
1. 
Publicatie:   Capital 
Data: 17.06.2013 
Web: http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/183309.html 

Firmele elimină "poziţiile toxice" din bilanţuri 

Bilanţurile contabile ale companiilor referitoare la anul 2012, care au 

trebuit să fie depuse la Administraţiile Financiare până la data de 30 

mai, au relevat o tendinţă în creştere a managerilor de a elimina din 

bilanţ poziţiile "toxice", 

Eliminarea acestora permite evoluţia business-ului şi reflectă 

intrarea într-o nouă etapă, arată o analiză realizată de R&M Audit 

Contabilitate, unul dintre liderii pieţei de profil, luând în considerare 

bilanţurile a cca 200 de firme din diferite domenii şi cu diferite 

dimensiuni. "Poziţiile toxice sunt acelea care au fost supraevaluate 

în anumite momente ale existenţei unei companii (uneori în scopuri 

speculative, alterori pentru obţinerea anumitor valori ale diverşilor indicatori) sau diferite elemente 

uzate moral, stocuri nereale, creanţe incerte şi supraevaluate (care de fapt sunt pierderi), poziţii 

neperformante sau cauzate de anumite reglementări trecute nocive etc. Orice element din bilanţ are "o 

valoare de piaţă", adică o valoare reală; ceea ce nu corespunde realităţii trebuie în cele din urmă 

analizat şi eliminat", a arătat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate.  

Bilanţul contabil trebuie să răspundă nevoii curente de informaţii privind compania respectivă; astfel, 

înainte de realizarea documentului, o serie de manageri au solicitat verificarea taxelor şi impozitelor, 

precum şi servicii de consultanţă managerială, în care au fost desprinse atât recomandări punctuale, cât 

şi din perspectiva evoluţiei pe termen mediu.  

"Dacă în ceea ce priveşte firmele mari şi multinaţionalele am constatat un pas înainte referitor la 

proactivitatea faţă de documente şi latura de consultanţă, în ceea ce priveşte IMM-urile situaţia a fost 

exact inversă: pe parcursul anului trecut, activitatea zilnică i-a acaparat complet pe manageri şi 

administratori, care au acordat, din păcate, mai puţină atenţie informaţiilor care reieşeau lună de lună 

din balanțe, aşa încât acum, datele din bilanţ i-au luat prin surprindere, deşi "jocurile sunt făcute", căci 

acestea sunt rezultatele cu care vor merge în acest an către bănci şi alţi parteneri", a precizat Mirela 

Şerban.  

În ceea ce priveşte bilanţurile contabile pe anul trecut ale IMM-urilor, acestea au arătat în general bine 

pentru sectorul IT,  multe firme înregistrând  creşteri de  până la 20-30% ale cifrelor de afaceri faţă de 

anul 2011, precum şi un cash flow îmbunătățit, conform analizei realizate de R&M Audit Contabilitate. 

"IT-ul este un domeniu de activitate la care companiile nu numai că nu pot renunţa, ci dimpotrivă: 

managerii se gândesc că mai bine investesc într-un software ca să reducă din cheltuielile cu alte 

resurse", a arătat Mirela Şerban. În ceea ce priveşte furnizorii de servicii educaţionale, analiza R&M 



Audit Contabilitate a constatat în general o scădere a cifrei lor de afaceri în 2012 comparativ cu 2011, 

situaţia fiind similară în ceea ce priveşte companiile de retail tradiţional.  

"O evoluţie pozitivă au avut însă clienţii noştri din domeniul construcţii şi imobiliar, care au realizat în 

2012 o cifră de afaceri în medie cu cca 5% mai mare decât în 2011, ceea ce pentru acest sector este 

important în condițiile de piață existente", a precizat Mirela Şerban.  

Consultanţii şi analiştii R&M Audit Contabilitate recomandă managerilor să nu aştepte sfârşitul de an 

pentru a urmări poziţiile bilanţiere comparative, ci să realizeze această operaţiune de sinteză în mod 

continuu, pe tot parcursul anului. "Este greşită interpretarea conform căreia documentele sunt făcute 

doar pentru fisc; înregistrările contabile oferă informaţii utile în primul rând managerilor, pentru 

dezvoltarea business-ului lor. Coerenţa datelor pe parcursul întregului an şi în special urmărirea 

lichidităţilor rămân principala noastră preocupare ca şi consultanţi, în condiţiile în care dificultăţile 

financiare existente în piaţă trădează încă o creștere economică fragilă", a precizat Mirela Şerban. 
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În IT, construcţii şi imobiliar afacerile au crescut, spre deosebire de sectorul 

educaţional şi retail 

Bilanţurile contabile ale IMM-urilor din IT, construcţii şi imobiliar 

arată creşteri ale cifrei de afaceri în 2012, spre deosebire de cele ale 

furnizorilor de servicii educaţionale şi retailul tradiţional care, în 

general, indică scăderi anul trecut, potrivit analizei efectuate de 

consultanţii companiei R&M Audit-Contabilitate. 

Bilanţurile contabile pe anul trecut ale IMM-urilor au arătat în 

general bine pentru sectorul IT, multe firme înregistrând creşteri de 

până la 20-30% ale cifrelor de afaceri faţă de anul 2011, precum şi 

un cash flow îmbunătăţit, se arată într-un comunicat R&M, remis 

luni AGERPRES. 

În privinţa furnizorilor de servicii educaţionale, analiza R&M Audit Contabilitate a constatat, în general, o 

scădere a cifrei lor de afaceri în 2012 comparativ cu 2011, situaţia fiind similară în ceea ce priveşte 

companiile de retail tradiţional. 

'O evoluţie pozitivă au avut însă clienţii noştri din domeniul construcţii şi imobiliar care au realizat în 

2012 o cifră de afaceri în medie cu circa 5% mai mare decât în 2011, ceea ce pentru acest sector este 

important în condiţiile de piaţă existente', a precizat Mirela Şerban, managing partner R&M Audit-

Contabilitate 

 

Bilanţurile contabile ale companiilor referitoare la anul 2012 au relevat o tendinţă în creştere a 

managerilor de a elimina din bilanţ poziţiile 'toxice', astfel încât acesta să permită evoluţia business-ului 

şi să reflecte intrarea într-o nouă etapă, concluzionează analiza R&M Audit Contabilitate. 

 

'Poziţiile toxice sunt acelea care au fost supraevaluate în anumite momente ale existenţei unei companii 

(uneori în scopuri speculative, alteori pentru obţinerea anumitor valori ale diverşilor indicatori) sau 

diferite elemente uzate moral, stocuri nereale, creanţe incerte şi supraevaluate (care de fapt sunt 

pierderi), poziţii neperformante sau cauzate de anumite reglementări trecute nocive etc. Orice element 

din bilanţ are 'o valoare de piaţă', adică o valoare reală, iar ceea ce nu corespunde realităţii trebuie în 

cele din urmă analizat şi eliminat', a spus Mirela Şerban. 

Aceasta a adaugat că, pe parcursul anului trecut, 'activitatea zilnică i-a acaparat complet pe managerii şi 

administratorii IMM-urilor, care au acordat mai puţină atenţie informaţiilor care reieşeau lună de lună 

din balanţe, aşa încât acum, datele din bilanţ i-au luat prin surprindere, 'jocurile fiind făcute', căci 

acestea sunt rezultatele cu care vor merge în acest an către bănci şi alţi parteneri'. 



 

Consultanţii şi analiştii R&M Audit Contabilitate recomandă managerilor să nu aştepte sfârşitul de an 

pentru a urmări poziţiile bilanţiere comparative, ci să realizeze această operaţiune de sinteză în mod 

continuu, pe tot parcursul anului. 

R&M Audit-Contabilitate a fost înfiinţată în anul 2000 şi deţine un portofoliu de peste 200 clienţi din 

diferite sectoare de activitate: agricultură, asigurări, brokeraj, comerţ, construcţii, farmaceutic, fonduri 

structurale, import-export, IT, media, producţie, publicitate, turism etc.  
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Firmele elimina "pozitiile toxice" si solicita consultanta 

Bilanturile contabile ale companiilor referitoare la anul 2012, 

care au trebuit sa fie depuse la Administratiile Financiare 

pana la data de 30 mai, au relevat o tendinta in crestere a 

managerilor de a elimina din bilant pozitiile "toxice", astfel 

incat acesta sa permita evolutia business-ului si sa reflecte 

intrarea intr-o noua etapa. 

Analiza realizata de R&M Audit Contabilitate a luat in 

considerare bilanturile a circa 200 de firme din diferite domenii 

si cu diferite dimensiuni. 

"Pozitiile toxice sunt acelea care au fost supraevaluate in anumite momente ale existentei unei 

companii (uneori in scopuri speculative, alterori pentru obtinerea anumitor valori ale diversilor 

indicatori) sau diferite elemente uzate moral, stocuri nereale, creante incerte si supraevaluate (care de 

fapt sunt pierderi), pozitii neperformante sau cauzate de anumite reglementari trecute nocive etc. Orice 

element din bilant are 'o valoare de piata', adica o valoare reala; ceea ce nu corespunde realitatii trebuie 

in cele din urma analizat si eliminat", a aratat Mirela Serban, managing partner R&M Audit Contabilitate. 

 

Bilantul contabil trebuie sa raspunda nevoii curente de informatii privind compania respectiva. Astfel, 

inainte de realizarea documentului, o serie de manageri au solicitat verificarea taxelor si impozitelor, 

precum si servicii de consultanta manageriala, in care au fost desprinse atat recomandari punctuale, cat 

si din perspectiva evolutiei pe termen mediu. 

"Daca in ceea ce priveste firmele mari si multinationalele am constatat un pas inainte referitor la 

proactivitatea fata de documente si latura de consultanta, in ceea ce priveste IMM-urile situatia a fost 

exact inversa: pe parcursul anului trecut, activitatea zilnica i-a acaparat complet pe manageri si 

administratori, care au acordat, din pacate, mai putina atentie informatiilor care reieseau luna de luna 

din balante, asa incat acum, datele din bilant i-au luat prin surprindere, desi 'jocurile sunt facute', caci 

acestea sunt rezultatele cu care vor merge in acest an catre banci si alti parteneri", a precizat Mirela 

Serban.  

 

IT-ul, in crestere  

In ceea ce priveste bilanturile contabile pe anul trecut ale IMM-urilor, acestea au aratat in general bine 

pentru sectorul IT, multe firme inregistrand cresteri de pana la 20-30% ale cifrelor de afaceri fata de anul 

2011, precum si un cash flow imbunatatit, conform analizei realizate de R&M Audit Contabilitate. 



 

"IT-ul este un domeniu de activitate la care companiile nu numai ca nu pot renunta, ci dimpotriva: 

managerii se gandesc ca mai bine investesc intr-un software ca sa reduca din cheltuielile cu alte 

resurse", a aratat Mirela Serban.  

In ceea ce priveste furnizorii de servicii educationale, analiza R&M Audit Contabilitate a constatat in 

general o scadere a cifrei lor de afaceri in 2012 comparativ cu 2011, situatia fiind similara in ceea ce 

priveste companiile de retail traditional.  

"O evolutie pozitiva au avut insa clientii nostri din domeniul constructii si imobiliar, care au realizat in 

2012 o cifra de afaceri in medie cu circa 5% mai mare decat in 2011, ceea ce pentru acest sector este 

important in conditiile de piata existente", a precizat Serban. 

Consultantii si analistii R&M Audit Contabilitate recomanda managerilor sa nu astepte sfarsitul de an 

pentru a urmari pozitiile bilantiere comparative, ci sa realizeze aceasta operatiune de sinteza in mod 

continuu, pe tot parcursul anului. 

"Este gresita interpretarea conform careia documentele sunt facute doar pentru fisc; inregistrarile 

contabile ofera informatii utile in primul rand managerilor, pentru dezvoltarea business-ului lor. 

Coerenta datelor pe parcursul intregului an si in special urmarirea lichiditatilor raman principala noastra 

preocupare ca si consultanti, in conditiile in care dificultatile financiare existente in piata tradeaza inca o 

cre?tere economica fragila", a precizat Mirela Serban. 

R&M Audit - Contabilitate ofera servicii de audit, consultanta fiscala si financiara, contabilitate, 

salarizare, controlling si arhivare. 

Compania are un portofoliu de peste 200 de clienti din diferite domenii, precum: agricultura, asigurari, 

brokeraj, comert, constructii, farmaceutic, fonduri structurale, import-export, IT, media, productie, 

publicitate, turism etc. 
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IMM-urile elimina "pozitiile toxice" si solicita consultanta manageriala 

Manageri companiilor si-au manifestat interesul 

pentru eliminarea din bilant a pozitiilor "toxice", 

astfel incat acesta sa permita evolutia business-ului si 

sa reflecte intrarea intr-o noua etapa. 

 

Inainte de realizarea bilantului, document care trebuie 

sa raspunda nevoii curente de informatii privind 

compania respectiva, manageri au solicitat verificarea taxelor si impozitelor, precum si servicii de 

consultanta manageriala, in care au fost desprinse atat recomandari punctuale, cat si din perspectiva 

evolutiei pe termen mediu, se arata intr-un comunicat al R&M Audit Contabilitate.  

 

"Pozitiile toxice sunt acelea care au fost supraevaluate in anumite momente ale existentei unei companii 

(uneori in scopuri speculative, alterori pentru obtinerea anumitor valori ale diversilor indicatori) sau 

diferite elemente uzate moral, stocuri nereale, creante incerte si supraevaluate (care de fapt sunt 

pierderi), pozitii neperformante sau cauzate de anumite reglementari trecute nocive etc.  

 

Orice element din bilant are 'o valoare de piata', adica o valoare reala; ceea ce nu corespunde realitatii 

trebuie in cele din urma analizat si eliminat", a aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit 

Contabilitate. 

 

Potrivit comunicatului, pe parcursul anului trecut, activitatea zilnica i-a acaparat complet pe manageri si 

administratori, care au acordat mai putina atentie informatiilor care reieseau luna de luna din balante, 

asa incat acum, datele din bilant i-au luat prin surprindere. 

In ceea ce priveste bilanturile contabile pe anul trecut ale IMM-urilor, acestea au aratat in general bine 

pentru sectorul IT, multe firme inregistrand cresteri de pana la 20-30% ale cifrelor de afaceri fata de anul 

2011. 

 

Pentru furnizorii de servicii educationale, analiza R&M Audit Contabilitate a constatat in general o 

scadere a cifrei lor de afaceri in 2012 comparativ cu 2011, situatia fiind similara in ceea ce priveste 

companiile de retail traditional. 

 

 



5. 
Publicatie:   Finantistii 
Data: 17.06.2013 
Web: http://www.finantistii.ro/economie/atunci-cand-isi-fac-bilantul-anual-firmele-elimina-pozitiile-

toxice-si-solicita-consultanta-79006 

Atunci cand isi fac bilantul anual, firmele elimina "pozitiile toxice" si solicita 

consultanta 

Bilanturile contabile ale companiilor referitoare la anul 2012, care au trebuit sa fie depuse la 

Administratiile Financiare pana la data de 30 mai, au relevat o tendinta in crestere a managerilor de a 

elimina din bilant pozitiile "toxice", astfel incat acesta sa permita evolutia business-ului si sa reflecte 

intrarea intr-o noua etapa, arata o analiza realizata de R&M Audit Contabilitate, unul dintre liderii 

pietei de profil, considerand bilanturile a cca 200 de firme din diferite domenii si cu diferite 

dimensiuni. 

"Pozitiile toxice sunt acelea care au fost supraevaluate in anumite momente ale existentei unei companii 

(uneori in scopuri speculative, alterori pentru obtinerea anumitor valori ale diversilor indicatori) sau 

diferite elemente uzate moral, stocuri nereale, creante incerte si supraevaluate (care de fapt sunt 

pierderi), pozitii neperformante sau cauzate de anumite reglementari trecute nocive etc. Orice element 

din bilant are <<o valoare de piata>>, adica o valoare reala; ceea ce nu corespunde realitatii trebuie in 

cele din urma analizat si eliminat", a aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate.  

Bilantul contabil trebuie sa raspunda nevoii curente de informatii privind compania respectiva; astfel, 

inainte de realizarea documentului, o serie de manageri au solicitat verificarea taxelor si impozitelor, 

precum si servicii de consultanta manageriala, in care au fost desprinse atat recomandari punctuale, cat 

si din perspectiva evolutiei pe termen mediu. "Daca in ceea ce priveste firmele mari si multinationalele 

am constatat un pas inainte referitor la proactivitatea fata de documente si latura de consultanta, in 

ceea ce priveste IMM-urile situatia a fost exact inversa: pe parcursul anului trecut, activitatea zilnica i-

a acaparat complet pe manageri si administratori, care au acordat, din pacate, mai putina atentie 

informatiilor care reieseau luna de luna din balante, asa incat acum, datele din bilant i-au luat prin 

surprindere, desi <<jocurile sunt facute>>, caci acestea sunt rezultatele cu care vor merge in acest an 

catre banci si alti parteneri", a precizat Mirela Serban. 

In ceea ce priveste bilanturile contabile pe anul trecut ale IMM-urilor, acestea au aratat in general bine 

pentru sectorul IT, multe firme inregistrand cresteri de pana la 20-30% ale cifrelor de afaceri fata de anul 

2011, precum si un cash flow imbunatatit, conform analizei realizate de R&M Audit Contabilitate. "IT-ul 

este un domeniu de activitate la care companiile nu numai ca nu pot renunta, ci dimpotriva: managerii 

se gandesc ca mai bine investesc intr-un software ca sa reduca din cheltuielile cu alte resurse", a aratat 

Mirela Serban. In ceea ce priveste furnizorii de servicii educationale, analiza R&M Audit Contabilitate a 

constatat in general o scadere a cifrei lor de afaceri in 2012 comparativ cu 2011, situatia fiind similara in 

ceea ce priveste companiile de retail traditional.  



"O evolutie pozitiva au avut insa clientii nostri din domeniul constructii si imobiliar, care au realizat in 

2012 o cifra de afaceri in medie cu cca 5% mai mare decat in 2011, ceea ce pentru acest sector este 

important in conditiile de piata existente", a precizat Mirela Serban.  

Consultantii si analistii R&M Audit Contabilitate recomanda managerilor sa nu astepte sfarsitul de an 

pentru a urmari pozitiile bilantiere comparative, ci sa realizeze aceasta operatiune de sinteza in mod 

continuu, pe tot parcursul anului. "Este gresita interpretarea conform careia documentele sunt facute 

doar pentru fisc; inregistrarile contabile ofera informatii utile in primul rand managerilor, pentru 

dezvoltarea business-ului lor. Coerenta datelor pe parcursul intregului an si in special urmarirea 

lichiditatilor raman principala noastra preocupare ca si consultanti, in conditiile in care dificultatile 

financiare existente in piata tradeaza inca o crestere economica fragila", a precizat Mirela Serban.  
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Anul 2012, unul foarte bun pentru IT, constructii si imobiliare 

Companiile din IT, constructii si imobiliare au avut cresteri de doua cifre, 

in 2012, in comparatie cu bilanturile pe care le-au avut in anul precedent. 

Acestea au fost cele mai profitabile sectoare. Nu acelasi lucru se poate 

spune si despre companiile de servicii educationale si retailul traditional. 

Acestea au avut scaderi fata de anul trecut, se arata intr-un studiu al 

companiei R&M Audit - Contabilitate.  

 

Bilanturile contabile pe anul trecut ale IMM-urilor au aratat in general bine pentru sectorul IT, multe 

firme inregistrand cresteri de pana la 20-30% ale cifrelor de afaceri fata de anul 2011, precum si un cash 

flow imbunatatit, se arata intr-un comunicat R&M. 

In schimb, furnizorii de servicii educationale au avut o scadere a cifrei lor de afaceri in 2012 comparativ 

cu 2011, situatia fiind similara in ceea ce priveste companiile de retail traditional. S-a mai remarcat o 

crestere a tendintei in are managerii elimina din bilant pozitiile toxice, astfel incat acesta sa permita 

evolutia business-ului si sa reflecte intrarea intr-o noua etapa. 

 “O evolutie pozitiva au avut insa clientii nostri din domeniul constructii si imobiliar care au realizat in 

2012 o cifra de afaceri in medie cu circa 5% mai mare decat in 2011, ceea ce pentru acest sector este 

important in conditiile de piata existente”, potrivit Mirelei Serban, managing partner R&M Audit-

Contabilitate 

  

Ea mai spune ca pozitiile toxice sunt acelea care au fost supraevaluate in anumite momente ale 

existentei unei companii (uneori in scopuri speculative, alteori pentru obtinerea anumitor valori ale 

diversilor indicatori) sau diferite elemente uzate moral, stocuri nereale, creante incerte si supraevaluate 

(care de fapt sunt pierderi), pozitii neperformante sau cauzate de anumite reglementari trecute nocive 

etc. 

  

“Orice element din bilant are o valoare de piata, adica o valoare reala, iar ceea ce nu corespunde 

realitatii trebuie in cele din urma analizat si eliminate”, a spus Mirela Serban. 
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În IT, construcţii şi imobiliar afacerile au crescut, spre deosebire de sectorul 

educaţional şi retail 

Bilanţurile contabile ale IMM-urilor din IT, construcţii şi imobiliar arată creşteri ale cifrei de afaceri în 

2012, spre deosebire de cele ale furnizorilor de servicii educaţionale şi retailul tradiţional care, în 

general, indică scăderi anul trecut, potrivit analizei efectuate de consultanţii companiei R&M Audit-

Contabilitate. Citeste mai mult  
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În IT, construcţii şi imobiliar afacerile au crescut, spre deosebire de sectorul 

educaţional şi retail 

Bilanţurile contabile ale IMM-urilor din IT, construcţii şi imobiliar arată creşteri ale cifrei de afaceri în 

2012, spre deosebire de cele ale furnizorilor de servicii educaţionale şi retailul tradiţional care, în 

general, indică scăderi anul trecut, potrivit analizei efectuate de consultanţii companiei R&M Audit-

Contabilitate. 

Bilanţurile contabile pe anul trecut ale IMM-urilor au arătat în general bine pentru sectorul IT, multe 

firme înregistrând creşteri de până la 20-30% ale cifrelor de afaceri faţă de anul 2011, precum şi un cash 

flow îmbunătăţit, se arată într-un comunicat R&M, remis luni AGERPRES. 

În privinţa furnizorilor de servicii educaţionale, analiza R&M Audit Contabilitate a constatat, în general, o 

scădere a cifrei lor de afaceri în 2012 comparativ cu 2011, situaţia fiind similară în ceea ce priveşte 

companiile de retail tradiţional. 

'O evoluţie pozitivă au avut însă clienţii noştri din domeniul construcţii şi imobiliar care au realizat în 

2012 o cifră de afaceri în medie cu circa 5% mai mare decât în 2011, ceea ce pentru acest sector este 

important în condiţiile de piaţă existente', a precizat Mirela Şerban, managing partner R&M Audit-

Contabilitate 

 

Bilanţurile contabile ale companiilor referitoare la anul 2012 au relevat o tendinţă în creştere a 

managerilor de a elimina din bilanţ poziţiile 'toxice', astfel încât acesta să permită evoluţia business-ului 

şi să reflecte intrarea într-o nouă etapă, concluzionează analiza R&M Audit Contabilitate. 

 

'Poziţiile toxice sunt acelea care au fost supraevaluate în anumite momente ale existenţei unei companii 

(uneori în scopuri speculative, alteori pentru obţinerea anumitor valori ale diverşilor indicatori) sau 

diferite elemente uzate moral, stocuri nereale, creanţe incerte şi supraevaluate (care de fapt sunt 

pierderi), poziţii neperformante sau cauzate de anumite reglementări trecute nocive etc. Orice element 

din bilanţ are 'o valoare de piaţă', adică o valoare reală, iar ceea ce nu corespunde realităţii trebuie în 

cele din urmă analizat şi eliminat', a spus Mirela Şerban. 

Aceasta a adaugat că, pe parcursul anului trecut, 'activitatea zilnică i-a acaparat complet pe managerii şi 

administratorii IMM-urilor, care au acordat mai puţină atenţie informaţiilor care reieşeau lună de lună 

din balanţe, aşa încât acum, datele din bilanţ i-au luat prin surprindere, 'jocurile fiind făcute', căci 

acestea sunt rezultatele cu care vor merge în acest an către bănci şi alţi parteneri'. 

 

Consultanţii şi analiştii R&M Audit Contabilitate recomandă managerilor să nu aştepte sfârşitul de an 



pentru a urmări poziţiile bilanţiere comparative, ci să realizeze această operaţiune de sinteză în mod 

continuu, pe tot parcursul anului. 

R&M Audit-Contabilitate a fost înfiinţată în anul 2000 şi deţine un portofoliu de peste 200 clienţi din 

diferite sectoare de activitate: agricultură, asigurări, brokeraj, comerţ, construcţii, farmaceutic, fonduri 

structurale, import-export, IT, media, producţie, publicitate, turism etc.  
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Firmele elimina "pozitiile toxice" si solicita consultanta (studiu)  

Bilanturile contabile ale companiilor referitoare la anul 2012, care au trebuit sa fie depuse la 

Administratiile Financiare pana la data de 30 mai, indica o tendinta in crestere a managerilor de a 

elimina din bilant pozitiile "toxice", astfel incat acesta sa permita evolutia business-ului si sa reflecte 

intrarea intr-o noua etapa, arata o analiza realizata de R&M Audit Contabilitate, care a luat in calcul 

bilanturile a circa 200 de firme din diferite domenii si de diferite dimensiuni. 

 

 "Pozitiile toxice sunt acelea care au fost supraevaluate in anumite momente ale existentei unei 

companii (uneori in scopuri speculative, alterori pentru obtinerea anumitor valori ale diversilor 

indicatori) sau diferite elemente uzate moral, stocuri nereale, creante incerte si supraevaluate (care de 

fapt sunt pierderi), pozitii neperformante sau cauzate de anumite reglementari trecute nocive etc. Orice 

element din bilant are "o valoare de piata", adica o valoare reala; ceea ce nu corespunde realitatii 

trebuie in cele din urma analizat si eliminat", a aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit 

Contabilitate.  

 

Bilantul contabil trebuie sa raspunda nevoii curente de informatii privind compania respectiva; astfel, 

inainte de realizarea documentului, o serie de manageri au solicitat verificarea taxelor si impozitelor, 

precum si servicii de consultanta manageriala, in care au fost desprinse atat recomandari punctuale, cat 

si din perspectiva evolutiei pe termen mediu.  

"Daca in ceea ce priveste firmele mari si multinationalele am constatat un pas inainte referitor la 

proactivitatea fata de documente si latura de consultanta, in ceea ce priveste IMM-urile situatia a fost 

exact inversa: pe parcursul anului trecut, activitatea zilnica i-a acaparat complet pe manageri si 

administratori, care au acordat, din pacate, mai putina atentie informatiilor care reieseau luna de luna 

din balante, asa incat acum, datele din bilant i-au luat prin surprindere, desi "jocurile sunt facute", caci 

acestea sunt rezultatele cu care vor merge in acest an catre banci si alti parteneri", a precizat Mirela 

Serban. 

 

In ceea ce priveste bilanturile contabile pe anul trecut ale IMM-urilor, acestea au aratat in general bine 

pentru sectorul IT,  multe firme inregistrand  cresteri de  pana la 20-30% ale cifrelor de afaceri fata de 

anul 2011, precum si un cash flow imbunatatit, conform analizei realizate de R&M Audit Contabilitate. 

"IT-ul este un domeniu de activitate la care companiile nu numai ca nu pot renunta, ci dimpotriva: 

managerii se gandesc ca mai bine investesc intr-un software ca sa reduca din cheltuielile cu alte 

resurse", a aratat Mirela Serban. In ceea ce priveste furnizorii de servicii educationale, analiza R&M 

Audit Contabilitate a constatat in general o scadere a cifrei lor de afaceri in 2012 comparativ cu 2011, 

situatia fiind similara in ceea ce priveste companiile de retail traditional.  



"O evolutie pozitiva au avut insa clientii nostri din domeniul constructii si imobiliar, care au realizat in 

2012 o cifra de afaceri in medie cu cca 5% mai mare decat in 2011, ceea ce pentru acest sector este 

important in conditiile de piata existente", a precizat Mirela Serban. 
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Firmele elimina "pozitiile toxice" si solicita consultanta (studiu)  

Bilanturile contabile ale companiilor referitoare la anul 2012, care au trebuit sa fie depuse la 

Administratiile Financiare pana la data de 30 mai, indica o tendinta in crestere a managerilor de a 

elimina din bilant pozitiile "toxice", astfel incat acesta sa permita evolutia business-ului si sa reflecte 

intrarea intr-o noua etapa, arata o analiza realizata de R&M Audit Contabilitate, care a luat in calcul 

bilanturile a circa 200 de firme din diferite domenii si de diferite dimensiuni. 

 

 "Pozitiile toxice sunt acelea care au fost supraevaluate in anumite momente ale existentei unei 

companii (uneori in scopuri speculative, alterori pentru obtinerea anumitor valori ale diversilor 

indicatori) sau diferite elemente uzate moral, stocuri nereale, creante incerte si supraevaluate (care de 

fapt sunt pierderi), pozitii neperformante sau cauzate de anumite reglementari trecute nocive etc. Orice 

element din bilant are "o valoare de piata", adica o valoare reala; ceea ce nu corespunde realitatii 

trebuie in cele din urma analizat si eliminat", a aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit 

Contabilitate.  

 

Bilantul contabil trebuie sa raspunda nevoii curente de informatii privind compania respectiva; astfel, 

inainte de realizarea documentului, o serie de manageri au solicitat verificarea taxelor si impozitelor, 

precum si servicii de consultanta manageriala, in care au fost desprinse atat recomandari punctuale, cat 

si din perspectiva evolutiei pe termen mediu.  

"Daca in ceea ce priveste firmele mari si multinationalele am constatat un pas inainte referitor la 

proactivitatea fata de documente si latura de consultanta, in ceea ce priveste IMM-urile situatia a fost 

exact inversa: pe parcursul anului trecut, activitatea zilnica i-a acaparat complet pe manageri si 

administratori, care au acordat, din pacate, mai putina atentie informatiilor care reieseau luna de luna 

din balante, asa incat acum, datele din bilant i-au luat prin surprindere, desi "jocurile sunt facute", caci 

acestea sunt rezultatele cu care vor merge in acest an catre banci si alti parteneri", a precizat Mirela 

Serban. 

 

In ceea ce priveste bilanturile contabile pe anul trecut ale IMM-urilor, acestea au aratat in general bine 

pentru sectorul IT,  multe firme inregistrand  cresteri de  pana la 20-30% ale cifrelor de afaceri fata de 

anul 2011, precum si un cash flow imbunatatit, conform analizei realizate de R&M Audit Contabilitate. 

"IT-ul este un domeniu de activitate la care companiile nu numai ca nu pot renunta, ci dimpotriva: 

managerii se gandesc ca mai bine investesc intr-un software ca sa reduca din cheltuielile cu alte 

resurse", a aratat Mirela Serban. In ceea ce priveste furnizorii de servicii educationale, analiza R&M 

Audit Contabilitate a constatat in general o scadere a cifrei lor de afaceri in 2012 comparativ cu 2011, 

situatia fiind similara in ceea ce priveste companiile de retail traditional.  



"O evolutie pozitiva au avut insa clientii nostri din domeniul constructii si imobiliar, care au realizat in 

2012 o cifra de afaceri in medie cu cca 5% mai mare decat in 2011, ceea ce pentru acest sector este 

important in conditiile de piata existente", a precizat Mirela Serban. 
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În IT, construcţii şi imobiliar afacerile au crescut, spre deosebire de sectorul 

educaţional şi retail 

Bilanţurile contabile ale IMM-urilor din IT, construcţii şi imobiliar 

arată creşteri ale cifrei de afaceri în 2012, spre deosebire de cele ale 

furnizorilor de servicii educaţionale şi retailul tradiţional care, în 

general, indică scăderi anul trecut, potrivit analizei efectuate de 

consultanţii companiei R&M Audit-Contabilitate. 

Bilanţurile contabile pe anul trecut ale IMM-urilor au arătat în 

general bine pentru sectorul IT, multe firme înregistrând creşteri de 

până la 20-30% ale cifrelor de afaceri faţă de anul 2011, precum şi 

un cash flow îmbunătăţit, se arată într-un comunicat R&M, remis 

luni AGERPRES. 

În privinţa furnizorilor de servicii educaţionale, analiza R&M Audit Contabilitate a constatat, în general, o 

scădere a cifrei lor de afaceri în 2012 comparativ cu 2011, situaţia fiind similară în ceea ce priveşte 

companiile de retail tradiţional. 

'O evoluţie pozitivă au avut însă clienţii noştri din domeniul construcţii şi imobiliar care au realizat în 

2012 o cifră de afaceri în medie cu circa 5% mai mare decât în 2011, ceea ce pentru acest sector este 

important în condiţiile de piaţă existente', a precizat Mirela Şerban, managing partner R&M Audit-

Contabilitate 

 

Bilanţurile contabile ale companiilor referitoare la anul 2012 au relevat o tendinţă în creştere a 

managerilor de a elimina din bilanţ poziţiile 'toxice', astfel încât acesta să permită evoluţia business-ului 

şi să reflecte intrarea într-o nouă etapă, concluzionează analiza R&M Audit Contabilitate. 

 

'Poziţiile toxice sunt acelea care au fost supraevaluate în anumite momente ale existenţei unei companii 

(uneori în scopuri speculative, alteori pentru obţinerea anumitor valori ale diverşilor indicatori) sau 

diferite elemente uzate moral, stocuri nereale, creanţe incerte şi supraevaluate (care de fapt sunt 

pierderi), poziţii neperformante sau cauzate de anumite reglementări trecute nocive etc. Orice element 

din bilanţ are 'o valoare de piaţă', adică o valoare reală, iar ceea ce nu corespunde realităţii trebuie în 

cele din urmă analizat şi eliminat', a spus Mirela Şerban. 

Aceasta a adaugat că, pe parcursul anului trecut, 'activitatea zilnică i-a acaparat complet pe managerii şi 

administratorii IMM-urilor, care au acordat mai puţină atenţie informaţiilor care reieşeau lună de lună 

din balanţe, aşa încât acum, datele din bilanţ i-au luat prin surprindere, 'jocurile fiind făcute', căci 



acestea sunt rezultatele cu care vor merge în acest an către bănci şi alţi parteneri'. 

 

Consultanţii şi analiştii R&M Audit Contabilitate recomandă managerilor să nu aştepte sfârşitul de an 

pentru a urmări poziţiile bilanţiere comparative, ci să realizeze această operaţiune de sinteză în mod 

continuu, pe tot parcursul anului. 

R&M Audit-Contabilitate a fost înfiinţată în anul 2000 şi deţine un portofoliu de peste 200 clienţi din 

diferite sectoare de activitate: agricultură, asigurări, brokeraj, comerţ, construcţii, farmaceutic, fonduri 

structurale, import-export, IT, media, producţie, publicitate, turism etc.  
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Firmele elimină "poziţiile toxice" şi solicită consultanţă 

Bilanţurile contabile ale companiilor pe 2012 au relevat o tendinţă în creştere a managerilor de a 

elimina din bilanţ poziţiile "toxice", astfel încât acesta să permită evoluţia business-ului şi să reflecte 

intrarea într-o nouă etapă. 

Bilanţurile contabile ale companiilor referitoare la anul 2012, care au trebuit să fie depuse la 

Administraţiile Financiare până la data de 30 mai, au relevat o tendinţă în creştere a managerilor de a 

elimina din bilanţ poziţiile "toxice", astfel încât acesta să permită evoluţia business-ului şi să reflecte 

intrarea într-o nouă etapă, arată o analiză realizată de R&M Audit Contabilitate, considerând bilanţurile 

a circa 200 de firme din diferite domenii şi cu diferite dimensiuni.  

"Poziţiile toxice sunt acelea care au fost supraevaluate în anumite momente ale existenţei unei companii 

(uneori în scopuri speculative, alte ori pentru obţinerea anumitor valori ale diverşilor indicatori) sau 

diferite elemente uzate moral, stocuri nereale, creanţe incerte şi supraevaluate (care de fapt sunt 

pierderi), poziţii neperformante sau cauzate de anumite reglementări trecute nocive etc. Orice element 

din bilanţ are "o valoare de piaţă", adică o valoare reală. Ceea ce nu corespunde realităţii trebuie în cele 

din urmă analizat şi eliminat", a declarat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate.  

 

Bilanţul contabil trebuie să răspundă nevoii curente de informaţii privind compania respectivă 

 

Astfel, înainte de realizarea documentului, o serie de manageri au solicitat verificarea taxelor şi 

impozitelor, precum şi servicii de consultanţă managerială, în care au fost desprinse atât recomandări 

punctuale, cât şi din perspectiva evoluţiei pe termen mediu. "Dacă în ceea ce priveşte firmele mari şi 

multinaţionalele am constatat un pas înainte referitor la proactivitatea faţă de documente şi latura de 

consultanţă, în ceea ce priveşte IMM-urile situaţia a fost exact inversă. Pe parcursul anului trecut, 

activitatea zilnică i-a acaparat complet pe manageri şi administratori, care au acordat, din păcate, mai 

puţină atenţie informaţiilor care reieşeau lună de lună din balanţe, aşa încât acum, datele din bilanţ i-au 

luat prin surprindere, deşi "jocurile sunt făcute", căci acestea sunt rezultatele cu care vor merge în acest 

an către bănci şi alţi parteneri", a spus Mirela Şerban. 

În ceea ce priveşte bilanţurile contabile pe anul trecut ale IMM-urilor, acestea au arătat în general bine 

pentru sectorul IT, multe firme înregistrând creşteri de până la 20-30% ale cifrelor de afaceri faţă de anul 

2011, precum şi un cash flow îmbunătăţit, conform analizei. "IT-ul este un domeniu de activitate la care 

companiile nu numai că nu pot renunţa, ci dimpotrivă. Managerii se gândesc că mai bine investesc într-

un software ca să reducă din cheltuielile cu alte resurse", a arătat Mirela Şerban. În ceea ce priveşte 

furnizorii de servicii educaţionale s-a constatat în general o scădere a cifrei lor de afaceri în 2012 



comparativ cu 2011, situaţia fiind similară în ceea ce priveşte companiile de retail tradiţional. "O evoluţie 

pozitivă au avut însă clienţii noştri din domeniul construcţii şi imobiliar, care au realizat în 2012 o cifră de 

afaceri în medie cu circa 5% mai mare decât în 2011, ceea ce pentru acest sector este important în 

condiţiile de piaţă existente", a precizat Şerban. Consultanţii şi analiştii R&M Audit Contabilitate 

recomandă managerilor să nu aştepte sfârşitul de an pentru a urmări poziţiile bilanţiere comparative, ci 

să realizeze această operaţiune de sinteză în mod continuu, pe tot parcursul anului. "Este greşită 

interpretarea conform căreia documentele sunt făcute doar pentru Fisc. Înregistrările contabile oferă 

informaţii utile în primul rând managerilor, pentru dezvoltarea business-ului lor. Coerenţa datelor pe 

parcursul întregului an şi în special urmărirea lichidităţilor rămân principala noastră preocupare ca şi 

consultanţi, în condiţiile în care dificultăţile financiare existente în piaţă trădează încă o creştere 

economică fragilă", a conchis Mirela Şerban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


