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Și firmele profitabile au intrat pe lista insolvenţei 

 

Cazuri în care profitul "nu are valoare". Achitarea datoriilor salvează de la insolvenţă, dar adesea este 

realizată fără a lua în calcul lichidităţile necesare continuării activităţii, aşa încât firmele intra în blocaj. 

Contracte păguboase din punct de vedere al cash-flow-ului. Lipsa de predictibilitate legislativă afectează 

în continuare major mediul de afaceri. 

Neefectuarea sau realizarea defectuoasă a analizei fluxurilor financiare şi de cash-flow a făcut- din 
păcate- ca pe lista firmelor intrate în insolvenţă în ultimii ani să se afle inclusiv unele companii 
profitabile, care ar fi putut să evite această situaţie ", a arǎtat Mirela Şerban, Managing Partner R&M 
Audit Contabilitate, unul dintre liderii pieţei de profil. 

"În unele situaţii, dacă nu ai lichidităţi, profitul nu mai are nici o valoare, după cum demonstrează 
situaţia multor firme aflate <>, dar care, din cauza lipsei de fonduri, au intrat in insolvenţă la solicitarea 
partenerilor de afaceri care nu şi-au încasat banii", a precizat Mirela Serban. 

Lichidităţile au fost problema centrala a crizei financiare începute în 2008, iar lista companiilor lichidate 
sau intrate în insolvenţă sau în faliment este foarte lungă. Mulţi s-au adaptat sau au reacţionat cu 
întarziere faţă de provocările crizei, obişnuiti mai mult cu comportamentul de business din anii de boom 
economic premergător. 

"Partea cea mai dificilă a crizei se pare că a trecut, dar finanţările sunt încă foarte greu de găsit, băncile 
menţinând restrânsă finanţarea capitalului de lucru, aşa încât cash-flow-ul şi utilizarea lichidităţilor 
rămân chestiuni vitale pentru orice companie", avertizează experţii R&M Audit Contabilitate. "Unii 
manageri trec în <> cealaltă, care este la rândul său periculoasă: au tentaţia ca, atunci când dispun de 
fonduri, să achite rapid din datorii, fără să ia în calcul lichidităţile necesare pentru continuarea activităţii 
şi generarea unor noi venituri care, în timp, să aducă o valoare reală de acoperire a noilor datorii 
generate. Firmele respective intră, desigur, în blocaj. O analiză a fluxului financiar şi de cash-flow (când, 
cât şi ce să achiţi şi, respectiv, când şi de ce lichidităţi ai nevoie) este vitală pentru firme; din păcate însă, 
adesea experţii sunt chemaţi prea târziu pentru a putea salva o companie", a arătat Mirela Şerban. 

Un alt aspect care poate crea probleme firmelor este managementul defectuos al contractelor, uneori 
gândite doar din punct de vedere al profitului, nu şi al cash-flow-ului; de exemplu, neîncasarea unor 
avansuri pentru lucrările mai mari şi dedicate (personalizate), compania riscând ulterior să rămână cu 
factura aferenta neachitată, fapt care uneori poate fi fatal. 

Alături de prioritizarea banilor şi o bună utilizare a creditului furnizor, impactul pe care legislaţia îl are 
din punct de vedere contabil, dar mai ales fiscal, pune adesea probleme firmelor atunci când în 



companie nu sunt corect şi/sau rapid aplicate mecanismele regimului de impozitare şi de cash-flow. 
„Companiile trebuie să fie mereu <> pentru a face faţă mediului legislativ volatil în ceea ce priveşte 
contabilitatea şi fiscalitatea, legi care adesea impactează cash-flow-ul la un interval de timp foarte 
scurt de la promulgarea lor. 

De exemplu, dupa cum ştia toată lumea în trecut, impozitul pe profitul înregistrat în 2011 trebuia plătit 
până la data de 24 aprilie anul curent, aşa că firmele şi-au previzionat în consecinţă cash-flow-ul şi 
lichidităţile din primele luni ale acestui an; printr-o ordonanţă de guvern de la sfarşitul lunii ianuarie însă, 
această plata a fost grăbită cu o luna, respectiv la 25 martie 2012. Lipsa de predictibilitate este o 
problemă veche căreia mediul de afaceri din România trebuie să îi facă faţă, afectand deopotrivă 
companiile naţionale şi investitorii străini, însă în fiecare an continuăm să sperăm că va fi eliminată sau 
măcar diminuată...", a arătat Mirela Şerban. 
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Care sunt motivele pentru care companiile profitabile intra in insolventa 

 

Neefectuarea sau realizarea defectuoasa a analizei fluxurilor financiare si de cash-flow a facut ca pe lista 

firmelor intrate in insolventa in ultimii ani sa se afle inclusiv unele companii profitabile, care ar fi putut 

sa evite aceasta situatie ”, a precizat Mirela Serban, managing partner R&M Audit Contabilitate 

“In unele situatii, daca nu ai lichiditati, profitul nu mai are nici o valoare, dupa cum demonstreaza 

situatia multor firme aflate „pe plus”, dar care, din cauza lipsei de fonduri, au intrat in insolventa la 

solicitarea partenerilor de afaceri care nu si-au incasat banii”, a declarat Serban. 

Aceasta a spus ca multe companii s-au adaptat sau au reactionat cu intarziere fata de provocarile crizei, 
obisnuiti mai mult cu comportamentul de business din anii de boom economic premergator.  

“Partea cea mai dificila a crizei se pare ca a trecut, dar finantarile sunt inca foarte greu de gasit, bancile 
mentinand restransa finantarea capitalului de lucru, asa incat cash-flow-ul si utilizarea lichiditatilor 
raman chestiuni vitale pentru orice companie. Unii manageri trec in „extrema” cealalta, care este la 
randul sau periculoasa: au tentatia ca, atunci cand dispun de fonduri, sa achite rapid din datorii, fara sa 
ia in calcul lichiditatile necesare pentru continuarea activitatii si generarea unor noi venituri care, in 
timp, sa aduca o valoare reala de acoperire a noilor datorii generate. Firmele respective intra, desigur, in 
blocaj, a aratat Mirela Serban. 

Potrivit R&M Audit Contabilitate, un alt aspect care poate crea probleme firmelor este managementul 
defectuos al contractelor, uneori gandite doar din punct de vedere al profitului, nu si al cash-flow-ului.  

De exemplu, neincasarea unor avansuri pentru lucrarile mai mari si dedicate (personalizate), compania 
riscand ulterior sa ramana cu factura aferenta neachitata, fapt care uneori poate fi fatal. 
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Şi firmele profitabile pot intra în insolvenţă, din cauza cash-flow-ului 
defectuos 

 

În unele cazuri, profitul poate ajunge „să nu aibă valoare”. Pe de altă parte, achitarea datoriilor salvează 

de la insolvenţă, dar adesea este realizată fără a lua în calcul lichidităţile necesare continuării activităţii, 

aşa încât firmele intra în blocaj. Contracte păguboase din punct de vedere al cash-flow-ului şi lipsa de 

predictibilitate legislativă afectează în continuare major mediul de afaceri, spun reprezentanţii firmei de 

consultanţă şi audit financiar R&M Audit Contabilitate. 

“Neefectuarea sau realizarea defectuoasă a analizei fluxurilor financiare şi de cash-flow a făcut- din 

păcate- ca pe lista firmelor intrate în insolvenţă în ultimii ani să se afle inclusiv unele companii profitabile, 

care ar fi putut să evite această situaţie ”, spune Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit 

Contabilitate.  

 

Potrivit ei, “în unele situaţii, dacă nu ai lichidităţi, profitul nu mai are nici o valoare, după cum 

demonstrează situaţia multor firme aflate <>, dar care, din cauza lipsei de fonduri, au intrat in insolvenţă 

la solicitarea partenerilor de afaceri care nu şi-au încasat banii”.   

 

Lichidităţile au fost problema centrala a crizei financiare începute în 2008, iar lista companiilor lichidate 

sau intrate în insolvenţă sau în faliment este foarte lungă. Mulţi s-au adaptat sau au reacţionat cu 

întarziere faţă de provocările crizei, obişnuiti mai mult cu comportamentul de business din anii de boom 

economic premergător.  

“Partea cea mai dificilă a crizei se pare că a trecut, dar finanţările sunt încă foarte greu de găsit, băncile 

menţinând restrânsă finanţarea capitalului de lucru, aşa încât cash-flow-ul şi utilizarea lichidităţilor rămân 

chestiuni vitale pentru orice companie”, avertizează experţii R&M Audit Contabilitate.  

 

Achitarea rapidă a datoriilor poate conduce spre blocaj 

 

“Unii manageri trec în <> cealaltă, care este la rândul său periculoasă: au tentaţia ca, atunci când dispun 

de fonduri, să achite rapid din datorii, fără să ia în calcul lichidităţile necesare pentru continuarea activităţii 

şi generarea unor noi venituri care, în timp, să aducă o valoare reală de acoperire a noilor datorii 

generate. Firmele respective intră, desigur, în blocaj. O analiză a fluxului financiar şi de cash-flow (când, 

cât şi ce să achiţi şi, respectiv, când şi de ce lichidităţi ai nevoie) este vitală pentru firme; din păcate însă, 

adesea experţii sunt chemaţi prea târziu pentru a putea salva o companie”, arată Mirela Şerban. 



 

Un alt aspect care poate crea probleme firmelor este managementul defectuos al contractelor, uneori 

gândite doar din punct de vedere al profitului, nu şi al cash-flow-ului; de exemplu, neîncasarea unor 

avansuri pentru lucrările mai mari şi dedicate (personalizate), compania riscând ulterior să rămână cu 

factura aferenta neachitată, fapt care uneori poate fi fatal.  

 

Alături de prioritizarea banilor şi o bună utilizare a creditului furnizor, impactul pe care legislaţia îl are din 

punct de vedere contabil, dar mai ales fiscal, pune adesea probleme firmelor atunci când în companie nu 

sunt corect şi/sau rapid aplicate mecanismele regimului de impozitare şi de cash-flow.  

 

Volatilitatea reglementărilor, alt factor de blocaj 

 

„Companiile trebuie să fie mereu <<în gardă>> pentru a face faţă mediului legislativ volatil în ceea ce 

priveşte contabilitatea şi fiscalitatea, legi care adesea impactează cash-flow-ul la un interval de timp 

foarte scurt de la promulgarea lor. De exemplu, dupa cum ştia toată lumea în trecut, impozitul pe profitul 

înregistrat în 2011 trebuia plătit până la data de 24 aprilie anul curent, aşa că firmele şi-au previzionat în 

consecinţă cash-flow-ul şi lichidităţile din primele luni ale acestui an; printr-o ordonanţă de guvern de la 

sfarşitul lunii ianuarie însă, această plata a fost grăbită cu o luna, respectiv la 25 martie 2012. Lipsa de 

predictibilitate este o problemă veche căreia mediul de afaceri din România trebuie să îi facă faţă, 

afectând deopotrivă companiile naţionale şi investitorii străini, însă în fiecare an continuăm să sperăm că 

va fi eliminată sau măcar diminuată”, conchide reprezentanta R&M Audit. 
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DIN CAUZA UNOR GREŞELI DE MANAGEMENT AL LICHIDITĂŢILOR,  

Pe lista insolvenţei au intrat şi firme profitabile 
BURSA 28.03.2012  

 
 
Achitarea datoriilor salvează de la insolvenţă, dar adesea este realizată fără a lua în calcul 
lichidităţile necesare continuării activităţii, aşa încât firmele intra în blocaj, se arată într-un 
comunicat de presă remis redacţiei. Contracte păguboase din punct de vedere al cash-flow-ului, 
precum şi lipsa de predictibilitate legislativă afectează în continuare major mediul de afaceri. 
     "Neefectuarea sau realizarea defectuoasă a analizei fluxurilor financiare şi de cash-flow a 
făcut - din păcate - ca pe lista firmelor intrate în insolvenţă în ultimii ani să se afle inclusiv unele 
companii profitabile, care ar fi putut să evite această situaţie ", a precizat Mirela Şerban, 
Managing Partner R&M Audit Contabilitate adăugând: "În unele situaţii, dacă nu ai lichidităţi, 
profitul nu mai are nici o valoare, după cum demonstrează situaţia multor firme aflate < < pe 
plus > >, dar care, din cauza lipsei de fonduri, au intrat in insolvenţă la solicitarea partenerilor de 
afaceri care nu şi-au încasat banii". 
     Lichidităţile au fost problema centrală a crizei financiare începute în 2008, iar lista 
companiilor lichidate sau intrate în insolvenţă sau în faliment este foarte lungă. Mulţi s-au 
adaptat sau au reacţionat cu întârziere faţă de provocările crizei, obişnuiţi mai mult cu 
comportamentul de business din anii de boom economic premergător. 
     Un alt aspect care poate crea probleme firmelor este managementul defectuos al contractelor, 
uneori gândite doar din punct de vedere al profitului, nu şi al cash-flow-ului; de exemplu, 
neîncasarea unor avansuri pentru lucrările mai mari şi dedicate (personalizate), compania riscând 
ulterior să rămână cu factura aferentă neachitată, fapt care uneori poate fi fatal.   
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Din cauza unor greseli de management al lichiditatilor, pe lista insolventei au 

intrat si firme profitabile 

 

Cazuri in care profitul “nu are valoare”. Achitarea datoriilor salveaza de la insolventa, dar adesea este 

realizata fara a lua in calcul lichiditatile necesare continuarii activitatii, asa incat firmele intra in blocaj. 

Contracte paguboase din punct de vedere al cash-flow-ului. Lipsa de predictibilitate legislativa afecteaza 

in continuare major mediul de afaceri.  

 

 

Bucuresti, 28 martie 2012 - “Neefectuarea sau realizarea defectuoasa a analizei fluxurilor financiare si de 

cash-flow a facut- din pacate- ca pe lista firmelor intrate in insolventa in ultimii ani sa se afle inclusiv 

unele companii profitabile, care ar fi putut sa evite aceasta situatie ”, a aratat Mirela serban, Managing 

Partner R&M Audit Contabilitate, unul dintre liderii pietei de profil. “in unele situatii, daca nu ai 

lichiditati, profitul nu mai are nici o valoare, dupa cum demonstreaza situatia multor firme aflate <<pe 

plus>>, dar care, din cauza lipsei de fonduri, au intrat in insolventa la solicitarea partenerilor de afaceri 

care nu si-au incasat banii”, a precizat Mirela Serban.   

Lichiditatile au fost problema centrala a crizei financiare incepute in 2008, iar lista companiilor lichidate 

sau intrate in insolventa sau in faliment este foarte lunga. Multi s-au adaptat sau au reactionat cu 

intarziere fata de provocarile crizei, obisnuiti mai mult cu comportamentul de business din anii de boom 

economic premergator. “Partea cea mai dificila a crizei se pare ca a trecut, dar finantarile sunt inca 

foarte greu de gasit, bancile mentinand restransa finantarea capitalului de lucru, asa incat cash-flow-ul si 

utilizarea lichiditatilor raman chestiuni vitale pentru orice companie”, avertizeaza expertii R&M Audit 

Contabilitate. “Unii manageri trec in <<extrema>> cealalta, care este la randul sau periculoasa: au 

tentatia ca, atunci cand dispun de fonduri, sa achite rapid din datorii, fara sa ia in calcul lichiditatile 

necesare pentru continuarea activitatii si generarea unor noi venituri care, in timp, sa aduca o valoare 

reala de acoperire a noilor datorii generate. Firmele respective intra, desigur, in blocaj. O analiza a 

fluxului financiar si de cash-flow (cand, cat si ce sa achiti si, respectiv, cand si de ce lichiditati ai nevoie) 

este vitala pentru firme; din pacate insa, adesea expertii sunt chemati prea tarziu pentru a putea salva o 

companie”, a aratat Mirela Serban. 

Un alt aspect care poate crea probleme firmelor este managementul defectuos al contractelor, uneori 

gandite doar din punct de vedere al profitului, nu si al cash-flow-ului; de exemplu, neincasarea unor 



avansuri pentru lucrarile mai mari si dedicate (personalizate), compania riscand ulterior sa ramana cu 

factura aferenta neachitata, fapt care uneori poate fi fatal.  

Alaturi de prioritizarea banilor si o buna utilizare a creditului furnizor, impactul pe care legislatia il are 

din punct de vedere contabil, dar mai ales fiscal, pune adesea probleme firmelor atunci cand in 

companie nu sunt corect si/sau rapid aplicate mecanismele regimului de impozitare si de cash-flow. 

„Companiile trebuie sa fie mereu <<in garda>> pentru a face fata mediului legislativ volatil in ceea ce 

priveste contabilitatea si fiscalitatea, legi care adesea impacteaza cash-flow-ul la un interval de timp 

foarte scurt de la promulgarea lor. De exemplu, dupa cum stia toata lumea in trecut, impozitul pe 

profitul inregistrat in 2011 trebuia platit pana la data de 24 aprilie anul curent, asa ca firmele si-au 

previzionat in consecinta cash-flow-ul si lichiditatile din primele luni ale acestui an; printr-o ordonanta 

de guvern de la sfarsitul lunii ianuarie insa, aceasta plata a fost grabita cu o luna, respectiv la 25 martie 

2012. Lipsa de predictibilitate este o problema veche careia mediul de afaceri din Romania trebuie sa ii 

faca fata, afectand deopotriva companiile nationale si investitorii straini, insa in fiecare an continuam sa 

speram ca va fi eliminata sau macar diminuata...”, a aratat Mirela Serban. 

 

 

*** 

 

Despre R&M Audit-Contabilitate 

 

infiintata in anul 2000, compania  a devenit lider in solutii fiscale si contabile inteligente, care au la baza 

competenta in domeniul financiar, completata de o viziune avangardista asupra mediului de business.  

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

salarizare, controlling si arhivare. 

Cu un portofoliu de peste 200 de clienti, care cumuleaza 300 de puncte de lucru, compania a avut 

prilejul de a cunoaste particularitatile firmelor din majoritatea sectoarelor de activitate: agricultura, 

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

productie, publicitate, turism etc.  

R&M Audit- Contabilitatet (R&M Audit SRL) este certificata de Camera Auditorilor Financiari din 

Romania, Camera Consultantilor Fiscali, precum si de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor 

Autorizati din Romania (CECCAR).   
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Din cauza unor greseli de management al lichiditatilor, pe lista 
insolventei au intrat si firme profitabile 

“Neefectuarea sau realizarea defectuoasă a analizei fluxurilor financiare si de cash-flow a făcut- din 

păcate- ca pe lista firmelor intrate în insolventă în ultimii ani să se afle inclusiv unele companii 

profitabile, care ar fi putut să evite această situatie ”, a aratat Mirela serban, Managing Partner R&M 

Audit Contabilitate, unul dintre liderii pietei de profil. “În unele situatii, dacă nu ai lichidităti, profitul nu 

mai are nici o valoare, după cum demonstrează situatia multor firme aflate pe plus, dar care, din cauza 

lipsei de fonduri, au intrat in insolventă la solicitarea partenerilor de afaceri care nu si-au încasat banii”, 

a precizat Mirela Serban.  

 

Lichiditătile au fost problema centrala a crizei financiare începute în 2008, iar lista companiilor lichidate 

sau intrate în insolventă sau în faliment este foarte lungă. Multi s-au adaptat sau au reactionat cu 

întarziere fată de provocările crizei, obisnuiti mai mult cu comportamentul de business din anii de boom 

economic premergător. “Partea cea mai dificilă a crizei se pare că a trecut, dar finantările sunt încă 

foarte greu de găsit, băncile mentinând restrânsă finantarea capitalului de lucru, asa încât cash-flow-ul si 

utilizarea lichiditătilor rămân chestiuni vitale pentru orice companie”, avertizează expertii R&M Audit 

Contabilitate.  

 

“Unii manageri trec în extrema cealaltă, care este la rândul său periculoasă: au tentatia ca, atunci când 

dispun de fonduri, să achite rapid din datorii, fără să ia în calcul lichiditătile necesare pentru continuarea 

activitătii si generarea unor noi venituri care, în timp, să aducă o valoare reală de acoperire a noilor 

datorii generate. Firmele respective intră, desigur, în blocaj. O analiză a fluxului financiar si de cash-flow 

(când, cât si ce să achiti si, respectiv, când si de ce lichidităti ai nevoie) este vitală pentru firme; din 

păcate însă, adesea expertii sunt chemati prea târziu pentru a putea salva o companie”, a arătat Mirela 

serban.  

 

Un alt aspect care poate crea probleme firmelor este managementul defectuos al contractelor, uneori 

gândite doar din punct de vedere al profitului, nu si al cash-flow-ului; de exemplu, neîncasarea unor 

avansuri pentru lucrările mai mari si dedicate (personalizate), compania riscând ulterior să rămână cu 

factura aferenta neachitată, fapt care uneori poate fi fatal. 

Alături de prioritizarea banilor si o bună utilizare a creditului furnizor, impactul pe care legislatia îl are 

din punct de vedere contabil, dar mai ales fiscal, pune adesea probleme firmelor atunci când în 

companie nu sunt corect si/sau rapid aplicate mecanismele regimului de impozitare si de cash-flow.  



 

"Companiile trebuie să fie mereu în gardă pentru a face fată mediului legislativ volatil în ceea ce priveste 

contabilitatea si fiscalitatea, legi care adesea impactează cash-flow-ul la un interval de timp foarte scurt 

de la promulgarea lor. De exemplu, dupa cum stia toată lumea în trecut, impozitul pe profitul înregistrat 

în 2011 trebuia plătit până la data de 24 aprilie anul curent, asa că firmele si-au previzionat în consecintă 

cash-flow-ul si lichiditătile din primele luni ale acestui an; printr-o ordonantă de guvern de la sfarsitul 

lunii ianuarie însă, această plata a fost grăbită cu o luna, respectiv la 25 martie 2012. Lipsa de 

predictibilitate este o problemă veche căreia mediul de afaceri din România trebuie să îi facă fată, 

afectand deopotrivă companiile nationale si investitorii străini, însă în fiecare an continuăm să sperăm 

că va fi eliminată sau măcar diminuată", a arătat Mirela serban.  

 

Înfiintată în anul 2000, compania a devenit lider în solutii fiscale si contabile inteligente, care au la bază 

competenta în domeniul financiar, completată de o viziune avangardistă asupra mediului de business.  

R&M Audit –Contabilitate ofera servicii de audit, consultantă fiscala si financiara, contabilitate, 

salarizare, controlling si arhivare.  

 

Cu un portofoliu de peste 200 de clienti, care cumuleaza 300 de puncte de lucru, compania a avut 

prilejul de a cunoaste particularitătile firmelor din majoritatea sectoarelor de activitate: agricultură, 

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

productie, publicitate, turism etc.  

 

R&M Audit- Contabilitatet (R&M Audit SRL) este certificată de Camera Auditorilor Financiari din 

România, Camera Consultantilor Fiscali, precum si de către Corpul Expertilor Contabili si Contabililor 

Autorizati din România (CECCAR).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 
Publicatie:   Bank News 
Data: 28.03.2012 
Web: 
http://www.banknews.ro/stire/57718_din_cauza_unor_greseli_de_management_al_lichiditatilor,_pe_li

sta_insolventei_au_intrat_si_firme_profitabile.html  

 

Din cauza unor greseli de management al lichiditatilor, pe lista 
insolventei au intrat si firme profitabile 

 

Cazuri in care profitul "nu are valoare”. Achitarea datoriilor salveaza de la insolventa, dar 
adesea este realizata fara a lua in calcul lichiditatile necesare continuarii activitatii, asa 
incat firmele intra in blocaj. Contracte paguboase din punct de vedere al cash-flow-ului. 
Lipsa de predictibilitate legislativa afecteaza in continuare major mediul de afaceri. 

"Neefectuarea sau realizarea defectuoasa a analizei fluxurilor financiare si de cash-flow a facut- 
din pacate- ca pe lista firmelor intrate in insolventa in ultimii ani sa se afle inclusiv unele 
companii profitabile, care ar fi putut sa evite aceasta situatie ”, a arǎtat Mirela Serban, Managing 
Partner R&M Audit Contabilitate, unul dintre liderii pietei de profil. "In unele situatii, daca nu ai 
lichiditati, profitul nu mai are nici o valoare, dupa cum demonstreaza situatia multor firme aflate 
<>, dar care, din cauza lipsei de fonduri, au intrat in insolventa la solicitarea partenerilor de 
afaceri care nu si-au incasat banii”, a precizat Mirela Serban.   

Lichiditatile au fost problema centrala a crizei financiare incepute in 2008, iar lista companiilor 
lichidate sau intrate in insolventa sau in faliment este foarte lunga. Multi s-au adaptat sau au 
reactionat cu intarziere fata de provocarile crizei, obisnuiti mai mult cu comportamentul de 
business din anii de boom economic premergator. "Partea cea mai dificila a crizei se pare ca a 
trecut, dar finantarile sunt inca foarte greu de gasit, bancile mentinand restransa finantarea 
capitalului de lucru, asa incat cash-flow-ul si utilizarea lichiditatilor raman chestiuni vitale pentru 
orice companie”, avertizeaza expertii R&M Audit Contabilitate. "Unii manageri trec in <> 
cealalta, care este la randul sau periculoasa: au tentatia ca, atunci cand dispun de fonduri, sa 
achite rapid din datorii, fara sa ia in calcul lichiditatile necesare pentru continuarea activitatii si 
generarea unor noi venituri care, in timp, sa aduca o valoare reala de acoperire a noilor datorii 
generate. Firmele respective intra, desigur, in blocaj. O analiza a fluxului financiar si de cash-
flow (cand, cat si ce sa achiti si, respectiv, cand si de ce lichiditati ai nevoie) este vitala pentru 
firme; din pacate insa, adesea expertii sunt chemati prea tarziu pentru a putea salva o companie”, 
a aratat Mirela Serban. 

Un alt aspect care poate crea probleme firmelor este managementul defectuos al contractelor, 
uneori gandite doar din punct de vedere al profitului, nu si al cash-flow-ului; de exemplu, 



neincasarea unor avansuri pentru lucrarile mai mari si dedicate (personalizate), compania riscand 
ulterior sa ramana cu factura aferenta neachitata, fapt care uneori poate fi fatal.  

Alaturi de prioritizarea banilor si o buna utilizare a creditului furnizor, impactul pe care legislatia 
il are din punct de vedere contabil, dar mai ales fiscal, pune adesea probleme firmelor atunci 
cand in companie nu sunt corect si/sau rapid aplicate mecanismele regimului de impozitare si de 
cash-flow. "Companiile trebuie sa fie mereu <> pentru a face fata mediului legislativ volatil in 
ceea ce priveste contabilitatea si fiscalitatea, legi care adesea impacteaza cash-flow-ul la un 
interval de timp foarte scurt de la promulgarea lor. De exemplu, dupa cum stia toata lumea in 
trecut, impozitul pe profitul inregistrat in 2011 trebuia platit pana la data de 24 aprilie anul 
curent, asa ca firmele si-au previzionat in consecinta cash-flow-ul si lichiditatile din primele luni 
ale acestui an; printr-o ordonanta de guvern de la sfarsitul lunii ianuarie insa, aceasta plata a fost 
grabita cu o luna, respectiv la 25 martie 2012. Lipsa de predictibilitate este o problema veche 
careia mediul de afaceri din Romania trebuie sa ii faca fata, afectand deopotriva companiile 
nationale si investitorii straini, insa in fiecare an continuam sa speram ca va fi eliminata sau 
macar diminuata...”, a aratat Mirela Serban. 

Despre R&M Audit-Contabilitate 

Infiintata in anul 2000, compania  a devenit lider in solutii fiscale si contabile inteligente, care au 
la baza competenta in domeniul financiar, completata de o viziune avangardista asupra mediului 
de business.  

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

Cu un portofoliu de peste 200 de clienti, care cumuleaza 300 de puncte de lucru, compania a avut 
prilejul de a cunoaste particularitatile firmelor din majoritatea sectoarelor de activitate: 
agricultura, asigurari, brokeraj, comert, constructii, farmaceutic, fonduri structurale, import-
export, IT, media, productie, publicitate, turism etc.  

R&M Audit- Contabilitatet (R&M Audit SRL) este certificata de Camera Auditorilor Financiari 
din Romania, Camera Consultantilor Fiscali, precum si de catre Corpul Expertilor Contabili si 
Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR).   
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R&M Audit-Contabilitate: Este nevoie de facilităţi fiscale în domeniul 
resurselor umane 

 

Economia reporneşte foarte greu în absenţa măsurilor de sprijin din partea 

autorităţilor. Iar aici nu ne referim la scheme de ajutor financiar, ci doar la 

partea care ţine exclusiv de autorităţi: fiscalitatea. Adică politici interne care 

să compenseze dificultăţile întâmpinate de companii pe plan european. Cum 

ar fi facilităţi fiscale pentru angajarea şomerilor şi pentru munca temporară. 

„Deşi România a avut în 2011 un rezultat foarte bun per ansamblu, respectiv o creştere 
economică de 2,5% faţă de 2010, scăderea – uşoară, dar neaşteptată – a PIB-ului în ultimul 
trimestru al anului trecut faţă de precedentul arată că surprize neplăcute ar putea să apară şi pe 
parcursul anului curent, în special în contextul european actual. În consecinţă, firmele româneşti 
au nevoie de o serie de măsuri pe plan intern, care să le ajute să nu ajungă din nou în dificultăţi 
similare anilor de criză”, spune Mirela Şerban, Managing Partner al R&M Audit-Contabilitate. 
„De exemplu, acordarea de facilităţi fiscale pentru angajările cu contracte de muncă temporare ar 
constitui un stimul semnificativ pentru dezvoltarea companiilor, care ar îndrăzni astfel mult mai 
mult să lanseze diferite proiecte suplimentare prin care să evolueze.” 

Legislaţia actuală prevede sistemul muncii prin agent de muncă temporară, dar nu conţine nici o 
facilitate fiscală specială pentru vreuna dintre părţi. Conform reglementărilor în vigoare, munca 
temporară este cea prestată de un salariat temporar, care a încheiat un contract de muncă 
temporară cu un agent de muncă temporară şi care este pus la dispoziţia unui utilizator pentru a 
lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă. Durata pe care se poate 
desfăşura munca temporară este de cel mult 24 de luni sau, în cazul prelungirii contractului, până 
la un total de cel mult 36 de luni. Contractul de muncă temporară are natura unui contract 
individual de muncă, prin urmare trebuie respectate condiţiile prevăzute în Codul Muncii. 
Agentul de muncă temporară trebuie să aibă o autorizaţie emisă de către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale pentru a putea desfăşura asemenea activităţi. 

Sistemul muncii temporare este avantajos şi pentru salariaţi: perioada de muncă este acumulată 
la vechime, dacă este cazul, ulterior angajatul poate beneficia de ajutor de şomaj ca şi un angajat 
cu contract individual de muncă (stagiul de cotizare trebuie sa fie de minim un an) şi beneficiază 



de egalitate de tratament ca şi proprii angajaţi ai angajatorului la care prestează munca 
temporară. 

„Munca temporară este prea puţin cunoscută, mediatizată şi folosită în România, deşi are 
multiple beneficii pentru toţi cei implicaţi. Evident, stimularea companiilor pentru a apela la 
munca temporară ar creşte gradul de utilizare al acesteia, mai ales dacă cei angajaţi ar proveni 
din rândurile şomerilor”, mai spune Mirela Şerban. 

Facilităţi pentru angajarea şomerilor – în regim permanent însă – au fost acordate în anul 2010, 
de exemplu, dar, din păcate, puţine companii au putut apela în realitate la acestea întrucât, pentru 
obţinerea facilităţilor, se impuneau condiţii pe care nu multe firme îndrăzneau să şi le asume: 
angajatorii trebuiau să se oblige ca, timp de 12 luni, să nu desfiinţeze locurile de muncă (prin 
concediere din motive care nu ţin de persoana salariatului), adică nu puteau face restructurări, o 
condiţie greu de asumat în condiţii economice dificile. 

Unele facilităţi sunt în vigoare şi astăzi, respectiv cele pentru angajarea absolvenţilor, a şomerilor 
care au peste 45 de ani sau a părinţilor unici, prevăd acordarea de credite în condiţii avantajoase 
etc. 

„Facilităţile fiscale trebuie să se înscrie în politici şi strategii coerente de a sprijini firmele, altfel 
nimeni nu câştigă nimic şi se consumă timp cu redactarea şi implementarea unor acte normative 
care nu îşi demonstrează aplicabilitatea în practică.  Anul curent se află „într-o cumpănă” pe care 
încă putem decide în ce parte să o înclinăm şi cât de mult: cu o strategie internă naţională 
inteligentă, sectorul privat din România se poate dezvolta foarte bine în 2012, compensând 
dificultăţile întâmpinate pe plan european. Astfel, stimularea muncii temporare – foarte puţin 
dezvoltată în România comparativ cu restul UE – poate fi „o carte câştigătoare” pentru acest an, 
permiţând iniţierea de noi proiecte şi stimularea inovaţiei, contribuind la menţinerea preţurilor de 
producţie la un nivel mai scăzut, precum şi la stimularea consumului intern. Şi, în mod natural, 
acest parcurs ciclic va permite apoi permanentizarea acelor relaţii de muncă”, precizează Mirela 
Şerban. 
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Multe companii profitabile au intrat in insolventa din cauza realizarii 
defectuoase a fluxurilor de cash-flow 

Agentia Nationala de Presa Agerpres - 29 Martie 2012 

Neefectuarea sau realizarea defectuoasa a analizei fluxurilor financiare si de cash-

flow a facut ca pe lista firmelor intrate in insolventa in ultimii ani sa se afle inclusiv 

unele companii profitabile, care ar fi putut sa evite aceasta situatie, a declarat Mirela 

Serban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate, intr-un comunicat remis, 

miercuri, Agerpres.  

'In unele situatii, daca nu ai lichiditati, profitul nu mai are nicio valoare, dupa cum demonstreaza 
situatia multor firme aflate pe plus, dar care, din cauza lipsei de fonduri, au intrat in insolventa la 
solicitarea partenerilor de afaceri care nu si-au incasat banii', a precizat Serban. 

Potrivt acesteia, lichiditatile au fost problema centrala a crizei financiare incepute in 2008, iar 
lista companiilor lichidate sau intrate in insolventa sau in faliment este foarte lunga. Multi s-au 
adaptat sau au reactionat cu intarziere fata de provocarile crizei, obisnuiti mai mult cu 
comportamentul de business din anii de boom economic premergator. 

'Partea cea mai dificila a crizei se pare ca a trecut, dar finantarile sunt inca foarte greu de gasit, 
bancile mentinand restransa finantarea capitalului de lucru, asa incat cash-flow-ul si utilizarea 
lichiditatilor raman chestiuni vitale pentru orice companie', avertizeaza expertii R&M Audit 
Contabilitate. 

Ei mai spun ca unii manageri trec in extrema cealalta, care este la randul sau periculoasa. Acestia 
au tentatia ca, atunci cand dispun de fonduri, sa achite rapid din datorii, fara sa ia in calcul 
lichiditatile necesare pentru continuarea activitatii si generarea unor noi venituri care, in timp, sa 
aduca o valoare reala de acoperire a noilor datorii generate. 

'Firmele respective intra, desigur, in blocaj. O analiza a fluxului financiar si de cash-flow (cand, 
cat si ce sa achiti si, respectiv, cand si de ce lichiditati ai nevoie) este vitala pentru firme. Din 
pacate insa, adesea expertii sunt chemati prea tarziu pentru a putea salva o companie', a aratat 
Serban. 



Ea a mai afirmat ca un alt aspect care poate crea probleme firmelor este managementul defectuos 
al contractelor, uneori gandite doar din punct de vedere al profitului, nu si al cash-flow-ului. 

Un exemplu in acest sens este neincasarea unor avansuri pentru lucrarile mai mari si dedicate 
(personalizate), compania riscand ulterior sa ramana cu factura aferenta neachitata, fapt care 
uneori poate fi fatal. 

Alaturi de prioritizarea banilor si o buna utilizare a creditului furnizor, impactul pe care legislatia 
il are din punct de vedere contabil, dar mai ales fiscal, pune adesea probleme firmelor atunci 
cand in companie nu sunt corect si/sau rapid aplicate mecanismele regimului de impozitare si de 
cash-flow. 

'Companiile trebuie sa fie mereu 'in garda' pentru a face fata mediului legislativ volatil in ceea ce 
priveste contabilitatea si fiscalitatea, legi care adesea impacteaza cash-flow-ul la un interval de 
timp foarte scurt de la promulgarea lor. De exemplu, dupa cum stia toata lumea in trecut, 
impozitul pe profitul inregistrat in 2011 trebuia platit pana la data de 24 aprilie anul curent, asa 
ca firmele si-au previzionat in consecinta cash-flow-ul si lichiditatile din primele luni ale acestui 
an; printr-o Ordonanta de Guvern de la sfarsitul lunii ianuarie insa, aceasta plata a fost grabita cu 
o luna, respectiv la 25 martie 2012. Lipsa de predictibilitate este o problema veche careia mediul 
de afaceri din Romania trebuie sa ii faca fata, afectand deopotriva companiile nationale si 
investitorii straini, insa in fiecare an continuam sa speram ca va fi eliminata sau macar 
diminuata', a explicat Serban. 

Sursa: http://www.agerpres.ro 
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Lipsa banilor cash bagă în insolvenţă şi firmele profitabile 

Achitarea datoriilor salvează de la insolvenţă, dar adesea este realizată fără a lua în calcul 

lichidităţile necesare continuării activităţii, aşa încât firmele intra în blocaj.  

Contracte păguboase din punct de vedere al cash-flow-ului. Lipsa de predictibilitate legislativă 
afectează în continuare major mediul de afaceri. 

„Neefectuarea sau realizarea defectuoasă a analizei fluxurilor financiare şi de cash-flow a 
făcut- din păcate- ca pe lista firmelor intrate în insolvenţă în ultimii ani să se afle inclusiv 
unele companii profitabile, care ar fi putut să evite această situaţie”, a arǎtat Mirela Şerban, 
Managing Partner R&M Audit Contabilitate, unul dintre liderii pieţei de profil. „În unele 
situaţii, dacă nu ai lichidităţi, profitul nu mai are nici o valoare, după cum demonstrează 
situaţia multor firme aflate pe plus, dar care, din cauza lipsei de fonduri, au intrat in 
insolvenţă la solicitarea partenerilor de afaceri care nu şi-au încasat banii”, a precizat 
Mirela Şerban. 

Finanţările sunt greu de găsit 

Lichidităţile au fost problema centrala a crizei financiare începute în 2008, iar lista companiilor 
lichidate sau intrate în insolvenţă sau în faliment este foarte lungă. Mulţi s-au adaptat sau au 
reacţionat cu întârziere faţă de provocările crizei, obişnuiţi mai mult cu comportamentul de 
business din anii de boom economic premergător. „Partea cea mai dificilă a crizei se pare că a 
trecut, dar finanţările sunt încă foarte greu de găsit, băncile menţinând restrânsă 
finanţarea capitalului de lucru, aşa încât cash-flow-ul şi utilizarea lichidităţilor rămân 
chestiuni vitale pentru orice companie”, avertizează experţii R&M Audit Contabilitate. „Unii 
manageri trec în "extrema" cealaltă, care este la rândul său periculoasă: au tentaţia ca, 
atunci când dispun de fonduri, să achite rapid din datorii, fără să ia în calcul lichidităţile 
necesare pentru continuarea activităţii şi generarea unor noi venituri care, în timp, să 
aducă o valoare reală de acoperire a noilor datorii generate. Firmele respective intră, 
desigur, în blocaj. O analiză a fluxului financiar şi de cash-flow (când, cât şi ce să achiţi şi, 
respectiv, când şi de ce lichidităţi ai nevoie) este vitală pentru firme; din păcate însă, adesea 
experţii sunt chemaţi prea târziu pentru a putea salva o companie”, a arătat Mirela Şerban. 

 

 

 



11. 
Publicatie:  Financiare.ro 
Data: 28.03.2012 
Web: 
http://www.financiare.ro/stire/Fenomenul_insolventei_afecteaza_si_companiile_profitabile,_care_ar_p

utea_evita_falimentul-24085.htm 

 

Fenomenul insolvenţei afectează şi companiile profitabile, care ar 

putea evita falimentul 

 

Există cazuri în care profitul „nu are valoare”. Achitarea datoriilor salvează de la insolvenţă, dar adesea 

este realizată fără a lua în calcul lichidităţile necesare continuării activităţii, aşa încât firmele intra în 

blocaj, după cum arată specialiştii de la R&M Audit Contabilitate. 

Contractele păguboase din punct de vedere al cash-flow-ului şi lipsa de predictibilitate legislativă, care 

afectează în continuare mediul de afaceri, sunt printre cele mai comune probleme care duc până la 

insolvenţă şi faliment. 

„Neefectuarea sau realizarea defectuoasă a analizei fluxurilor financiare şi de cash-flow a făcut- din 

păcate- ca pe lista firmelor intrate în insolvenţă în ultimii ani să se afle inclusiv unele companii 

profitabile, care ar fi putut să evite această situaţie”, spune Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit 

Contabilitate.  Toată ştirea 


