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In 40% din cazurile in care creantele nu se incaseaza, 
firmele au disparut 

 
Creantele neincasate pot avea la baza mai multe cauze: fie debitorul a inregistrat dificultati 
financiare majore - in 40% din cazuri, fie au intrat in faliment - in 28% din cazuri, fie firma 
debitoare a fost dizolvata sau lichidata - in 12% din cazuri, potrivit studiilor efectuate de R&M 
Audit, o firma de contabilitate, consultanta fiscala si audit. "Cele mai frecvente au fost cazurile 
in care debitorul a inregistrat dificultati financiare majore care i-au afectat intreg patrimoniul 
(40%), pe locul al doilea aflandu-se situatiile in care firma a intrat in procedura de faliment 
inchisa prin sentinta judecatoreasca (28% din cazuri).  
  
Cazurile in care firma debitoare a fost dizolvata sau lichidata reprezinta aproximativ 12% dintre 
situatiile care conduc la existenta creantelor neincasate", a aratat Mirela Serban, Managing 
Partner al R&M Audit. 
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Neîncasarea creanŃelor creează probleme de lichiditate 
pentru 80% dintre companii 

     CreanŃele neîncasate ameninŃă grav lichidităŃile a circa 80% dintre companii, acesta fiind 
principalul pericol la care sunt expuse firmele din sectorul privat, potrivit unui studiu efectuat de 
R&M Audit, unul dintre liderii pieŃei de contabilitate, consultanŃă fiscală şi audit.  
     Potrivit Mirelei Serban, Managing Partner R&M Audit, din punct de vedere legal, creanŃele 



 

 

neîncasate pot avea la baza mai multe categorii de situaŃii în care se află firma care are datorii 
(debitorul). Domnia sa a declarat: "De la începutul anului curent şi până în prezent, cele mai 
frecvente au fost cazurile în care debitorul a înregistrat dificultăŃi financiare majore care i-au 
afectat întreg patrimoniul (40%), pe locul al doilea aflându-se situaŃiile în care firma a intrat în 
procedura de faliment închisă prin sentinŃa judecatorească (28% din cazuri). Cazurile în care 
firma debitoare a fost dizolvată sau lichidată reprezintă aproximativ 12% dintre situaŃiile care 
conduc la existenŃa creantelor neîncasate". 

     Lipsa de lichidităŃi a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care s-a resimŃit 
încă de anul trecut şi care, prin efectul său în spirală în România - în sensul creşterii dobânzilor 
bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit în continuare la accentuarea 
lipsei de lichidităŃi necesare oricărei companii pentru a-şi derula activitatea, potrivit studiului 
citat.  

        "Pe parcursul acestui an, fireşte că problemele s-au acutizat, iar dificultăŃile financiare ale 
oricărei companii s-au propagat asupra partenerilor de afaceri, contractele nederulate şi facturile 
neîncasate afectând firmele în egală măsură", a subliniat Mirela Şerban. Domnia sa a explicat: 
"Contractele nederulate au, fireşte, urmări negative asupra business-ului respectiv, iar situaŃia 
devine şi mai gravă în cazul facturilor neîncasate, dar pentru care trebuie îndeplinite obligaŃiile 
către stat, sub forma plăŃii TVA, a impozitului pe profit şi, eventual, pe dividende, după 
încheierea exerciŃiului financiar. Introducerea unui sistem de eşalonare - în anumite condiŃii - a 
plăŃii obligaŃiilor fiscale restante ar putea salva minimum 30% dintre companiile care intră în 
insolvenŃă.  

     Companiile au la îndemână anumite căi pentru a-şi diminua pierderile provocate de creanŃele 
neîncasate, potrivit reprezentanŃilor R&M Audit: recuperarea acestora prin intermediul unei 
societăŃi specializate, în schimbul unei comision de recuperare sau vânzarea creanŃei în schimbul 
unei valori de răscumpărare. Ambele demersuri au drept urmare ob?inerea de lichidităŃi şi, în 
plus, amândouă au avantaje fiscale: comisionul de recuperare este o cheltuială deductibilă, iar 
venitul obŃinut din vânzarea creanŃei este deductibil fiscal la calculul impozitului pe profit 
(pentru pierderea aferentă vânzării de creanŃe). Dincolo de facilităŃile fiscale, aceste demersuri au 
adesea şanse de succes şi, în plus, cel mai adesea, plata pentru astfel de servicii se realizează pe 
bază de comision din creanŃele sau debitele recuperate. "Cu toate acestea, sunt încă puŃine 
companiile care apelează la metodele menŃionate anterior: majoritatea preferă să negocieze ele 
însele cu debitorii un timp care adesea este mult prea îndelungat, fapt care le aduce noi pre-
judicii", a subliniat Mirela Serban.  

     Domnia sa a atras atenŃia că deşi în balanŃa contabilă, o companie poate marca profit, dacă 
înregistrează debite semnificative pe care nu este capabilă să le încaseze pentru a plăti salariile, 
furnizorii etc, se poate considera că, din punct de vedere tehnic, firma respectivă este practic în 
faliment.  



 

 

     R&M Audit este certificata de Camera Auditorilor Financiari din România, Camera 
Consultantilor Fiscali, precum şi de către Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi 
din România (CECCAR). În anul 2008, R&M Audit a urcat pe locul 6 în topul CECCAR după 
cifra de afaceri.  
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Trei sferturi dintre companii duc lipsa de lichidit ati 

 
 
Creantele neincasate reprezinta in prezent principalul pericol la care sunt expuse firmele din 
sectorul privat, acestea amenintand grav lichiditatile a circa 80 la suta dintre companii, arata 
studiile efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultanta fiscala si 
audit.  
 
Potrivit Mirelei Serban, Managing Partner R&M Audit, din punct de vedere legal, creantele 
neincasate pot avea la baza mai multe categorii de situatii in care se afla firma care are datorii. 
De la inceputul anului pana in prezent, cele mai frecvente au fost cazurile in care debitorul a 
inregistrat dificultati financiare majore, care i-au afectat intreg patrimoniul (40 la suta), pe locul 
al doilea aflandu-se firmele care au intrat in procedura de faliment inchisa prin sentinta 
judecatoreasca (28 la suta dintre cazuri). Cazurile in care firma debitoare a fost dizolvata sau 
lichidata reprezinta aproximativ 12 la suta dintre situatiile care conduc la existenta creantelor 
neincasate, a spus ea.  
 
Lipsa de lichiditati a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care s-a resimtit inca 
de anul trecut si care, prin efectul sau in spirala in Romania, in sensul cresterii dobanzilor 
bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit in continuare la accentuarea 
lipsei de lichiditati necesare oricarei companii pentru a-si derula activitatea.  
 
"Pe parcursul acestui an, fireste ca problemele s-au acutizat, iar dificultatile financiare ale 
oricarei companii s-au propagat asupra partenerilor de afaceri, contractele nederulate si facturile 
neincasate afectand firmele in egala masura. Contractele nederulate au, fireste, urmari negative 
asupra afacerii respective, iar situatia devine si mai grava in cazul facturilor neincasate, dar 
pentru care trebuie indeplinite obligatiile catre stat, sub forma platii TVA-ului, a impozitului pe 



 

 

profit si, eventual, pe dividende, dupa incheierea exercitiului financiar", a adaugat reprezentantul 
R&M Audit. 
 
In opinia Mirelei Serban, introducerea unui sistem de esalonare - in anumite conditii - a platii 
obligatiilor fiscale restante ar putea salva minim 30 la suta dintre companiile care intra in 
insolventa  
 
Companiile au la indemana anumite cai pentru a-si diminua pierderile provocate de creantele 
neincasate: recuperarea acestora prin intermediul unei societati specializate, in schimbul unei 
comision de recuperare sau vanzarea creantei in schimbul unei valori de rascumparare.  
 
Ambele demersuri au drept urmare obtinerea de lichiditati si, in plus, amandoua au avantaje 
fiscale: comisionul de recuperare este o cheltuiala deductibila, iar venitul obtinut din vanzarea 
creantei este deductibil fiscal la calculul impozitului pe profit (pentru pierderea aferenta vanzarii 
de creante), este ede parere Mirela Serban.  
 
"Dincolo de facilitatile fiscale, aceste demersuri au adesea sanse de succes si, in plus, cel mai 
adesea, plata pentru astfel de servicii se realizeaza pe baza de comision din creantele sau debitele 
recuperate. Cu toate acestea, sunt inca putine companiile care apeleaza la metodele mentionate 
anterior: majoritatea prefera sa negocieze ele insele cu debitorii un timp care, adesea, este mult 
prea indelungat, fapt ce le aduce noi prejudicii", a subliniat ea.  
 
Mirela Serban a subliniat ca, in balanta contabila, o companie poate marca profit, dar daca 
inregistreaza debite semnificative pe care nu este capabila sa le incaseze pentru a plati salariile, 
furnizorii etc. se poate considera ca, din punct de vedere tehnic, firma respectiva este practic in 
faliment, informeaza Agerpres. 
  
Infiintata in anul 2000, compania R&M Audit 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 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, R&M Audit a 
avut prilejul de a cunoaste particularitatile companiilor din majoritatea sectoarelor de activitate: 
agricultura, asigurari, brokeraj, comert, constructii, farmaceutic, fonduri structurale, import-
export, IT, media, productie, publicitate, turism etc.  
 
R&M Audit 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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Circa 80% dintre firme duc lipsa de lichiditati din  cauza 

creantelor neincasate 
 

Aproximativ 80% dintre companii se confrunta cu o lipsa majora a 
lichiditatilor ca urmare a neincasarii creantelor, potrivit datelor 
unui studiu ralizat de compania de consultanta fiscala si audit, 
R&M Audit, citat de NewsIn. 
 
"De la inceputul anului curent si pana in prezent, cele mai 
frecvente au fost cazurile in care debitorul a inregistrat dificultati 
financiare majore care i-au afectat intreg patrimoniul (40%), pe 
locul al doilea aflandu-se situatiile in care firma a intrat in 
procedura de faliment inchisa prin sentinta judecatoreasca (28% 

din cazuri). Cazurile in care firma debitoare a fost dizolvata sau lichidata reprezinta aproximativ 
12% dintre situatiile care conduc la existenta creantelor neincasate", a spus managing partner 
R&M Audit, Mirela Serban. 
 
Potrivit acesteia, lipsa de lichiditati a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care 
s-a resimtit inca de anul trecut si care, prin efectul sau in spirala in Romania, in sensul cresterii 
dobanzilor bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit in continuare la 
accentuarea lipsei de lichiditati necesare oricarei companii pentru a-si derula activitatea. 
 
"Contractele nederulate au, fireste, urmari negative (...), iar situatia devine si mai grava in cazul 
facturilor neincasate, dar pentru care trebuie indeplinite obligatiile catre stat, sub forma platii 
TVA-ului, a impozitului pe profit si, eventual, pe dividende, dupa incheierea exercitiului 
financiar. Introducerea unui sistem de esalonare, in anumite conditii, a platii obligatiilor fiscale 
restante ar putea salva minim 30% dintre companiile care intra in insolventa", a spus Serban. 
 
Reprezentantul R&M Audit a subliniat ca desi companiile pot apela la serviciile unei societati 
specializate pentru recuperarea creantelor sunt inca putine dintre acestea care apeleaza la aceste 



 

 

servicii, iar majoritatea prefera sa negocieze ele insele cu debitorii un timp care adesea este mult 
prea indelungat, fapt care el aduce prejudicii. 
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80% din firme duc lipsă de lichidităŃi 

 
Aproximativ 80% din companii se confruntă cu o lipsă majoră a lichidităŃilor ca urmare a 
neîncasării creanŃelor, potrivit datelor unui studiu ralizat de compania de consultanŃă fiscală şi 
audit, R&M Audit, citat de NewsIn. 
 
 

"De la începutul anului curent şi până în prezent, 
cele mai frecvente au fost cazurile în care 
debitorul a înregistrat dificultăŃi financiare majore 
care i-au afectat întreg patrimoniul (40%), pe 
locul al doilea aflându-se situaŃiile în care firma a 
intrat în procedura de faliment închisă prin 
sentinŃă judecatorească (28% din cazuri)", a 
declarat Managing Partner R&M Audit, Mirela 
Şerban  
 
"Cazurile în care firma debitoare a fost dizolvată 
sau lichidată reprezintă aproximativ 12% dintre 

situaŃiile care conduc la existenŃa creanŃelor neîncasate", a mai adăugat ea. 
 
Lipsa de lichidităŃi a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care s-a resimŃit încă 
de anul trecut şi care, prin efectul său în spirală în România, în sensul creşterii dobânzilor 
bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit în continuare la accentuarea 
lipsei de lichidităŃi necesare oricărei companii pentru a-şi derula activitatea. 
 
Reprezentantul R&M Audit a subliniat că deşi companiile pot apela la serviciile unei societăŃi 
specializate pentru recuperarea creanŃelor sunt încă puŃine dintre acestea care apelează la aceste 
servicii, iar majoritatea preferă să negocieze ele însele cu debitorii un timp care adesea este mult 
prea îndelungat, fapt care el aduce prejudicii. 
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80% dintre companii nu mai au lichidităŃi 

 
 
Aproape 80% dintre firme se confruntă cu o lipsă acută de lichidităŃi, şi asta pentru că nu 
şi-au încasat creanŃele, arată un studiu realizat de compania de consultanŃă fiscală şi audit 
R&M Audit. "În acest an cele mai frecvente au fost cazurile în care debitorul a înregistrat 
dificultăŃi financiare majore care i-au afectat întreg patrimoniul (40%), dar şi situaŃiile în 
care firma a intrat în procedura de faliment închisă prin sentinŃă judecatorească (28%)", a 
spus Mirela Şerban, managing partner. 
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Criza inca duduie 
 

Chiar daca unii analisti sunt optimisti cu privire la revenirea 
economiei, prabusirea pietei constructiilor si blocajul 
financiar arata ca mai avem mult pana sa iesim din criza. 
Constructiile au fost motorul de crestere al economiei si, 
oricat ne-am dori sa trecem la alta structura de dezvoltare a 
economiei, acest lucru nu se poate face rapid. 
Piata constructiilor este departe de a iesi din soc, iar 
scaderea inregistrata in acest domeniu arata cat de mult a 
avut de suferit economia. "Dinamica inregistrata de sectorul 

constructiilor si domeniul imobiliar sunt indicatori extrem de importanti privind finalul crizei in 
orice tara, iar Romania nu face exceptie, cu atat mai mult cu cat, similar Spaniei, cresterea 
economica din perioada anterioara s-a bazat prea mult pe aceste segmente", apreciaza Victor 
Safta, directorul sucursalei din Romania a X-Trade Brokers. El sustine ca o dinamica ridicata a 



 

 

sectorului de constructii este un semnal clar privind cresterea economica a unei tari, data fiind 
cererea manifestata atat de persoanele fizice in ceea ce priveste spatiile locative, cat si cea din 
partea companiilor, pentru spatii de birouri si facilitati de productie. Analistii de la X- Trade 
Brokers subliniaza ca ultimele date statistice privind sectorul constructiilor sunt indicatori ai 
prelungirii crizei: in trimestrul al doilea, constructiile au cunoscut un declin record, de 14,2% 
fata de primele trei luni ale anului. In continuare, in luna iulie, activitatea din constructii a scazut 
in Romania cu 9%, in raport cu luna anterioara, fata de un declin de 1,1% in Uniunea Europeana. 
Fara lichiditati  
Pe de alta parte, aproximativ 80% dintre companii se confrunta cu o lipsa majora a lichiditatilor, 
ca urmare a neincasarii creantelor, potrivit datelor unui studiu realizat de compania de 
consultanta fiscala si audit, R&M Audit. Practic, aceasta inseamna ca "infloreste" blocajul in 
economie. "De la inceputul anului curent si pana in prezent, cele mai frecvente au fost cazurile in 
care debitorul a inregistrat dificultati financiare majore, care i-au afectat intreg patrimoniul 
(40%), pe locul al doilea aflandu-se situatiile in care firma a intrat in procedura de faliment 
inchisa prin sentinta judecatoreasca (28% din cazuri). 
Cazurile in care firma debitoare a fost dizolvata sau lichidata reprezinta aproximativ 12% dintre 
situatiile care conduc la existenta creantelor neincasate", a declarat managing partner R&M 
Audit, Mirela Serban. Potrivit acesteia, lipsa de lichiditati a fost unul dintre atributele crizei 
economice mondiale, care s-a resimtit inca de anul trecut si care, prin efectul sau in spirala in 
Romania, in sensul cresterii dobanzilor bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a 
contribuit, in continuare, la accentuarea lipsei de lichiditati necesare oricarei companii pentru a-
si derula activitatea. 
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CREANłE NEÎNCASATE 
 
80% dintre firme duc lipsă de lichidităŃi 
 
CreanŃele neîncasate sunt principalul pericol la care sunt expuse firmele din sectorul privat, 
acestea ameninŃând grav lichidităŃile a circa 80% din firme. 
  
"De la începutul anului până în prezent, cele mai frecvente au fost cazurile în care debitorul a 
înregistrat dificultăŃi financiare majore care i-au afectat întregul patrimoniu (40%), pe locul al 



 

 

doilea aflându-se situaŃiile în care firma a intrat în procedura de faliment închisă prin sentinŃă 
judecătorească (28% din cazuri)", a arătat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit. 
Cazurile în care firma debitoare a fost dizolvată sau lichidată reprezintă aproximativ 12% dintre 
situaŃiile care conduc la existenŃa creanŃelor neîncasate, arată studiile efectuate de compania de 
contabilitate, consultanŃă fiscală şi audit R&M Audit.  
 
Lipsa de lichidităŃi s-a resimŃit încă de anul trecut şi prin efectul său în spirală în România a 
determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit în continuare la accentuarea lipsei de 
lichidităŃi necesare oricărei companii pentru a-şi derula activitatea. Pe parcursul acestui an, 
problemele s-au acutizat, iar dificultăŃile financiare ale oricărei companii s-au propagat asupra 
partenerilor de afaceri, contractele nederulate şi facturile neîncasate afectând firmele în egală 
măsură. 
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Circa 80% dintre firme au probleme cu lichidităŃile din 

cauza creanŃelor neîncasate 
 

Aproximativ 80% dintre companii se confruntă cu o lipsă 
majoră a lichidităŃilor ca urmare a neîncasării creanŃelor, 
potrivit datelor unui studiu realizat de compania de consultanŃă 
fiscală şi audit, R&M Audit. 
 
"De la începutul anului curent şi până în prezent, cele mai 
frecvente au fost cazurile în care debitorul a înregistrat 
dificultăŃi financiare majore care i-au afectat întreg patrimoniul 
(40%), pe locul al doilea aflându-se situaŃiile în care firma a 
intrat în procedura de faliment închisă prin sentinŃă 

judecătorească (28% din cazuri). Cazurile în care firma debitoare a fost dizolvată sau lichidată 
reprezintă aproximativ 12% dintre situaŃiile care conduc la existenŃa creanŃelor neîncasate", a 
declarat managing partner R&M Audit, Mirela Şerban, citată de NewsIn. 
 
Potrivit acesteia, lipsa de lichidităŃi a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care 



 

 

s-a resimŃit încă de anul trecut şi care, prin efectul său în spirală în România, în sensul creşterii 
dobânzilor bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit în continuare la 
accentuarea lipsei de lichidităŃi necesare oricărei companii pentru a-şi derula activitatea. 
 
"Contractele nederulate au, fireşte, urmări negative (...), iar situaŃia devine şi mai gravă în cazul 
facturilor neîncasate, dar pentru care trebuie îndeplinite obligaŃiile către stat, sub forma plăŃii 
TVA, a impozitului pe profit şi, eventual, pe dividende, după încheierea exerciŃiului financiar. 
Introducerea unui sistem de eşalonare, în anumite condiŃii, a plăŃii obligaŃiilor fiscale restante ar 
putea salva minimum 30% dintre companiile care intră în insolvenŃă", a precizat Şerban. 
 
Reprezentantul R&M Audit a subliniat că, deşi companiile pot apela la serviciile unei societăŃi 
specializate pentru recuperarea creanŃelor, sunt încă puŃine dintre acestea care apelează la aceste 
servicii, iar majoritatea preferă să negocieze ele însele cu debitorii un timp care adesea este mult 
prea îndelungat, fapt care aduce prejudicii. 
 
 
 
PUBLICATIE: CRONICA ROMANA  
DATA: 22.09.2009 
WEB:  http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=98819 
 
 

Firmele, lipsa de lichiditati 
 
 
Creantele neincasate reprezinta in prezent principalul pericol la care sunt expuse firmele din 
sectorul privat, acestea amenintand grav lichiditatile a circa 80 la suta dintre companii, arata 
studiile efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultanta fiscala si 
audit. 
Din punct de vedere legal, creantele neincasate pot avea la baza mai multe categorii de situatii in 
care se afla firma care are datorii. De la inceputul anului pana in prezent, cele mai frecvente au 
fost cazurile in care debitorul a inregistrat dificultati financiare majore, care i-au afectat intreg 
patrimoniul (40 la suta), pe locul al doilea aflandu-se firmele care au intrat in procedura de 
faliment inchisa prin sentinta judecatoreasca (28 la suta dintre cazuri). Cazurile in care firma 
debitoare a fost dizolvata sau lichidata reprezinta aproximativ 12 la suta dintre situatiile care 
conduc la existenta creantelor neincasate, a spus ea. Lipsa de lichiditati a fost unul dintre 
atributele crizei economice mondiale care s-a resimtit inca de anul trecut si care, prin efectul sau 
in spirala in Romania, in sensul cresterii dobanzilor bancare, a determinat scumpirea creditelor, 
fapt care a contribuit in continuare la accentuarea lipsei de lichiditati necesare oricarei companii 
pentru a-si derula activitatea. 



 

 

“Pe parcursul acestui an, fireste ca problemele s-au acutizat, iar dificultatile financiare ale 
oricarei companii s-au propagat asupra partenerilor de afaceri, contractele nederulate si facturile 
neincasate afectand firmele in egala masura. Contractele nederulate au, fireste, urmari negative 
asupra afacerii respective, iar situatia devine si mai grava in cazul facturilor neincasate, dar 
pentru care trebuie indeplinite obligatiile catre stat, sub forma platii TVA-ului, a impozitului pe 
profit si, eventual, pe dividende, dupa incheierea exercitiului financiar”, se arata in studiu. 
Companiile au la indemana anumite cai pentru a-si diminua pierderile provocate de creantele 
neincasate: recuperarea acestora prin intermediul unei societati specializate, in schimbul unui 
comision de recuperare sau vanzarea creantei in schimbul unei valori de rascumparare. Cu toate 
acestea, sunt inca putine companiile care apeleaza la metodele mentionate anterior: majoritatea 
prefera sa negocieze ele insele cu debitorii un timp care, adesea, este mult prea indelungat, fapt 
ce le aduce noi prejudicii. 
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Circa 80% dintre firme duc lipsă de lichidităŃi din cauza 
creanŃelor neîncasate 

 
Aproximativ 80% dintre companii se confruntă cu o lipsă majoră a lichidităŃilor ca urmare 
a neîncasării creanŃelor, potrivit datelor unui studiu ralizat de compania de consultanŃă 
fiscală şi audit, R&M Audit. 
 

"De la începutul anului curent şi până în prezent, 
cele mai frecvente au fost cazurile în care 
debitorul a înregistrat dificultăŃi financiare 
majore care i-au afectat întreg patrimoniul (40%), 
pe locul al doilea aflându-se situaŃiile în care 
firma a intrat în procedura de faliment închisă 
prin sentinŃă judecatorească (28% din cazuri). 
Cazurile în care firma debitoare a fost dizolvată 
sau lichidată reprezintă aproximativ 12% dintre 
situaŃiile care conduc la existenŃa creanŃelor 
neîncasate", a declarat managing partner R&M 
Audit, Mirela Şerban. 

 



 

 

Potrivit acesteia, lipsa de lichidităŃi a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care 
s-a resimŃit încă de anul trecut şi care, prin efectul său în spirală în România, în sensul creşterii 
dobânzilor bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit în continuare la 
accentuarea lipsei de lichidităŃi necesare oricărei companii pentru a-şi derula activitatea. 
 
"Contractele nederulate au, fireşte, urmări negative (...), iar situaŃia devine şi mai gravă în cazul 
facturilor neîncasate, dar pentru care trebuie îndeplinite obligaŃiile către stat, sub forma plăŃii 
TVA-ului, a impozitului pe profit şi, eventual, pe dividende, după încheierea exerciŃiului 
financiar. Introducerea unui sistem de eşalonare, în anumite condiŃii, a plăŃii obligaŃiilor fiscale 
restante ar putea salva minim 30% dintre companiile care intră în insolvenŃă", a precizat Şerban. 
 
Reprezentantul R&M Audit a subliniat că deşi companiile pot apela la serviciile unei societăŃi 
specializate pentru recuperarea creanŃelor sunt încă puŃine dintre acestea care apelează la aceste 
servicii, iar majoritatea preferă să negocieze ele însele cu debitorii un timp care adesea este mult 
prea îndelungat, fapt care el aduce prejudicii. 
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Semnal de alarma: 4 din 5 firme duc lipsa de lichiditati din 

cauza creantelor neincasate 
 
Creantele neincasate reprezinta in prezent principalul pericol la care sunt expuse firmele din 
sectorul privat, acestea amenintand grav lichiditatile a circa 80% dintre companii, arata studiile 
efectuate de catre R&M Audit, un jucator din piata de contabilitate, consultanta fiscala si audit, 
locul 6, ca cifra de afaceri, in topul national realizat de Corpul Expertilor Contabili si 
Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR). 
 

“Din punct de vedere legal, creantele neincasate pot avea 
la baza mai multe categorii de situatii in care se afla firma 
care are datorii (debitorul); de la inceputul anului curent si 
pana in prezent, cele mai frecvente au fost cazurile in care 
debitorul a inregistrat dificultati financiare majore care i-
au afectat intreg patrimoniul (40%), pe locul al doilea 
aflandu-se situatiile in care firma a intrat in procedura de 



 

 

faliment inchisa prin sentinta judecatoreasca (28% din cazuri). Cazurile in care firma debitoare a 
fost dizolvata sau lichidata reprezinta aproximativ 12% dintre situatiile care conduc la existenta 
creantelor neincasate”, a spus Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit. 
 
Lipsa de lichiditati a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care s-a resimtit inca 
de anul trecut si care, prin efectul sau in spirala in Romania- in sensul cresterii dobanzilor 
bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit in continuare la accentuarea 
lipsei de lichiditati necesare oricarei companii pentru a-si derula activitatea. “Pe parcursul acestui 
an, fireste ca problemele s-au acutizat, iar dificultatile financiare ale oricarei companii s-au 
propagat asupra partenerilor de afaceri, contractele nederulate si facturile neincasate afectand 
firmele in egala masura”, a subliniat Mirela Serban.  
 
Companiile au la indemana anumite cai pentru a-si diminua pierderile provocate de creantele 
neincasate: recuperarea acestora prin intermediul unei societati specializate, in schimbul unei 
comision de recuperare sau vanzarea creantei in schimbul unei valori de rascumparare. Ambele 
demersuri au drept urmare obtinerea de lichiditati si, in plus, amandoua au avantaje fiscale: 
comisionul de recuperare este o cheltuiala deductibila, iar venitul obtinut din vanzarea creantei 
este deductibil fiscal la calculul impozitului pe profit (pentru pierderea aferenta vanzarii de 
creante).  
“Contractele nederulate au, fireste, urmari negative asupra business-ului respectiv, iar situatia 
devine si mai grava in cazul facturilor neincasate, dar pentru care trebuie indeplinite obligatiile 
catre stat, sub forma platii TVA-ului, a impozitului pe profit si, eventual, pe dividende, dupa 
incheierea exercitiului financiar. Introducerea unui sistem de esalonare- in anumite conditii- a 
platii obligatiilor fiscale restante ar putea salva minim 30% dintre companiile care intra in 
insolventa”, a adaugat reprezentantul R&M Audit.  
 
Dincolo de facilitatile fiscale, aceste demersuri au adesea sanse de succes si, in plus, cel mai 
adesea, plata pentru astfel de servicii se realizeaza pe baza de comision din creantele sau debitele 
recuperate. “Cu toate acestea, sunt inca putine companiile care apeleaza la metodele mentionate 
anterior: majoritatea prefera sa negocieze ele insele cu debitorii un timp care adesea este mult 
prea indelungat, fapt care le aduce noi prejudicii”, a subliniat Mirela Serban.  
 
“Cash is King” este un principiu deja consacrat care se refera la importanta cash flow-ului pentru 
“sanatatea” unui business. “In balanta contabila, o companie poate marca profit, dar daca 
inregistreaza debite semnificative pe care nu este capabila sa le incaseze pentru a plati salariile, 
furnizorii etc, se poate considera ca, din punct de vedere tehnic, firma respectiva este practic in 
faliment”, a conchis Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit. 
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COMPANII, FINANTE-BANCI 

80% dintre firme duc lipsa de lichiditati din cauza 
creantelor neincasate 

 
Creantele neincasate reprezinta in prezent principalul pericol la 
care sunt expuse firmele din sectorul privat, acestea amenintand 
grav lichiditatile a circa 80% dintre companii, arata studiile 
efectuate de catre R&M Audit. 
"De la inceputul anului curent si pana in prezent, cele mai 
frecvente au fost cazurile in care debitorul a inregistrat 
dificultati financiare majore care i-au afectat intreg patrimoniul 
(40%), pe locul al 2-lea aflandu-se situatiile in care firma a 

intrat in procedura de faliment inchisa prin sentinta judecatoreasca (28% din cazuri)", a declarat 
Mirela Serban, managing partner R&M Audit. 
"Cazurile in care firma debitoare a fost dizolvata sau lichidata reprezinta aproximativ 12% dintre 
situatiile care conduc la existenta creantelor neincasate", a mai spus Serban. 
Lipsa de lichiditati a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care s-a resimtit inca 
de anul trecut si care, prin efectul sau in spirala in Romania, in sensul cresterii dobanzilor 
bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit in continuare la accentuarea 
lipsei de lichiditati necesare oricarei companii pentru a-si derula activitatea, se arata in 
comunicatul R&M Audit. 
 
"Pe parcursul acestui an, fireste ca problemele s-au acutizat, iar dificultatile financiare ale 
oricarei companii s-au propagat asupra partenerilor de afaceri, contractele nederulate si facturile 
neincasate afectand firmele in egala masura", a subliniat Mirela Serban. 
Potrivit acesteia, contractele nederulate au urmari negative asupra business-ului respectiv, iar 
situatia devine si mai grava in cazul facturilor neincasate, dar pentru care trebuie indeplinite 
obligatiile catre stat, sub forma platii TVA-ului, a impozitului pe profit si, eventual, pe 
dividende, dupa incheierea exercitiului financiar.  
R&M Audit, infiintata in anul 2000, ofera servicii de audit, consultanta fiscala si financiara, 
contabilitate, salarizare, controlling si arhivare. 
 



 

 

Compania are un portofoliu de peste 200 de clienti, care cumuleaza 300 de puncte de lucru, 
R&M Audit din domenii precum agricultura, asigurari, brokeraj, comert, constructii, 
farmaceutic, fonduri structurale, import-export, IT, media, productie, publicitate, turism etc. 
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Circa 80% dintre firme duc lipsa de lichiditati din  cauza 

creantelor neincasate 
 
Creantele neincasate reprezinta in prezent principalul pericol la care sunt expuse firmele din 
sectorul privat, acestea amenintand grav lichiditatile a cca 80% dintre companii, arata studiile 
efectuate de catre R & Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultanta fiscala si 
audit.  
 
"Din punct de vedere legal, creantele neincasate pot avea la baza mai multe categorii de situatii 
in care se afla firma care are datorii (debitorul); de la inceputul anului curent si pana in prezent, 
cele mai frecvente au fost cazurile in care debitorul a inregistrat dificultati financiare majore care 
i-au afectat intreg patrimoniul (40%), pe locul al doilea aflandu-se situatiile in care firma a intrat 
in procedura de faliment inchisa prin sentinta judecatoreasca (28% din cazuri). Cazurile in care 
firma debitoare a fost dizolvata sau lichidata reprezinta aproximativ 12% dintre situatiile care 
conduc la existenta creantelor neincasate", a aratat Mirela Serban, Managing Partner R & M 
Audit. 
 
Lipsa de lichiditati a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care s-a resimtit inca 
de anul trecut si care, prin efectul sau in spirala in Romania- in sensul cresterii dobanzilor 
bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit in continuare la accentuarea 
lipsei de lichiditati necesare oricarei companii pentru a-si derula activitatea. "Pe parcursul acestui 
an, fireste ca problemele s-au acutizat, iar dificultatile financiare ale oricarei companii s-au 
propagat asupra partenerilor de afaceri, contractele nederulate si facturile neincasate afectand 
firmele in egala masura", a subliniat Mirela Serban.  
 
"Contractele nederulate au, fireste, urmari negative asupra business-ului respectiv, iar situatia 
devine si mai grava in cazul facturilor neincasate, dar pentru care trebuie indeplinite obligatiile 



 

 

catre stat, sub forma platii TVA-ului, a impozitului pe profit si, eventual, pe dividende, dupa 
incheierea exercitiului financiar. Introducerea unui sistem de esalonare- in anumite conditii- a 
platii obligatiilor fiscale restante ar putea salva minim 30% dintre companiile care intra in 
insolventa", a adaugat reprezentantul R & M Audit.    
 
Companiile au la indemana anumite cai pentru a-si diminua pierderile provocate de creantele 
neincasate: recuperarea acestora prin intermediul unei societati specializate, in schimbul unei 
comision de recuperare sau vanzarea creantei in schimbul unei valori de rascumparare. Ambele 
demersuri au drept urmare obtinerea de lichiditati si, in plus, amandoua au avantaje fiscale: 
comisionul de recuperare este o cheltuiala deductibila, iar venitul obtinut din vanzarea creantei 
este deductibil fiscal la calculul impozitului pe profit (pentru pierderea aferenta vanzarii de 
creante). Dincolo de facilitatile fiscale, aceste demersuri au adesea sanse de succes si, in plus, cel 
mai adesea, plata pentru astfel de servicii se realizeaza pe baza de comision din creantele sau 
debitele recuperate. "Cu toate acestea, sunt inca putine companiile care apeleaza la metodele 
mentionate anterior: majoritatea prefera sa negocieze ele insele cu debitorii un timp care adesea 
este mult prea indelungat, fapt care le aduce noi prejudicii", a subliniat Mirela Serban. 
 
"Cash is King" este un principiu deja consacrat care se refera la importanta cash flow-ului pentru 
"sanatatea" unui business. "In balanta contabila, o companie poate marca profit, dar daca 
inregistreaza debite semnificative pe care nu este capabila sa le incaseze pentru a plati salariile, 
furnizorii etc, se poate considera ca, din punct de vedere tehnic, firma respectiva este practic in 
faliment", a conchis Mirela Serban, Managing Partner R & M Audit. 
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Business: 80% din companii au probleme de lichiditati 

 
Aproximativ 80% dintre companii se confrunta cu o lipsa majora a lichiditatilor ca urmare a 
neincasarii creantelor, potrivit datelor unui studiu ralizat de compania de consultanta fiscala si 
audit, R&M Audit, preluate de NewsIn. 
 
 
 
 



 

 

"De la inceputul anului curent si pana in prezent, cele mai frecvente au fost cazurile in care 
debitorul a inregistrat dificultati financiare majore care i-au afectat intreg patrimoniul (40%), pe 
locul al doilea aflandu-se situatiile in care firma a intrat in procedura de faliment inchisa prin 
sentinta judecatoreasca (28% din cazuri). 
 
Cazurile in care firma debitoare a fost dizolvata sau lichidata reprezinta aproximativ 12% dintre 
situatiile care conduc la existenta creantelor neincasate", a declarat managing partner R&M 
Audit, Mirela Serban. Potrivit acesteia, lipsa de lichiditati a fost unul dintre atributele crizei 
economice mondiale care s-a resimtit inca de anul trecut si care, prin efectul sau in spirala in 
Romania, in sensul cresterii dobanzilor bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a 
contribuit in continuare la accentuarea lipsei de lichiditati necesare oricarei companii pentru a-si 
derula activitatea. 
 
"Contractele nederulate au, fireste, urmari negative (...), iar situatia devine si mai grava in cazul 
facturilor neincasate, dar pentru care trebuie indeplinite obligatiile catre stat, sub forma platii 
TVA-ului, a impozitului pe profit si, eventual, pe dividende, dupa incheierea exercitiului 
financiar. Introducerea unui sistem de esalonare, in anumite conditii, a platii obligatiilor fiscale 
restante ar putea salva minim 30% dintre companiile care intra in insolventa", a precizat Serban. 
 
Reprezentantul R&M Audit a subliniat ca desi companiile pot apela la serviciile unei societati 
specializate pentru recuperarea creantelor sunt inca putine dintre acestea care apeleaza la aceste 
servicii, iar majoritatea prefera sa negocieze ele insele cu debitorii un timp care adesea este mult 
prea indelungat, fapt care el aduce prejudicii. 
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Creantele neincasate ameninta 80% dintre companiile 

romanesti 
 

Principalul pericol la care sunt expuse firmele din sectorul privat in 
prezent sunt creantele neincasate, care ameninta grav lichiditatile a circa 
80% dintre companii, potrivit studiilor efectuate de catre compania de 
contabilitate, consultanta fiscala si audit R&M Audit.  
 



 

 

"De la inceputul anului curent si pana in prezent, cele mai frecvente au fost cazurile in care 
debitorul a inregistrat dificultati financiare majore care i-au afectat intreg patrimoniul (40%), pe 
locul al doilea aflandu-se situatiile in care firma a intrat in procedura de faliment inchisa prin 
sentinta judecatoreasca (28%). Cazurile in care firma debitoare a fost dizolvata sau lichidata 
reprezinta aproximativ 12% dintre situatiile care conduc la existenta creantelor neincasate", a 
aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit.  
Lipsa de lichiditati a dus la cresterea dobanzilor bancare, ceea ce a determinat scumpirea 
creditelor, fapt care a contribuit in continuare la accentuarea lipsei de lichiditati. "Pe parcursul 
acestui an, fireste ca problemele s-au acutizat, iar dificultatile financiare ale oricarei companii s-
au propagat asupra partenerilor de afaceri, contractele nederulate si facturile neincasate afectand 
firmele in egala masura", a aratat Mirela Serban. Situatia devine si mai grava in cazul facturilor 
neincasate, dar pentru care trebuie indeplinite obligatiile catre stat (plata TVA, a impozitului pe 
profit si, eventual, pe dividende). Potrivit R&M Audit, introducerea unui sistem de esalonare, in 
anumite conditii, a platii obligatiilor fiscale restante ar putea salva minim 30% dintre companiile 
care intra in insolventa.  
Pentru a-si diminua pierderile provocate de creantele neincasate, companiile pot apela la 
recuperarea acestora prin intermediul unei societati specializate, in schimbul unei comision de 
recuperare, sau ka vanzarea creantei in schimbul unei valori de rascumparare. Ambele demersuri 
duc la obtinerea de lichiditati si, in plus, amandoua au avantaje fiscale: comisionul de recuperare 
este o cheltuiala deductibila, iar venitul obtinut din vanzarea creantei este deductibil fiscal la 
calculul impozitului pe profit. Dincolo de facilitatile fiscale, aceste demersuri au adesea sanse de 
succes si, in plus, cel mai adesea, plata pentru astfel de servicii se realizeaza pe baza de comision 
din creantele sau debitele recuperate. "Cu toate acestea, sunt inca putine companiile care 
apeleaza la metodele mentionate anterior: majoritatea prefera sa negocieze ele insele cu debitorii 
un timp care adesea este mult prea indelungat, fapt care le aduce noi prejudicii", spune Mirela 
Serban 
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80% DINTRE COMPANII SE CONFRUNTA CU O LIPSA 
MAJORA A LICHIDITATILOR 

 
Aproximativ 80% dintre companii se confrunta cu o lipsa majora a lichiditatilor ca 
urmare a neincasarii creantelor, potrivit datelor unui studiu realizat de o companie 
de audit. Lipsa de lichiditati a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale 



 

 

care, prin efectul in spirala in Romania, a determinat scumpirea creditelor. Acest 
lucru a dus, la randul sau, la accentuarea lipsei de lichiditati. Specialistii sustin ca 
desi companiile pot apela la serviciile unei societati specializate pentru recuperarea 
creantelor, majoritatea prefera sa negocieze ele insele cu debitorii. 
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80% dintre companii nu mai au lichiditati 
 

Creantele neincasate reprezinta principalul pericol la care sunt expuse firmele din sectorul privat, 
acestea amenintand grav lichiditatile a circa 80 % dintre companii, arata studiile efectuate de 
consultantii R&M Audit. De la inceputul anului pana in prezent, cele mai frecvente au fost 
cazurile in care debitorul a inregistrat dificultati financiare majore, care i-au afectat intreg 
patrimoniul (40 %), pe locul al doilea aflandu-se firmele care au intrat in procedura de faliment 
inchisa prin sentinta judecatoreasca (28 % dintre cazuri). Cazurile in care firma debitoare a fost 
dizolvata sau lichidata reprezinta aproximativ 12 % dintre situatiile care conduc la existenta 
creantelor neincasate. 
 
“Pe parcursul acestui an, problemele s-au acutizat, iar dificultatile financiare ale oricarei 
companii s-au propagat asupra partenerilor de afaceri, contractele nederulate si facturile 
neincasate afectand firmele in egala masura. Contractele nederulate au, urmari negative asupra 
afacerii respective, iar situatia devine si mai grava in cazul facturilor neincasate, dar pentru care 
trebuie indeplinite obligatiile catre stat”, a mentionat Mirela Serban, reprezentantul R&M Audit. 
In acest context, introducerea unui sistem de esalonare a platii obligatiilor fiscale restante ar 
putea salva minim 30 % dintre companiile care intra in insolventa. Conform specilistilor in audit, 
companiile au la indemana anumite cai pentru a-si diminua pierderile provocate de creantele 
neincasate: recuperarea acestora prin intermediul unei societati specializate, in schimbul unei 
comision de recuperare sau vanzarea creantei in schimbul unei valori de rascumparare. Ambele 
masuri au drept urmare obtinerea de lichiditati si, in plus, amandoua au avantaje fiscale: 
comisionul de recuperare este o cheltuiala deductibila, iar venitul obtinut din vanzarea creantei 
este deductibil fiscal la calculul impozitului pe profit (pentru pierderea aferenta vanzarii de 
creante). “Dincolo de facilitatile fiscale, aceste demersuri au adesea sanse de succes si, in plus, 
cel mai adesea, plata pentru astfel de servicii se realizeaza pe baza de comision din creantele sau 
debitele recuperate. Cu toate acestea, sunt inca putine companiile care apeleaza la metodele 
mentionate anterior: majoritatea prefera sa negocieze ele insele cu debitorii un timp care, adesea, 
este mult prea indelungat, fapt ce le aduce noi prejudicii”, a subliniat Mirela Serban. 
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80% din firme duc lipsă de lichidităŃi 
 
Aproximativ 80% dintre companii se confruntă cu o lipsă majoră a lichidităŃilor, ca urmare a 
neîncasării creanŃelor, potrivit datelor unui studiu realizat de compania de consultanŃă fiscală şi 
audit R&M Audit. „De la începutul anului curent şi pînă în prezent, cele mai frecvente au fost 
cazurile în care debitorul a înregistrat dificultăŃi financiare majore care i-au afectat întreg 
patrimoniul (40%), pe locul al doilea aflîndu-se situaŃiile în care firma a intrat în procedura de 
faliment închisă prin sentinŃă judecătorească (28% din cazuri). Cazurile în care firma debitoare a 
fost dizolvată sau lichidată reprezintă aproximativ 12% dintre situaŃiile care conduc la existenŃa 
creanŃelor neîncasate”, a declarat managing partner R&M Audit, Mirela Şerban. Potrivit acesteia, 
lipsa de lichidităŃi a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care s-a resimŃit încă 
de anul trecut şi care, prin efectul său în spirală în România, în sensul creşterii dobînzilor 
bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit în continuare la accentuarea 
lipsei de lichidităŃi necesare oricărei companii pentru a-şi derula activitatea. „Contractele 
nederulate au, fireşte, urmări negative, iar situaŃia devine şi mai gravă în cazul facturilor 
neîncasate, dar pentru care trebuie îndeplinite obligaŃiile către stat, sub forma plăŃii TVA-ului, a 
impozitului pe profit şi, eventual, pe dividende, după încheierea exerciŃiului financiar. 
Introducerea unui sistem de eşalonare, în anumite condiŃii, a plăŃii obligaŃiilor fiscale restante ar 
putea salva minim 30% dintre companiile care intră în insolvenŃă”, a precizat Şerban. 
Reprezentantul R&M Audit a subliniat că deşi companiile pot apela la serviciile unei societăŃi 
specializate pentru recuperarea creanŃelor, încă sînt puŃine cele care apelează la aceste servicii, 
iar majoritatea preferă să negocieze ele însele cu debitorii un timp, adesea, mult prea îndelungat, 
fapt care le aduce prejudicii. 
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Blocajul financiar face ravagii printre firme 
 

Aproximativ 80% dintre companii se confrunta cu o lipsa majora a lichiditatilor ca urmare a 
neincasarii creantelor, potrivit datelor unui studiu realizat de compania de consultanta fiscala si 
audit, R&M Audit.  
 
"De la inceputul anului curent si pina in prezent, cele mai frecvente au fost cazurile in care 
debitorul a inregistrat dificultati financiare majore care i-au afectat intreg patrimoniul (40%), pe 
locul al doilea aflindu-se situatiile in care firma a intrat in procedura de faliment inchisa prin 
sentinta judecatoreasca (28% din cazuri). Cazurile in care firma debitoare a fost dizolvata sau 
lichidata reprezinta aproximativ 12% dintre situatiile care conduc la existenta creantelor 
neincasate", a declarat managing partner R&M Audit, Mirela Serban.  
 
Potrivit acesteia, lipsa de lichiditati a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care 
s-a resimtit inca de anul trecut si care, prin efectul sau in spirala in Romania, in sensul cresterii 
dobinzilor bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit in continuare la 
accentuarea lipsei de lichiditati necesare oricarei companii pentru a-si derula activitatea.  
 
"Contractele nederulate au, fireste, urmari negative (...), iar situatia devine si mai grava in cazul 
facturilor neincasate, dar pentru care trebuie indeplinite obligatiile catre stat, sub forma platii 
TVA-ului, a impozitului pe profit si, eventual, pe dividende, dupa incheierea exercitiului 
financiar. Introducerea unui sistem de esalonare, in anumite conditii, a platii obligatiilor fiscale 
restante ar putea salva minim 30% dintre companiile care intra in insolventa", a precizat Serban. 
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Blocajul financiar face ravagii printre firme 
 

Aproximativ 80% dintre companii se confrunta cu o lipsa majora a lichiditatilor ca urmare a 
neincasarii creantelor, potrivit datelor unui studiu ralizat de compania de consultanta fiscala si 
audit, R&M Audit. “De la inceputul anului curent si pina in prezent, cele mai frecvente au fost 
cazurile in care debitorul a inregistrat dificultati financiare ma-jore care i-au afectat intreg 
patrimoniul (40%), pe locul al doilea aflindu-se situatiile in care firma a intrat in procedura de 
faliment inchisa prin sentinta judecatoreasca (28% din cazuri).  
 
 
Cazurile in care firma debitoare a fost dizolvata sau lichidata reprezinta aproximativ 12% dintre 
situatiile care conduc la existenta creantelor neincasate”, a declarat managing partner R&M 
Audit, Mirela Serban. Potrivit acesteia, lipsa de lichiditati a fost unul dintre atributele crizei 
economice mondiale care s-a resimtit inca de anul trecut si care, prin efectul sau in spirala in 
Romania, in sensul cresterii dobinzilor bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a 
contribuit in continuare la accentuarea lipsei de lichiditati necesare oricarei companii pentru a-si 
derula activitatea.  
 
 
“Contractele nederulate au, fireste, urmari negative (...) iar situatia devine si mai grava in cazul 
facturilor neincasate, dar pentru care trebuie indeplinite obligatiile catre stat, sub forma platii 
TVA-ului, a impozitului pe profit si, eventual, pe dividende, dupa incheierea exercitiului 
financiar. Introducerea unui sistem de esalonare, in anumite conditii, a platii obligatiilor fiscale 
restante ar putea salva minim 30% dintre companiile care intra in insolventa”, a precizat Serban. 
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Blocajul financiar face ravagii printre firme 
 

Aproximativ 80% dintre companii se confrunta cu o lipsa majora a lichiditatilor ca urmare a 
neincasarii creantelor, potrivit datelor unui studiu ralizat de compania de consultanta fiscala si 
audit, R&M Audit. 
 
"De la inceputul anului curent si pina in prezent, cele mai frecvente au fost cazurile in care 
debitorul a inregistrat dificultati financiare majore care i-au afectat intreg patrimoniul (40%), pe 
locul al doilea aflindu-se situatiile in care firma a intrat in procedura de faliment inchisa prin 
sentinta judecatoreasca (28% din cazuri). Cazurile in care firma debitoare a fost dizolvata sau 
lichidata reprezinta aproximativ 12% dintre situatiile care conduc la existenta creantelor 
neincasate", a declarat managing partner R&M Audit, Mirela Serban. Potrivit acesteia, lipsa de 
lichiditati a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care s-a resimtit inca de anul 
trecut si care, prin efectul sau in spirala in Romania, in sensul cresterii dobinzilor bancare, a 
determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit in continuare la accentuarea lipsei de 
lichiditati necesare oricarei companii pentru a-si derula activitatea. "Contractele nederulate au, 
fireste, urmari negative (...), iar situatia devine si mai grava in cazul facturilor neincasate, dar 
pentru care trebuie indeplinite obligatiile catre stat, sub forma platii TVA-ului, a impozitului pe 
profit si, eventual, pe dividende, dupa incheierea exercitiului financiar. Introducerea unui sistem 
de esalonare, in anumite conditii, a platii obligatiilor fiscale restante ar putea salva minim 30% 
dintre companiile care intra in insolventa", a precizat serban. 
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Circa 80% dintre firme duc lipsă de lichidităŃi din cauza 
creanŃelor neîncasate 

 
Aproximativ 80% dintre companii se confruntă cu o lipsă majoră a 
lichidităŃilor ca urmare a neîncasării creanŃelor, potrivit datelor unui 
studiu ralizat de compania de consultanŃă fiscală şi audit, R&M Audit. 
 
 
"De la începutul anului curent şi până în prezent, cele mai frecvente au 

fost cazurile în care debitorul a înregistrat dificultăŃi financiare majore care i-au afectat întreg 
patrimoniul (40%), pe locul al doilea aflându-se situaŃiile în care firma a intrat în procedura de 
faliment închisă prin sentinŃă judecatorească (28% din cazuri). Cazurile în care firma debitoare a 
fost dizolvată sau lichidată reprezintă aproximativ 12% dintre situaŃiile care conduc la existenŃa 
creanŃelor neîncasate", a declarat managing partner R&M Audit, Mirela Şerban. 
 
Potrivit acesteia, lipsa de lichidităŃi a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care 
s-a resimŃit încă de anul trecut şi care, prin efectul său în spirală în România, în sensul creşterii 
dobânzilor bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit în continuare la 
accentuarea lipsei de lichidităŃi necesare oricărei companii pentru a-şi derula activitatea. 
 
"Contractele nederulate au, fireşte, urmări negative (...), iar situaŃia devine şi mai gravă în cazul 
facturilor neîncasate, dar pentru care trebuie îndeplinite obligaŃiile către stat, sub forma plăŃii 
TVA-ului, a impozitului pe profit şi, eventual, pe dividende, după încheierea exerciŃiului 
financiar. Introducerea unui sistem de eşalonare, în anumite condiŃii, a plăŃii obligaŃiilor fiscale 
restante ar putea salva minim 30% dintre companiile care intră în insolvenŃă", a precizat Şerban. 
 
Reprezentantul R&M Audit a subliniat că deşi companiile pot apela la serviciile unei societăŃi 
specializate pentru recuperarea creanŃelor sunt încă puŃine dintre acestea care apelează la aceste 
servicii, iar majoritatea preferă să negocieze ele însele cu debitorii un timp care adesea este mult 
prea îndelungat, fapt care el aduce prejudicii. 
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80% din companii au probleme cu lichidităŃile, pentru că nu 
şi-au încasat creanŃele 

 
Aproximativ 80% dintre companii se confruntă cu o lipsă majoră a lichidităŃilor ca urmare a 
neîncasării creanŃelor, potrivit datelor unui studiu ralizat de compania de consultanŃă fiscală şi 
audit, R&M Audit.  
"De la începutul anului curent şi până în prezent, cele mai frecvente au fost cazurile în care 
debitorul a înregistrat dificultăŃi financiare majore care i-au afectat întreg patrimoniul (40%), pe 
locul al doilea aflându-se situaŃiile în care firma a intrat în procedura de faliment închisă prin 
sentinŃă judecatorească (28% din cazuri). Cazurile în care firma debitoare a fost dizolvată sau 
lichidată reprezintă aproximativ 12% dintre situaŃiile care conduc la existenŃa creanŃelor 
neîncasate", a declarat managing partner R&M Audit, Mirela Şerban. Potrivit acesteia, lipsa de 
lichidităŃi a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care s-a resimŃit încă de anul 
trecut şi care, prin efectul său în spirală în România, în sensul creşterii dobânzilor bancare, a 
determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit în continuare la accentuarea lipsei de 
lichidităŃi necesare oricărei companii pentru a-şi derula activitatea. "Contractele nederulate au, 
fireşte, urmări negative (...), iar situaŃia devine şi mai gravă în cazul facturilor neîncasate, dar 
pentru care trebuie îndeplinite obligaŃiile către stat, sub forma plăŃii TVA-ului, a impozitului pe 
profit şi, eventual, pe dividende, după încheierea exerciŃiului financiar. Introducerea unui sistem 
de eşalonare, în anumite condiŃii, a plăŃii obligaŃiilor fiscale restante ar putea salva minim 30% 
dintre companiile care intră în insolvenŃă", a precizat Şerban. Reprezentantul R&M Audit a 
subliniat că deşi companiile pot apela la serviciile unei societăŃi specializate pentru recuperarea 
creanŃelor sunt încă puŃine dintre acestea care apelează la aceste servicii, iar majoritatea preferă 
să negocieze ele însele cu debitorii un timp care adesea este mult prea îndelungat, fapt care el 
aduce prejudicii. 
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Trei sferturi din firme duc lips ă de lichidităŃi 
 

 
CreanŃele neîncasate reprezintă în prezent principalul pericol la care sînt expuse 
firmele din sectorul privat, acestea ameninŃînd grav lichidităŃile a circa 80 la sută 
dintre companii, arată studiile efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pieŃei de 
contabilitate, consultanŃă fiscală şi audit. Potrivit Mirelei Şerban, Managing 
Partner R&M Audit, din punct de vedere legal, creanŃele neîncasate pot avea la 
bază mai multe categorii de situaŃii în care se află firma care are datorii. De la 
începutul anului pînă în prezent, cele mai frecvente au fost cazurile în care 
debitorul a înregistrat dificultăŃi financiare majore, care i�au afectat întreg 
patrimoniul (40 la sută), pe locul al doilea aflîndu�se firmele care au intrat în 
procedură de faliment închisă prin sentinŃă judecătorească (28 la sută dintre 
cazuri). Cazurile în care firma debitoare a fost dizolvată sau lichidată reprezintă 
aproximativ 12 la sută dintre situaŃiile care conduc la existenŃa creanŃelor 
neîncasate, a spus ea. 
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Circa 80% dintre firme duc lipsa de lichiditati din  cauza 
creantelor neincasate 

 
Aproximativ 80% dintre companii se confruntă cu o lipsă majoră a lichidităŃilor ca urmare a 
neîncasării creanŃelor, potrivit datelor unui studiu ralizat de compania de consultanŃă fiscală şi 
audit, R&M Audit. "De la începutul anului curent şi până în prezent, cele mai frecvente au fost 
cazurile în care debitorul a înregistrat dificultăŃi financiare majore care i-au afectat întreg 
patrimoniul (40%), pe locul al doilea aflându-se situaŃiile în care firma a intrat în procedura de 
faliment închisă prin sentinŃă judecatorească (28% din cazuri). Cazurile în care firma debitoare a 
fost dizolvată sau lichidată reprezintă aproximativ 12% dintre situaŃiile care conduc la existenŃa 
creanŃelor neîncasate", a declarat managing partner R&M Audit, Mirela Şerban. 
 
Potrivit acesteia, lipsa de lichidităŃi a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care 
s-a resimŃit încă de anul trecut şi care, prin efectul său în spirală în România, în sensul creşterii 
dobânzilor bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit în continuare la 
accentuarea lipsei de lichidităŃi necesare oricărei companii pentru a-şi derula activitatea. 
 
"Contractele nederulate au, fireşte, urmări negative (...), iar situaŃia devine şi mai gravă în cazul 
facturilor neîncasate, dar pentru care trebuie îndeplinite obligaŃiile către stat, sub forma plăŃii 
TVA-ului, a impozitului pe profit şi, eventual, pe dividende, după încheierea exerciŃiului 
financiar. 
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Două din trei firme duc lipsă de lichidităŃi din cauza 

creanŃelor neîncasate 
 

Companiile au la îndemână anumite căi pentru a-şi diminua pierderile provocate de creanŃele 
neîncasate: recuperarea acestora prin intermediul unei societăŃi specializate, în schimbul unei 
comision de recuperare sau vânzarea creanŃei în schimbul unei valori de răscumpărare. Ambele 
demersuri au drept urmare obŃinerea de lichidităŃi şi, în plus, amândouă au avantaje fiscale: 
comisionul de recuperare este o cheltuială deductibilă, iar venitul obŃinut din vânzarea creanŃei 
este deductibil fiscal la calculul impozitului pe profit (pentru pierderea aferentă vânzării de 
creanŃe). 
 

CreanŃele neîncasate reprezintă în prezent principalul 
pericol la care sunt expuse firmele din sectorul privat, 
acestea ameninŃând grav lichidităŃile a cca 80% dintre 
companii, arată studiile efectuate de către R&M Audit, 
unul dintre liderii pieŃei de contabilitate, consultanŃă 
fiscală şi audit, companie care a urcat în 2008 pe locul 
6, ca cifră de afaceri, în topul naŃional realizat de 
Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi 
din România (CECCAR).  

 
“Din punct de vedere legal, creanŃele neîncasate pot avea la bază mai multe categorii de situaŃii 
în care se află firma care are datorii (debitorul); de la începutul anului curent şi până în prezent, 
cele mai frecvente au fost cazurile în care debitorul a înregistrat dificultăŃi financiare majore care 
i-au afectat întreg patrimoniul (40%), pe locul al doilea aflându-se situaŃiile în care firma a intrat 
în procedura de faliment închisă prin sentinŃă judecatorească (28% din cazuri). Cazurile în care 
firma debitoare a fost dizolvată sau lichidată reprezintă aproximativ 12% dintre situaŃiile care 
conduc la existenŃa creanŃelor neîncasate”, a arătat Mirela Şerban,   
 
Lipsa de lichidităŃi a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care s-a resimŃit încă 



 

 

de anul trecut şi care, prin efectul său în spirală în România - în sensul creşterii dobânzilor 
bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit în continuare la accentuarea 
lipsei de lichidităŃi necesare oricărei companii pentru a-şi derula activitatea. “Pe parcursul acestui 
an, fireşte că problemele s-au acutizat, iar dificultăŃile financiare ale oricărei companii s-au 
propagat asupra partenerilor de afaceri, contractele nederulate şi facturile neîncasate afectând 
firmele în egală măsură”, a subliniat Mirela Şerban. “Contractele nederulate au, fireşte, urmări 
negative asupra business-ului respectiv, iar situaŃia devine şi mai gravă în cazul facturilor 
neîncasate, dar pentru care trebuie îndeplinite obligaŃiile către stat, sub forma plăŃii TVA-ului, a 
impozitului pe profit şi, eventual, pe dividende, după încheierea exerciŃiului financiar. 
Introducerea unui sistem de eşalonare- în anumite condiŃii- a plăŃii obligaŃiilor fiscale restante ar 
putea salva minim 30% dintre companiile care intră în insolvenŃă”, a adăugat reprezentantul 
R&M Audit.  
 
Companiile au la îndemână anumite căi pentru a-şi diminua pierderile provocate de creanŃele 
neîncasate: recuperarea acestora prin intermediul unei societăŃi specializate, în schimbul unei 
comision de recuperare sau vânzarea creanŃei în schimbul unei valori de răscumpărare. Ambele 
demersuri au drept urmare obŃinerea de lichidităŃi şi, în plus, amândouă au avantaje fiscale: 
comisionul de recuperare este o cheltuială deductibilă, iar venitul obŃinut din vânzarea creanŃei 
este deductibil fiscal la calculul impozitului pe profit (pentru pierderea aferentă vânzării de 
creanŃe). Dincolo de facilităŃile fiscale, aceste demersuri au adesea şanse de succes şi, în plus, cel 
mai adesea, plata pentru astfel de servicii se realizează pe bază de comision din creanŃele sau 
debitele recuperate. “Cu toate acestea, sunt încă puŃine companiile care apelează la metodele 
menŃionate anterior: majoritatea preferă să negocieze ele însele cu debitorii un timp care adesea 
este mult prea îndelungat, fapt care le aduce noi prejudicii”, a subliniat Mirela Şerban.  
 
“Cash is King” este un principiu deja consacrat care se referă la importanŃa cash flow-ului pentru 
“sănătatea” unui business. “În balanŃa contabilă, o companie poate marca profit, dar dacă 
înregistrează debite semnificative pe care nu este capabilă să le încaseze pentru a plăti salariile, 
furnizorii etc, se poate considera că, din punct de vedere tehnic, firma respectivă este practic în 
faliment”, a conchis Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit.  
 
Înfiin Ńată în anul 2000, compania R&M Audit a devenit lider în soluŃii fiscale şi contabile 
inteligente, care au la bază competenŃa în domeniul financiar, completată de o viziune 
avangardistă asupra mediului de business.  
 
R&M Audit oferă servicii de audit, consultanŃă fiscală şi financiară, contabilitate, salarizare, 
controlling şi arhivare.  
 
Cu un portofoliu de peste 200 de clienŃi, care cumulează 300 de puncte de lucru, R&M Audit a 
avut prilejul de a cunoaşte particularităŃile companiilor din majoritatea sectoarelor de activitate: 
agricultură, asigurări, brokeraj, comerŃ, construcŃii, farmaceutic, fonduri structurale, import-
export, IT, media, producŃie, publicitate, turism etc.  



 

 

 
R&M Audit este certificată de Camera Auditorilor Financiari din România, Camera 
ConsultanŃilor Fiscali, precum şi de către Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi 
din România (CECCAR). În anul 2008, R&M Audit a urcat pe locul 6 în topul CECCAR după 
cifra de afaceri. 
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Circa 80% dintre firme duc lipsă de lichidităŃi din cauza 

creanŃelor neîncasate 
 

Aproximativ 80% dintre companii se confruntă cu o lipsă majoră a lichidităŃilor ca urmare a  
neîncasării creanŃelor, potrivit datelor unui studiu ralizat de compania de consultanŃă fiscală şi 
audit, R&M Audit. 
 

"De la începutul anului curent şi până în prezent, cele 
mai frecvente au fost cazurile în care debitorul a 
înregistrat dificultăŃi financiare majore care i-au afectat 
întreg patrimoniul (40%), pe locul al doilea aflându-se 
situaŃiile în care firma a intrat în procedura de faliment 
închisă prin sentinŃă judecatorească (28% din cazuri). 
Cazurile în care firma debitoare a fost dizolvată sau 
lichidată reprezintă aproximativ 12% dintre situaŃiile 
care conduc la existenŃa creanŃelor neîncasate", a 
declarat managing partner R&M Audit, Mirela Şerban. 
 

Potrivit acesteia, lipsa de lichidităŃi a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care 
s-a resimŃit încă de anul trecut şi care, prin efectul său în spirală în România, în sensul creşterii 
dobânzilor bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit în continuare la 
accentuarea lipsei de lichidităŃi necesare oricărei companii pentru a-şi derula activitatea. 
 
"Contractele nederulate au, fireşte, urmări negative (...), iar situaŃia devine şi mai gravă în cazul 
facturilor neîncasate, dar pentru care trebuie îndeplinite obligaŃiile către stat, sub forma plăŃii 
TVA-ului, a impozitului pe profit şi, eventual, pe dividende, după încheierea exerciŃiului 



 

 

financiar. Introducerea unui sistem de eşalonare, în anumite condiŃii, a plăŃii obligaŃiilor fiscale 
restante ar putea salva minim 30% dintre companiile care intră în insolvenŃă", a precizat Şerban. 
 
Reprezentantul R&M Audit a subliniat că deşi companiile pot apela la serviciile unei societăŃi 
specializate pentru recuperarea creanŃelor sunt încă puŃine dintre acestea care apelează la aceste 
servicii, iar majoritatea preferă să negocieze ele însele cu debitorii un timp care adesea este mult 
prea îndelungat, fapt care el aduce prejudicii. 
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Trei sferturi dintre firme duc lips ă de lichidităŃi 

 
CreanŃele neîncasate reprezintă în prezent principalul pericol la care sunt expuse firmele din 
sectorul privat, acestea ameninŃând grav lichidităŃile a circa 80 la sută dintre companii, arată 
studiile efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pieŃei de contabilitate, consultanŃă fiscală şi 
audit.  
 
 
Potrivit Mirelei Şerban, Managing Partner R&M Audit, din punct de vedere legal, creanŃele 
neîncasate pot avea la bază mai multe categorii de situaŃii în care se află firma care are datorii. 
De la începutul anului până în prezent, cele mai frecvente au fost cazurile în care debitorul a 
înregistrat dificultăŃi financiare majore, care i-au afectat întreg patrimoniul (40 la sută), pe locul 
al doilea aflându-se firmele care au intrat în procedură de faliment închisă prin sentinŃă 
judecătorească (28 la sută dintre cazuri). Cazurile în care firma debitoare a fost dizolvată sau 
lichidată reprezintă aproximativ 12 la sută dintre situaŃiile care conduc la existenŃa creanŃelor 
neîncasate, a spus ea.  
 
Lipsa de lichidităŃi a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care s-a resimŃit încă 
de anul trecut şi care, prin efectul său în spirală în România, în sensul creşterii dobânzilor 
bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit în continuare la accentuarea 
lipsei de lichidităŃi necesare oricărei companii pentru a-şi derula activitatea. 
 
'Pe parcursul acestui an, fireşte că problemele s-au acutizat, iar dificultăŃile financiare ale oricărei 
companii s-au propagat asupra partenerilor de afaceri, contractele nederulate şi facturile 
neîncasate afectând firmele în egală măsură. Contractele nederulate au, fireşte, urmări negative 



 

 

asupra afacerii respective, iar situaŃia devine şi mai gravă în cazul facturilor neîncasate, dar 
pentru care trebuie îndeplinite obligaŃiile către stat, sub forma plăŃii TVA-ului, a impozitului pe 
profit şi, eventual, pe dividende, după încheierea exerciŃiului financiar', a adăugat reprezentantul 
R&M Audit. 
 
În opinia Mirelei Şerban, introducerea unui sistem de eşalonare - în anumite condiŃii - a plăŃii 
obligaŃiilor fiscale restante ar putea salva minim 30 la sută dintre companiile care intră în 
insolvenŃă 
 
Companiile au la îndemână anumite căi pentru a-şi diminua pierderile provocate de creanŃele 
neîncasate: recuperarea acestora prin intermediul unei societăŃi specializate, în schimbul unei 
comision de recuperare sau vânzarea creanŃei în schimbul unei valori de răscumpărare. 
 
Ambele demersuri au drept urmare obŃinerea de lichidităŃi şi, în plus, amândouă au avantaje 
fiscale: comisionul de recuperare este o cheltuială deductibilă, iar venitul obŃinut din vânzarea 
creanŃei este deductibil fiscal la calculul impozitului pe profit (pentru pierderea aferentă vânzării 
de creanŃe), este ede părere Mirela Şerban. 
 
'Dincolo de facilităŃile fiscale, aceste demersuri au adesea şanse de succes şi, în plus, cel mai 
adesea, plata pentru astfel de servicii se realizează pe bază de comision din creanŃele sau debitele 
recuperate. Cu toate acestea, sunt încă puŃine companiile care apelează la metodele menŃionate 
anterior: majoritatea preferă să negocieze ele însele cu debitorii un timp care, adesea, este mult 
prea îndelungat, fapt ce le aduce noi prejudicii', a subliniat ea. 
 
Mirela Şerban a subliniat că, în balanŃa contabilă, o companie poate marca profit, dar dacă 
înregistrează debite semnificative pe care nu este capabilă să le încaseze pentru a plăti salariile, 
furnizorii etc. se poate considera că, din punct de vedere tehnic, firma respectivă este practic în 
faliment. 
 
Înfiin Ńată în anul 2000, compania R&M Audit a devenit lider în soluŃii fiscale şi contabile 
inteligente, care au la bază competenŃa în domeniul financiar, completată de o viziune 
avangardistă asupra mediului de business. 
 
R&M Audit oferă servicii de audit, consultanŃă fiscală şi financiară, contabilitate, salarizare, 
controlling şi arhivare. 
Cu un portofoliu de peste 200 de clienŃi, care cumulează 300 de puncte de lucru, R&M Audit a 
avut prilejul de a cunoaşte particularităŃile companiilor din majoritatea sectoarelor de activitate: 
agricultură, asigurări, brokeraj, comerŃ, construcŃii, farmaceutic, fonduri structurale, import-
export, IT, media, producŃie, publicitate, turism etc. 
 



 

 

R&M Audit este certificată de Camera Auditorilor Financiari din România, Camera 
ConsultanŃilor Fiscali, precum şi de către Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi 
din România (CECCAR). 
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Trei sferturi dintre firme duc lips ă de lichidităŃi 

 
 
Creantele neincasate reprezinta in prezent principalul pericol la care sunt expuse firmele 
din sectorul privat, acestea amenintând grav lichiditatile a circa 80% dintre companii, 
arata studiile efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, 
consultanta fiscala si audit. Potrivit Mirelei Serban, Managing Partner R&M Audit, din 
punct de vedere legal, creantele neincasate pot avea la baza mai multe categorii de situatii 
in care se afla firma care are datorii. 
 
De la inceputul anului pâna in prezent, cele mai frecvente au fost cazurile in care 
debitorul a inregistrat dificultati financiare majore, care i-au afectat intreg patrimoniul 
(40%), pe locul al doilea aflându-se firmele care au intrat in procedura de faliment 
inchisa prin sentinta judecatoreasca (28% dintre cazuri). Cazurile in care firma debitoare 
a fost dizolvata sau lichidata reprezinta aproximativ 12% dintre situatiile care conduc la 
existenta creantelor neincasate, a spus ea.  
  
Lipsa de lichiditati a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care s-a 
resimtit inca de anul trecut si care, prin efectul sau in spirala in România, in sensul 
cresterii dobânzilor bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit in 
continuare la accentuarea lipsei de lichiditati necesare oricarei companii pentru a-si 
derula activitatea. 
 
“Pe parcursul acestui an, fireste ca problemele s-au acutizat, iar dificultatile financiare ale 
oricarei companii s-au propagat asupra partenerilor de afaceri, contractele nederulate si 
facturile neincasate afectând firmele in egala masura. 
 



 

 

Contractele nederulate au, fireste, urmari negative asupra afacerii respective, iar situatia 
devine si mai grava in cazul facturilor neincasate, dar pentru care trebuie indeplinite 
obligatiile catre stat, sub forma platii TVA-ului, a impozitului pe profit si, eventual, pe 
dividende, dupa incheierea exercitiului financiar”, a adaugat reprezentantul R&M Audit. 
 
În opinia Mirelei Serban, introducerea unui sistem de esalonare - in anumite conditii - a 
platii obligatiilor fiscale restante ar putea salva minim 30% dintre companiile care intra in 
insolventa Companiile au la indemâna anumite cai pentru a-si diminua pierderile 
provocate de creantele neincasate: recuperarea acestora prin intermediul unei societati 
specializate, in schimbul unei comision de recuperare sau vânzarea creantei in schimbul 
unei valori de rascumparare. 
 
Ambele demersuri au drept urmare obtinerea de lichiditati si, in plus, amândoua au 
avantaje fiscale: comisionul de recuperare este o cheltuiala deductibila, iar venitul obtinut 
din vânzarea creantei este deductibil fiscal la calculul impozitului pe profit (pentru 
pierderea aferenta vânzarii de creante), este ede parere Mirela Serban. 
 
“Dincolo de facilitatile fiscale, aceste demersuri au adesea sanse de succes si, in plus, cel 
mai adesea, plata pentru astfel de servicii se realizeaza pe baza de comision din creantele 
sau debitele recuperate. Cu toate acestea, sunt inca putine companiile care apeleaza la 
metodele mentionate anterior: majoritatea prefera sa negocieze ele insele cu debitorii un 
timp care, adesea, este mult prea indelungat, fapt ce le aduce noi prejudicii”, a subliniat 
ea. 
 
Mirela Serban a subliniat ca, in balanta contabila, o companie poate marca profit, dar 
daca inregistreaza debite semnificative pe care nu este capabila sa le incaseze pentru a 
plati salariile, furnizorii etc. se poate considera ca, din punct de vedere tehnic, firma 
respectiva este practic in faliment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
PUBLICATIE: 9 AM.RO 
DATA: 22.09.2009 
WEB:  http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Business/Economie/139779/80-din-firmele-
din-sectorul-privat-duc-lipsa-de-lichiditati-din-cauza-creantelor-neincasate.html 
 
 

80% din firmele din sectorul privat duc lipsa de lichiditati 
din cauza creantelor neincasate 

 
Creantele neincasate reprezinta in prezent principalul pericol 
la care sunt expuse firmele din sectorul privat, acestea 
amenintand grav lichiditatile a circa 80% dintre companii, 
arata studiile efectuate de catre R&M Audit, un jucator din 
piata de contabilitate, consultanta fiscala si audit, locul 6, ca 
cifra de afaceri, in topul national realizat de Corpul 
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania 
(CECCAR).  

 
“Din punct de vedere legal, creantele neincasate pot avea la baza mai multe categorii de situatii 
in care se afla firma care are datorii (debitorul); de la inceputul anului curent si pana in prezent, 
cele mai frecvente au fost cazurile in care debitorul a inregistrat dificultati financiare majore care 
i-au afectat intreg patrimoniul (40%), pe locul al doilea aflandu-se situatiile in care firma a intrat 
in procedura de faliment inchisa prin sentinta judecatoreasca (28% din cazuri). Cazurile in care 
firma debitoare a fost dizolvata sau lichidata reprezinta aproximativ 12% dintre situatiile care 
conduc la existenta creantelor neincasate”, a spus Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit, 
potrivit Wall-Street. 
Lipsa de lichiditati a fost unul dintre atributele crizei economice mondiale care s-a resimtit inca 
de anul trecut si care, prin efectul sau in spirala in Romania- in sensul cresterii dobanzilor 
bancare, a determinat scumpirea creditelor, fapt care a contribuit in continuare la accentuarea 
lipsei de lichiditati necesare oricarei companii pentru a-si derula activitatea. “Pe parcursul acestui 
an, fireste ca problemele s-au acutizat, iar dificultatile financiare ale oricarei companii s-au 
propagat asupra partenerilor de afaceri, contractele nederulate si facturile neincasate afectand 
firmele in egala masura”, a subliniat Mirela Serban. 
 
Companiile au la indemana anumite cai pentru a-si diminua pierderile provocate de creantele 
neincasate: recuperarea acestora prin intermediul unei societati specializate, in schimbul unei 
comision de recuperare sau vanzarea creantei in schimbul unei valori de rascumparare. Ambele 
demersuri au drept urmare obtinerea de lichiditati si, in plus, amandoua au avantaje fiscale: 



 

 

comisionul de recuperare este o cheltuiala deductibila, iar venitul obtinut din vanzarea creantei 
este deductibil fiscal la calculul impozitului pe profit (pentru pierderea aferenta vanzarii de 
creante). 
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80% din firme duc lipsa de lichiditati 
 
Aproximativ 80% dintre companii se confrunta cu o lipsa majora a lichiditatilor, ca urmare a 
neincasarii creantelor, potrivit datelor unui studiu realizat de compania de consultanta fiscala si 
audit R&M Audit. „De la inceputul anului curent si pina in prezent, cele mai frecvente au fost 
cazurile in care debitorul a inregistrat dificultati financiare majore care i-au afectat intreg 
patrimoniul (40%), pe locul al doilea aflindu-se situatiile in care firma a intrat in procedura de 
faliment ... 
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Circa 80% dintre firme duc lipsă de lichidităŃi din cauza 
creanŃelor neîncasate 

 
pAproximativ 80% dintre companii se confruntă cu o lipsă majoră a lichidităŃilor ca urmare a 
neîncasării creanŃelor, potrivit datelor unui studiu realizat de compania de consultanŃă fiscală şi 
audit, R and M Audit. 'De la începutul anului curent şi până în prezent, cele mai frecvente au fost 
cazurile în care debitorul a înregistrat dificultăŃi financiare majore care i-au afectat întreg 
patrimon.../p 
 
 



 

 

 
 
 
PUBLICATIE: MANAGER.RO  
DATA: 21.09.2009 
WEB:  http://www.manager.ro/stiri/afaceri/esalonarea-obligatiilor-fiscale-restante-ar-salva-
30procente-dintre-firmele-insolvente-1121.html 
 
 

Esalonarea obligatiilor fiscale restante ar salva 30% dintre 
firmele insolvente 

 
Volumul mare de creante neincasate, ca urmare a dificultatilor financiare cu care se confrunta 
debitorii, au afectat circa 80% dintre companii de la inceputul anului si pana in prezent, care se 
confrunta, la randul lor, cu o lipsa majora de lichiditati, potrivit unui studiu ralizat de compania 
de consultanta fiscala si audit, R&M Audit.  
 
In aceste conditii, statul ar putea sa introduca un sistem de esalonare a platii obligatiilor fiscale 
restante, care ar putea salva cel putin 30% dintre companiile care intra in insolventa, spune 
Mirela serban, managing partner R&M Audit. 
 
De la inceputul anului curent si pana in prezent, cele mai frecvente au fost cazurile in care 
debitorul a inregistrat dificultati financiare majore care i-au afectat intreg patrimoniul (40%), pe 
locul al doilea aflandu-se situatiile in care firma a intrat in procedura de faliment inchisa prin 
sentinta judecatoreasca (28% din cazuri). 


