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RAPORT AL COMISIEI DE CENZORI 

privind gestiunea TRANSPORT LOCAL S.A. pe perioada 2015-2018 

 

Comisia de Cenzori a TRANSPORT LOCAL S.A., alcătuită din: ec. Bologa Claudia, ec. Rus 

Ioan și ec. Kis Angela, numită legal de către Adunarea Generală a Acţionarilor TRANSPORT 

LOCAL S.A., a verificat modul de administrare a societăţii, modul în care administratorii au 

respectat prevederile contractului și statutului societăţii, a hotărârilor adoptate de Adunarea 

Generală a Acţionarilor și actelor normative în vigoare, eficienţa cu care aceștia au gospodărit 

întreg patrimoniul în perioada 2015 - 2018. 

Comisia de Cenzori a procedat la îndeplinirea misiunii de audit statutar - cenzorial în baza 

următoarelor documente: 

 Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al TRANSPORT LOCAL S.A. pe 

perioada 2015 - 2018 

 Bilanţurile contabile încheiate la 31.12.2015; 31.12.2016; 31.12.2017 și 31.12.2018; 

 Registrele-jurnale şi de inventar ale societăţii ;  

Mandatul nostru s-a realizat în conformitate cu normele profesionale elaborate de 

CECCAR : Standardul profesional nr. 23: Activitatea de cenzor în societăţile comerciale - Ediţia a 

III-a, revizuită și adăugită; Normele nr. 2435 din 4 august 1997 privind evidenţa, instruirea şi 

perfecţionarea profesională a cenzorilor (auditorilor statutari) din economie, emisă de Corpul 

Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi din România, publicată în: Monitorul Oficial nr. 322 

bis din 21 noiembrie 1997. 

Comisia de cenzori, pentru îndeplinirea mandatului au analizat: 

 activităţile TRANSPORT LOCAL S.A. si ale sectorului în care operează: natura activităţilor, 

cifrele-cheie, principalii clienţi şi furnizori, situaţia economică a sectorului şi 

reglementările specifice ale acestui sector economic; 

 structura si organizarea sa: acţionariat, situarea geografică, organigrama generală şi pe 

funcţiuni; 

 politicile generale: politica financiară, comercială şi socială; 

 perspectivele sale de dezvoltare; 
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 organizarea sa informatică, administrativă si contabilă: sisteme informatice, proceduri 

contabile şi administrative, urmărirea şi controlul bugetului de venituri şi cheltuieli, 

organizarea controlului intern şi a auditului intern; 

 politicile sale contabile: metode de evaluare a stocurilor, de amortizare a capitalului 

imobilizat, de contabilizare a cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare, de rambursare a 

contractelor pe termen lung etc. 

Pe parcursul perioadei 2015 – 2018 controlul cenzorial s-a realizat prin mai multe proceduri : 

 inspecţia fizică si observarea, care constau în examinarea activelor, a conturilor sau în 

observarea modului cum este aplicată o procedură; 

 examinarea documentelor justificative primite de societate, care stau la baza înregistrării 

operaţiilor sau a controlului lor: facturile furnizorilor, extrasele bancare etc.; 

 examinarea documentelor justificative create de societate: facturile clienţilor, conturi, 

balanţe de verificare, situaţii comparative;  

 analizele, estimările, situaţiile comparative şi verificările efectuate între informaţiile 

obţinute şi documentele examinate şi toate celelalte indicii primite; 

 informaţiile verbale obţinute de la conducătorii şi salariaţii societăţii; 

 proceduri de eşantionare 

Prin verificarea modului de reflectare în evidenţa contabilă a operaţiunilor economice 

care au avut loc, corect și la timp urmărind stabilirea obligaţiilor și a rezultatelor financiare a 

corelaţiilor dintre datele conţinute de evidenţa contabilă analitică și cea sintetică, ne-am format o 

imagine asupra conducerii evidenţei contabile.   

Menționăm că, auditorii publici din cadrul Curții de Conturi  - Camera de Conturi Mureș, 

prin acțiunea de control, având ca temă ”Controlul situației, evoluției și modului de administrare 

a patrimoniului public și privat al unităților administrativ teritoriale de către R.A. de interes local 

și S.C. cu capital integral sau majoritar al U.A.T.C. pentru perioada 2016 - 2018” desfășurat în 

perioada 07.01.2019 – 15.02.2019, au concluzionat faptul că: ”la nivelul societății modul de 

administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ teritoriale, precum și 

execuția bugetelor de venituri și cheltuieli sunt în concordanță, sub toate aspectele semnificative, 

cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată 

entitatea și se respectă principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității”.  
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În ceea ce priveşte perioada analizată, menţionăm că TRANSPORT LOCAL S.A. a desfăşurat în 

perioada analizată activităţi economice în condiții de profitabilitate. 

Analiza indicatorilor economico-financiari pe perioada 2015 – 2018 este cuprinsă în Anexele 

nr. 1; nr. 2. și nr. 3. 

Conform Standardului profesional nr. 23: Activitatea de cenzor în societăţile comerciale - 

Ediţia a III-a, revizuită si adăugită – (Editura CECCAR, Bucureşti, 2008) rolul cenzorilor este să 

supravegheze gestiunea societăţii, să verifice dacă bilanţul contabil și contul de profit și pierderi 

sunt legal întocmite în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ţinute și 

dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului 

contabil. 

După părerea noastră modul de administrare a patrimoniului TRANSPORT LOCAL S.A., 

precum și execuția bugetelor de venituri și cheltuieli sunt în concordanță, sub toate aspectele 

semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost 

înființată și se respectă principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității. 

 

Târgu Mureş, la  05.03.2019 
 
 
 

Comisia de cenzori 

ec. Bologa Claudia   ec. Rus Ioan    ec. Kis Angela 

 

 



Anexa nr. 1.

(lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%)

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1 I. Imobilizări necorporale

2 II. Imobilizări corporale 707.443 28,02% 11.503.026 77,63% 11.490.944 76,19% 12.083.556 81,16%

3 III. Imobilizări financiare

4
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL ( rd. 01 + 02 + 
03 )

707.443 28,02% 11.503.026 77,63% 11.490.944 76,19% 12.083.556 81,16%

B. ACTIVE CIRCULANTE

5 I. Stocuri  9.973 0,39% 12.289 0,08% 12.887 0,09% 23.535 0,16%

6 II. Creanţe 1.426.550 56,49% 2.834.080 19,13% 2.360.805 15,65% 2.318.410 15,57%

7 III. Investiţii pe termen scurt

8 IV. Casa şi conturi la bănci 374.457 14,83% 458.675 3,10% 1.209.025 8,02% 329.289 2,21%

9
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL ( rd. 05 + 06 + 
07 + 08)

1.810.980 71,72% 3.305.044 22,30% 3.582.717 23,75% 2.671.234 17,94%

10 C. CHELTUIELI ÎN AVANS 6.794 0,27% 10.291 0,07% 8.821 0,06% 133.603 0,90%

TOTAL ACTIV ( rd. 04 + 09 + 10 ) 2.525.217 100,00% 14.818.361 100,00% 15.082.482 100,00% 14.888.393 100,00%

11
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 
ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

3.214.549 127,30% 4.515.725 30,47% 3.759.613 24,93% 3.507.359 23,56%

12
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII 
CURENTE NETE (rd. 09+10-11-17-19-21) 

-1.396.775 -55,31% -1.200.390 -8,10% -168.075 -1,11% -702.522 -4,72%

13
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 
(rd. 4+12+54)

-689.332 -27,30% 10.302.636 69,53% 11.322.869 75,07% 11.381.034 76,44%

14
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 
ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

15 H. PROVIZIOANE

16 I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18+21+22) 72.098 2,86% 65.442 0,44% 58.787 0,39% 52.132 0,35%

17 1. Subvenţii pentru investiţii 

SITUAȚIA PATRIMONIULUI - ANALIZĂ
la 31.12.2016 la 31.12.2017la 31.12.2015 la 31.12.2018
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la 31.12.2016 la 31.12.2017la 31.12.2015 la 31.12.2018

18 2. Venituri înregistrate în avans (rd. 19+20)

19 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an

20
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un 
an

21
3. Venituri în avans aferente activelor primite 
prin transfer de la clienţi

22 Fond comercial negativ

J. CAPITAL ŞI REZERVE

23 I. Capital (rd. 24+25+26+27) 526.320 20,84% 526.320 3,55% 526.320 3,49% 526.320 3,54%

24 1. Capital subscris vărsat 526.320 20,84% 526.320 3,55% 526.320 3,49% 526.320 3,54%

25 2. Capital subscris nevărsat 

26 3. Patrimoniul regiei

27
4. Patrimoniul institutelor naţionale de 
cercetare-dezvoltare 

28 5. Alte elemente de capitaluri proprii
28 II. Prime de capital
29 III. Rezerve din reevaluare
30 IV. Rezerve 898.652 35,59% 898.652 6,06% 898.652 5,96% 898.652 6,04%
31 Acţiuni proprii

32
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri 
proprii 

33
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri 
proprii 
V. Profitul sau pierderea reportat(ă)

34 SOLD C 10.636.235 71,78% 10.636.235 70,52% 10.636.235 71,44%
35 SOLD D 2.186.402 86,58% 2.206.294 14,89% 1.483.344 9,83% 797.125 5,35%

VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar

36 SOLD C 214.122 8,48% 382.281 2,58% 686.219 4,55% 64.820 0,44%
37 SOLD D 
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la 31.12.2016 la 31.12.2017la 31.12.2015 la 31.12.2018
38 Repartizarea profitului 214.122 8,48%

39
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 
23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) 

-761.430 -30,15% 10.237.194 69,08% 11.264.082 74,68% 11.328.902 76,09%

40 Patrimoniul public 
41 CAPITALURI - TOTAL (rd.39+40) -761.430 -30,15% 10.237.194 69,08% 11.264.082 74,68% 11.328.902 76,09%

TOTAL PASIV ( rd. 13 + 37 + 41 + 42 ) 2.525.217 100,00% 14.818.361 100,00% 15.082.482 100,00% 14.888.393 100,00%
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Denumirea indicatorilor

(lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%)

1
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-
04+05+06)

1.646.429 11,80% 2.030.781 11,99% 2.468.247 12,79% 2.260.105 11,55%

2 Producţia vândută 1.645.462 11,79% 2.029.993 11,99% 2.467.002 12,78% 2.257.662 11,54%

3 Venituri din vânzarea mărfurilor 967 0,01% 788 0,00% 1.245 0,01% 2.443 0,01%

4 Reduceri comerciale acordate 

5
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile 
radiate din Registrul general si care mai au in 
derulare contracte de leasing

6
Venituri din subvenţii de exploatare aferente 
cifrei de afaceri nete 
2. Venituri aferente costului producţiei în 
curs de execuţie 

7 Sold C 

8 Sold D 

9
3. Producţia realizată de entitate pentru 
scopurile sale proprii şi capitalizată

30.368 0,16%

10 4. Alte venituri din exploatare 12.303.854 88,20% 14.900.838 88,01% 16.806.891 87,06% 17.302.032 88,44%

11
 -din care, venituri din fondul comercial 
negativ 

12
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 
01+ 07 - 08 + 09 + 10) 

13.950.283 100,00% 16.931.619 100,00% 19.305.506 100,00% 19.562.137 100,00%

13
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi 
materialele consumabile 

266.951 1,95% 323.101 1,96% 356.582 1,93% 372.415 1,91%

14 Alte cheltuieli materiale 11.261 0,08% 12.681 0,08% 16.027 0,09% 19.797 0,10%

15 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 335.909 2,45% 368.606 2,24% 362.802 1,97% 343.287 1,76%

16 c) Cheltuieli privind mărfurile 510 0,00% 343 0,00% 618 0,00% 1.893 0,01%

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI - ANALIZĂ

la 31.12.2016 la 31.12.2017la 31.12.2015 la 31.12.2018
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Denumirea indicatorilor la 31.12.2016 la 31.12.2017la 31.12.2015 la 31.12.2018

17 Reduceri comerciale primite 

18 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20) 869.220 6,34% 899.357 5,46% 1.067.561 5,78% 1.352.439 6,94%

19 a) Salarii şi indemnizaţii 714.046 5,21% 733.701 4,46% 870.429 4,72% 1.320.298 6,78%

20
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia 
socială 

155.174 1,13% 165.656 1,01% 197.132 1,07% 32.141 0,17%

21
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările 
corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 

55.965 0,41% 104.201 0,63% 141.645 0,77% 175.848 0,90%

22 a.1) Cheltuieli 55.965 0,41% 104.201 0,63% 141.645 0,77% 175.848 0,90%

23 a.2) Venituri 

24
b) Ajustări de valoare privind activele 
circulante (rd. 25 - 26)

84.538 0,46%

25 b.1) Cheltuieli 84.538 0,46%

26 b.2) Venituri 

27 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 12.161.919 88,76% 14.752.219 89,62% 16.430.528 89,00% 17.207.687 88,36%

28 8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 619.044 4,52% 1.134.064 6,89% 1.246.772 6,75% 981.421 5,04%

29
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi 
vărsăminte asimilate

90.931 0,66% 154.294 0,94% 45.670 0,25% 33.204 0,17%

30 8.3. Alte cheltuieli 11.451.944 83,58% 13.463.861 81,79% 15.138.086 82,00% 16.193.062 83,15%

31

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare 
înregistrate de entităţile radiate din Registrul 
general si care mai au in derulare contracte 
de leasing

32 Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 

33  - Cheltuieli

34  - Venituri 
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Denumirea indicatorilor la 31.12.2016 la 31.12.2017la 31.12.2015 la 31.12.2018

35
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 
(rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

13.701.735 100,00% 16.460.508 99,99% 18.460.301 100,00% 19.473.366 99,99%

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN 
EXPLOATARE:

36  - Profit (rd. 12 - 35) 248.548 471.111 845.205 88.771

37  - Pierdere (rd. 35 - 12) 

38 9. Venituri din interese de participare 

39
 - din care, veniturile obţinute de la entităţile 
afiliate 

40
10. Venituri din alte invstiţii şi împrumuturi 
care fac parte din activele imobilizate

41
 - din care, veniturile obţinute de la entităţile 
afiliate 

42 11. Venituri din dobânzi 220 0,00% 37 0,00% 19 0,00% 16 0,00%

43
 - din care, veniturile obţinute de la entităţile 
afiliate 

44 Alte venituri financiare 16 0,00% 119 0,00% 39 0,00% 466 0,00%

45
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 
38+40+42+44) 

236 0,00% 156 0,00% 58 0,00% 482 0,00%

46
12. Ajustări de valoare privind imobilizările 
financiare şi investiţiile financiare deţinute 
ca active circulante (rd. 47 - 48)

47  - Cheltuieli 

48  - Venituri 

49 13. Cheltuieli privind dobânzile 362 0,00%

50
 - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile 
afiliate
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Denumirea indicatorilor la 31.12.2016 la 31.12.2017la 31.12.2015 la 31.12.2018

51 Alte cheltuieli financiare 232 0,00% 932 0,01% 20 0,00% 1.249 0,01%

52
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 
46+49+51) 

232 0,00% 932 0,01% 20 0,00% 1.611 0,01%

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

53  - Profit (rd. 45 - 52) 4 -776 38

54  - Pierdere (rd. 52 - 45) 1.129

55 VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45) 13.950.519 100,00% 16.931.775 100,00% 19.305.564 100,00% 19.562.619 100,00%

56 CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52) 13.701.967 100,00% 16.461.440 100,00% 18.460.321 100,00% 19.474.977 100,00%

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

57  - Profit (rd. 55 - 56) 248.552 470.335 845.243 87.642

58  - Pierdere (rd. 56 - 55) 

59 14. Impozitul pe profit 34.430 88.054 159.024 22.822

60
15. Alte impozite neprezentate la elementele 
de mai sus 
 16.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A 
EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

61  - Profit (rd. 57-58-59-60) 214.122 382.281 686.219 64.820

62  - Pierdere (rd. 58+59+60-57)



  

Anexa nr. 3.   

Performanţele economico-financiare ele TRANSPORT LOCAL S.A.  

pe perioada 2015 - 2018 

 

Analiza 

situaţiei  

financiar - 

patrimoniale 

Pentru caracterizarea situaţiei economico-financiare a TRANSPORT LOCAL 

S.A. s-au analizat performanţele economico-financiare ale companiei în 

perioada 2015-2018: 

 rezultatele economico-financiare 

 indicatorii de profitabilitate 

 indicatorii de lichiditate şi solvabilitate 

 indicatorii de structură 

 caracterizarea globală 

Diagnosticul economico-financiar se bazează, în principal pe informaţiile 

preluate din bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, anexele la bilanţ, 

balanţa de verificare analitică, întocmite de companie pentru perioada 

analizată, precum şi situaţiile tehnico-economice cu caracter intern 

întocmite de societate. 

 
Rata 

stabilităţii 

financiare 

Reflectă legătura dintre capitalul permanent de care firma dispune în mod 

stabil (pe o perioadă de cel puţin 1 an) şi patrimoniul total Reprezintă 

ponderea capitalurilor permanente în totalul surselor de finanţare (pasive 

totale). Capitalurile permanente se determină adunând datoriile pe termen 

lung la capitalurile proprii, obţinându-se astfel sursa de finanţare pe termen 

lung a societăţii comerciale.  
 

Rata stabilităţii financiare = 
Capital permanent 

Capital propriu + Datorii 

 

În continuare sunt prezentate valorile obţinute în urma calculelor. 
 

Indicator 2015 2016 2017 2018 

Rata stabilităţii financiare -31,04% 69,39% 74,98% 76,36% 
 

 Valorile considerate normale sunt între 50% – 66% plasând  

întreprinderea într-o situaţie favorabilă şi evidenţiază caracterul permanent 
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al finanţării, ceea ce conferă o anumită siguranţă întreprinderii în 

desfăşurarea activităţilor sale. După cum se vede din calcule rezultă o 

stabilitate financiară normală pe toată perioada analizată. 
 

Rata 

autonomiei 

financiare 

globale  

Autonomia financiară exprimă aptitudinea întreprinderii de a face faţă 

angajamentelor financiare, măsurându-se cu ajutorul unor rate care exprimă 

gradul de lichiditate – solvabilitate şi gradul de îndatorare. 

Reprezintă ponderea capitalurilor proprii în totalul pasivelor. 
 

Rata autonomiei financiare 

globale = 

Capital propriu 

Capital propriu + Datorii 
 

 

Indicator 2015 2016 2017 2018 

Rata autonomiei financiare 
globale 

-31,04% 69,39% 74,98% 76,36% 
 

 Ponderea capitalului propriu, respectiv a datoriilor în totalul 

pasivului diferă de la un caz la altul, în primul rând, în funcţie de politica 

financiară a firmei respective, de condiţiile concrete ale fiecărei firme, de 

eficienţa deciziilor financiare şi din această cauză stabilirea unor rate de 

referinţă este greu de stabilit. 

În literatura de specialitat, unii autori recomandă ca satisfăcătoare pentru 

echilibrul financiar o rată mai mare de 1/3, adică de 33%. Rata autonomiei 

financiare globale prezintă valori de peste 33%, pe toată prioada analizată, 

ajungând la 76,36% la 31.12.2018.  
 

Rata autonomiei 

financiare la 

termen 

Reprezintă ponderea capitalurilor proprii în capitalul permanent. 
 

Rata autonomiei 

financiare la termen = 

Capital propriu 

Capital permanent 
 

 
 

Indicator 2015 2016 2017 2018 

Rata autonomiei financiare 
la termen 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

 Specialiştii apreciază că pentru asigurarea autonomiei financiare capitalul 

propriu trebuie să reprezinte cel puţin jumătate din cel permanent. Sub 

această limită firma se află într-o situaţie nefavorabilă în ceea ce priveşte 

riscul de insolvabilitate şi este afectată autonomia ei financiară.  
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Rata autonomiei financiare la termen prezintă valori de 100% în perioada 

analizată, deci fără riscuri momentan.  
 

Rata de 

îndatorare 

globală 

 
 
 
 

 

Rata de îndatorare globală măsoară ponderea datoriilor în patrimoniul 

firmei şi exprimă gradul de dependenţă a întreprinderii de resurse 

financiare provenite de la terţi . 
 

Rata de îndatorare globală  = 
Datorii totale 

Capitaluri proprii + Datorii 
 

 

Indicator 2015 2016 2017 2018 
Rata de îndatorare 
globală  

131,04% 30,61% 25,02% 23,64% 

 
 

 Cu cât valoarea acestui indicator este mai îndepărtată de 0,50 (0,66), cu 

atât creşte autonomia financiară a firmei, riscul de insolvabilitate este mic 

iar întreprinderea dispune încă de capacitate de îndatorare. 

Conform cifrelor din tabel autonomia financiară a firmei este bună, nu 

există risc de insolvabilitate. 

 Des întâlnit în practica financiară este luarea în considerare, în calculul 

aceluiaşi indicator, la numitor, a capitalului propriu, exprimând 

îndatorarea totală (pe termen scurt, mediu şi lung) a întreprinderii în 

raport cu capitalul propriu (levier financiar) 
 

Rata de îndatorare 
globală = 

Datorii totale 
x 100 

Capitaluri proprii 
 

Valorile obţinute în urma calculelor sunt următoarele:  
 

Indicator 2015 2016 2017 2018 
Rata de îndatorare 
globală  

422,17% 44,11% 33,38% 30,96% 

 Conform normelor bancare datoriile totale ale întreprinderii nu 

trebuie să depăşească de două ori capitalul său propriu. Îndatorarea peste 

această limită duce la apariţia riscului de insolvabilitate, punînd în evidenţă 

o structură financiară inadecvată, care poate duce la încetarea de plăţi sau 

la pierderea controlului de către acţionari.  

Este perceput ca un indicator de risc financiar ca urmare a faptului 

că remunerarea creditorilor este prioritară şi fixă în timp ce rezultatul net 

şi lichiditatea întreprinderii fluctuează.  
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Analiza 

echilibrului 

financiar 

Fondul de 

rulment 

Fondul de rulment reprezintă acea parte a capitalului permanent 

destinată şi utilizată pentru finanţarea activităţii curente de exploatare. 

Practic, când sursele permanente sunt mai mari decât necesităţile 

permanente de alocare a fondurilor băneşti, întreprinderea dispune de un 

fond de rulment. Acest excedent de resurse permanente degajat de ciclul de 

finanţare al imobilizărilor poate fi utilizat sau „rulat” pentru reînnoirea 

activelor circulante. Fondul de rulment apare astfel ca o marjă de securitate 

financiară care permite întreprinderii, să facă faţă, fără dificultate, 

riscurilor diverse pe termen scurt. Această marjă de securitate financiară 

garantează solvabilitatea întreprinderii permiţând acesteia, în caz de 

probleme comerciale sau la nivelul ciclului financiar al exploatării, 

conservarea unei anumite autonomii, respectiv a unei independenţe 

financiare faţă de creanţierii săi.  

Prin fondul de rulment se evidenţiază echilibrul financiar dintre alocările 

(nevoile) permanente în active cu durata mai mare de un an şi sursele 

permanente de capitaluri proprii şi împrumutate. Fondul de rulment se 

determină ca diferenţă între capitalurile proprii şi împrumutate pe termen 

lung şi imobilizările nete. La societatea comercială TRANSPORT LOCAL S.A. 

fondul de rulment pentru perioada analizată are următoarele valori : 
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Elemente 2015 2016 2017 2018 

Capitaluri permanente -761.430 10.237.194 11.264.082 11.328.902 

Active imobilizate 707.443 11.503.026 11.490.944 12.083.556 

Fond de rulment -1.468.873 -1.265.832 -226.862 -754.654 
 

 

 Fondul de rulment financiar pozitiv indică faptul că, capitalurile permanente 

finanţează o parte din activele circulante, după finanţarea integrală a 

imobilizărilor nete. Această situaţie pune în evidenţă fondul de rulment 

financiar ca expresie a realizării a echilibrului financiar pe termen lung şi a 

contribuţiei acestuia la înfăptuirea echilibrului financiar pe termen scurt. 
 

Nevoia de 

fond de 

rulment 

Pornind de la un anumit echilibru care trebuie să existe între nevoile 

temporare şi resursele temporare, bilanţul patrimonial pune în evidenţă un 

alt indicator de echilibru financiar denumit nevoia de fond de rulment, ca 

indicator privind necesarul de finanţare a activului circulant. 

Acest indicator arată mărimea activelor curente (mai puţin 

disponibilităţile) ce trebuie finanţate din fondul de rulment, permiţând 

urmărirea echilibrului curent prin compararea necesarului de finanţare a 

ciclului de exploatare cu datoriile aferente exploatării (fără credite de 

trezorerie), fiind legat de decalajul între încasări şi plăţi. Cu alte cuvinte, 

necesarul de fond de rulment exprimă un decalaj între fluxuri şi se determină 

ca diferenţă între utilizări şi resurse, diferenţă ce corespunde acelei părţi 

necesare pentru ciclul de exploatare care nu a fost finanţată de resursele 

generate de acest ciclu şi trebuie acoperită de finanţări complementare (fond 

de rulment sau credite bancare pe termen scurt) 
 

 

 

 

Elemente 2015 2016 2017 2018 

Stocuri + creanţe 1.436.523 2.846.369 2.373.692 2.341.945 

Datorii pe termen scurt 3.214.549 4.515.725 3.759.613 3.507.359 

Cheltuieli în avans 6.794 10.291 8.821 133.603 

Venituri în avans 72.098 65.442 58.787 52.132 

Necesar de fond de rulment -1.843.330 -1.724.507 -1.435.887 -1.083.943 
 
 Din datele prezentate mai sus se poate observa că necesarul de fond de 

rulment a înregistrat valori negative pe toată perioada analizată. 

Valoarea negativă evidenţiază surplusul resurselor temporare în 
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raport cu nevoile corespunzătoare de capitaluri circulante, sau necesităţi 

temporare mai mici decât sursele temporare posibile de mobilizat. Asemenea 

situaţie poate fi apreciată favorabil, dacă este rezultatul accelerării rotaţiei 

activelor circulante şi al angajării, concomitent, de datorii în condiţii 

avantajoase  pentru întreprindere (cu scadenţe mai mari), adică s-au urgentat 

încasările şi s-au relaxat plăţile. 

 În caz contrar, nevoia de fond de rulment negativă evidenţiază o 

situaţie nefavorabilă, datorată unor întreruperi temporare în aprovizionarea 

şi reînnoirea stocurilor sau în activitatea de producţie ori a unor situaţii de 

nerespectare a termenelor de stingere a datoriilor pe termen scurt. 
 

Trezoreria 

netă 

Echilibrul financiar general este surprins prin trezoreria netă, respectiv prin 

diferenţa dintre fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment, aşa cum 

este prezentat în dinamică în tabelul următor. 
 

Elemente 2015 2016 2017 2018 

Fondul de rulment -1.468.873 -1.265.832 -226.862 -754.654 

Necesar de fond de rulment -1.843.330 -1.724.507 -1.435.887 -1.083.943 

Trezoreria netă 374.457 458.675 1.209.025 329.289 
 
 În urma calculelor se poate observa că pe întreaga perioadă analizată 

trezoreria netă a înregistrat valori pozitive.  

Trezoreria netă pozitivă este rezultatul întregului echilibru financiar al 

întreprinderii, expresie a existenţei unui excedent de disponibilităţi rezultat 

din evoluţia operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate în întreprindere în 

cursul exerciţiului financiar, fără ca maximizarea acesteia să constituie 

obiectiv al managementului financiar. 

Dacă trezoreria netă este pozitivă, atunci excedentul de finanţare, expresia cea 

mai concludentă a desfăşurării unei activităţi eficiente, se va regăsi sub forma 

disponibilităţilor băneşti în conturi bancare şi în casă. Înregistrarea unei 

trezorerii nete pozitive în cadrul mai multor exerciţii succesive evidenţiază o 

rentabilitate economică ridicată şi posibilitatea plasării rentabile a 

disponibilităţilor băneşti pentru întărirea poziţiei întreprinderii pe piaţă. 
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Analiza 

lichidităţii şi 

solvabilităţii  

Analiza 

lichidităţii 

Lichiditatea măsoară aptitudinea întreprinderii de a face faţă obligaţiilor pe 

termen scurt şi reflectă capacitatea de a transforma rapid activele circulante 

în disponibilităţi (bani) fiind strâns legată de modul în care conducerea 

gestionează capitalul de lucru. 

Lichiditatea 

generală 

Lichiditatea generală (current ratio) 

Lichiditatea presupune existenţa unor disponibilităţi băneşti 

suficiente pentru achitarea la scadenţă a datoriilor întreprinderii (inclusiv 

dobânda pentru împrumuturile acordate de creditori) dar şi pentru 

acoperirea unor nevoi neprevăzute de mijloace băneşti. 

Acest indicator, întâlnit în literatura de specialitate şi sub denumirea 

de coeficientul lichidităţii generale (working capital ratio), este strâns legat 

de fondul de rulment şi este considerat a fi un bun indicator al capacităţii 

întreprinderii de a-şi onora facturile şi de a-şi rambursa creditele 

contractate. 

Lichiditatea generală arată marja conferită firmei de activele sale 

curente în respectarea obligaţiilor curente. Se determină ca raport între 

activele circulante şi datoriile pe termen scurt ale întreprinderii, cu relaţia: 
 

Lichiditatea generală  = 
Active circulante 

Datorii < 1 an 
 

 

Elemente 2015 2016 2017 2018 

Lichiditatea generală 0,56 0,73 0,95 0,76 
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 Mărimea acestei rate depinde de viteza de rotaţie a activelor curente. 

Se apreciază că valoarea minimă admisă poate varia între 1,2 – 1,8 funcţie de 

sectorul de activitate. Dacă acest indicator depăşeşte valoarea 1, atunci 

întreprinderea poate să-şi achite obligaţiile curente, pe măsură ce devin 

scadente, fiind consecinţa unui fond de rulment pozitiv. 

În caz contrar, lipsa de lichidităţi, consecinţa unui fond de rulment 

negativ (provenit din finanţarea unor achiziţii pe termen lung, din resursele 

pe termen scurt, ceea ce, de obicei, este contraindicat) determină un 

disconfort financiar ce poate conduce la încetare de plăţi, echivalând cu risc 

de insolvabilitate (faliment).  

Lichiditatea globală a firmei se încadrează sub valoarea admisă pe toată 

perioada analizată. 
 

Lichiditatea 

intermediară 

De multe ori, indicatorul lichidităţii generale poate conduce la 

concluzii eronate, deoarece în calculul lui sunt folosite mărimile furnizate de 

către bilanţul companiei, care reprezintă situaţia trecută a acesteia şi nu cea 

prezentă. Totodată, indicatorul nu ţine cont de succesiunea şi frecvenţa în 

timp a plăţilor şi a încasărilor. 

În activele curente (circulante) intră şi stocurile (mărfuri, produse 

finite) a căror lichiditate nu este cunoscută cu certitudine, aspect care i-a 

determinat pe bancheri să calculeze alţi doi indicatori de lichiditate: 

lichiditatea intermediară şi lichiditatea imediată.  

Lichiditatea intermediară (Testul acid – Quick Ratio) (LI), nu ţine cont 

de stocuri (au o lichiditate mai redusă şi poate incertă) şi exclude din calcule 

creanţele incerte pentru că nu pot fi mobilizate rapid pentru a face faţă unui 

necesar urgent de lichidităţi.  
 

Lichiditatea intermediară  
= 

Active circulante - Stocuri 
Datorii < 1 an 

 

 

Elemente 2015 2016 2017 2018 

Lichiditatea intermediară 0,56 0,73 0,95 0,75 
 

 Valoarea recomandată pentru acest indicator este 0,8. 

Din rezultatele obţinute se observă că pe perioada analizată s-au 

înregistrat valori care se încadrează în intervalul considerat optim. 
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Lichiditatea 

imediată 

Lichiditatea imediată, confundată deseori cu lichiditatea 

intermediară, reprezintă raportul dintre activele lichide şi pasivele curente. 

Activele lichide sunt compuse din numerar şi majoritatea 

investiţiilor la termen care pot fi rapid transformate în bani. Stocurile nu se 

pot include în categoria activelor lichide deoarece ele nu pot fi 

transformate imediat în bani. 

În activele curente (circulante) intră şi stocurile (mărfuri, produse 

finite) a căror lichiditate nu este cunoscută cu certitudine, aspect care i-a 

determinat pe bancheri să calculeze alţi doi indicatori de lichiditate: 

lichiditatea intermediară şi lichiditatea imediată.  

Acest concept, chiar dacă este considerat o perfecţionare a 

indicatorului lichidităţii, nu reprezintă decât o imagine completă şi adusă la 

zi a situaţiei curente a întreprinderii. De asemenea, el ignoră intrările şi 

ieşirile de numerar, de mare importanţă pentru activitatea companiei.  
 

Lichiditatea imediată  = 
Disponibilităţi + 

Plasamente 
Datorii < 1 an 

 

 

Elemente 2015 2016 2017 2018 

Lichiditatea imediată 0,12 0,10 0,32 0,09 

 
 Valoarea minimă a raportului cuprinsă între 0,2-0,3 reflectă o garanţie de 

lichiditate, fiind asigurată achitarea obligaţiilor pe termen scurt. 

Din rezultatele obţinute se observă că doar în anul 2017 s-au înregistrat 

valori care se încadrează în intervalul considerat optim. 

 

L…L…0,001,00
0…An…
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Analiza 

solvabilităţii 

Analiza solvabilităţii întreprinderii urmăreşte capacitatea 

acesteia de a-şi achita obligaţiile totale din resurse totale. Pe baza 

acestui indicator se poate evalua riscul incapacităţii de plată pe termen 

lung (insolvabilitatea sau risc de faliment).  
 

Solvabilitatea 

generală 

Rata solvabilităţii generale arată măsura în care activele totale ale 

întreprinderii pot acoperi datoriile totale ale acesteia. Practic arată 

măsura în care datoriile pot fi acoperite pe seama activelor. 

Nivelul minim acceptabil este de 1,66, însă valoarea normală ar fi de cel 

puţin 2,00. 

Raportul de solvabilitate generală mai arată ponderea activului 

contabil net (negrevat  de datorii – capital propriu) în total activ. 

În cazul acestui indicator nivelul normal este de cel puţin 50%, însă se 

acceptă un nivel minim de 35%. 

 În acest caz, capitalul propriu (activul contabil net) constituie o 

garanţie a solvabilităţii întreprinderii, un nivel ridicat al acestuia 

permitând întreprinderii să aibă acces la împrumuturi.  

 

Solvabilitate generală = 
Capitaluri proprii 

Capital propriu + Datorii 
 

 

Elemente 2015 2016 2017 2018 

Solvabilitate generală -31,04% 69,39% 74,98% 76,36% 
 

 S-au înregistrat valori peste intervalul considerat optim, pe perioada 

2016 – 2018 . 
 

Solvabilitatea 

financiară 

Rata de solvabilitate financiară arată măsura în care activele totale ale 

întreprinderii pot acoperi datoriile financiare totale. 

Pentru ca întreprinderea să fie într-o situaţie satisfăcătoare nu este 

suficient ca ea să-şi poată achita datoriile (să fie solvabilă), ci trebuie să 

le poată achita la scadenţa convenită, adică să posede suficiente 

lichidităţi pentru a respecta scadenţele. 
 

Solvabilitate financiară = 
Total active 

Datorii totale 
 

 

Elemente 2015 2016 2017 2018 

Solvabilitate financiară 0,79 3,28 4,01 4,24 
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 Pentru a se situa în afara pericolului incapacităţii de plată, 

întreprinderea trebuie să inregistreze un nivel minim acceptabil de 

2,00  

Şi în acest caz se observă că pe perioada 2016-2018 s-au înregistrat 

valori peste intervalul considerat optim.  
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Analiza 

rentabilităţii 

Analiza rentabilităţii presupune analiza rezultatului din exploatare, a 

rezultatului financiar, a rezultatului extraordinar, a rezultatului brut, 

rezultatului net şi a ratelor de rentabilitate. 
 

 
Rezultatul brut Acest rezultat reflectă profitul sau pierderea din întreaga activitate. În 

tabel este prezentat rezultatul brut aferent perioadei analizate pentru 

TRANSPORT LOCAL S.A. 

 
                     Lei 

Elemente 2015 2016 2017 2018 

Rezultatul din exploatare 248.548 471.111 845.205 88.771 

Rezultatul financiar 4 -776 38 -1.129 

Rezultatul brut 248.552 470.335 845.243 87.642 
 

 Societatea comercială înregistrează profit pe toata perioada analizată. 

Rezultatul net Se obţine după scăderea impozitului pe profit din rezultatul brut.  

În tabelul următor sunt prezentate rezultatul brut, impozitul pe profit şi 

rezultatul net realizate de S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.. 
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                      Lei 

Elemente 2015 2016 2017 2018 

Rezultatul brut 248.552 470.335 845.243 87.642 

Impozit pe profit 34.430 88.054 159.024 22.822 

Rezultatul net 214.122 382.281 686.219 64.820 
 

 
Cifra de afaceri Cifra de afaceri indică nivelul veniturilor obţinute din activitatea de bază.  

La TRANSPORT LOCAL S.A. cifra de afaceri a cunoscut o evoluţie crescătoare, 

aşa după cum se poate observa în tabelul următor. 
 

              Lei 

Elemente 2015 2016 2017 2018 

Cifra de afaceri 1.646.429 2.030.781 2.468.247 2.260.105 
 

Rate de 

rentabilitate 

 

Rata 

rentabilităţii 

comerciale 

Arată ponderea profitului brut  în cifra de afaceri. 

 

Elemente 2015 2016 2017 2018 

Rata rentabilităţii comerciale 15,10% 23,16% 34,24% 3,88% 

 
Rata 

rentabilităţii 

economice 

Reflectă gradul de utilizare şi performanţele activului întreprinderii în 

rezultatele obţinute. Se obţine raportând profitul brut la total active. 

 

Elemente 2015 2016 2017 2018 

Rata rentabilităţii economice 9,84% 3,17% 5,60% 0,59% 
 

Rata rentabilităţii 

financiare 

Reflectă remunerarea capitalului propriu. Se determină raportând 

profitul net la capitalurile proprii. 

 

Elemente 2015 2016 2017 2018 

Rata rentabilităţii financiare -28,12% 3,73% 6,09% 0,57% 
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Viteza de rotaţie În continuare vom proceda la analiza gestiunii activelor circulante. În 

cadrul acestei analize se va calcula durata în zile a unei rotaţii a creanţelor şi 

a datoriilor.  

În tabel sunt calculate duratele de rotaţie în zile a creanţelor şi a datoriilor.  

 

Elemente 2015 2016 2017 2018 

Durata de rotaţie  în zile -   creanţe 136 155 121 148 

Durata de rotaţie  în zile -   datorii 52 42 21 36 
 

 Pentru gestiunea creanţelor curente utilizăm următorii indicatori: 
Durata de rotaţie a creanţelor (DRC): 

 totaleVenituri

360 x curente Creante
DRC   

Se apreciază că avem o eficienţă minimă a creanţelor la 4 rotaţii, 
care corespund unui termen mediu de încasare de 90 de zile.  

Rezultatele arată eficienţă redusă în gestiunea creanţelor pe toată 
perioada analizată. 

Pentru gestiunea datoriilor curente utilizăm următorii indicatori: 
Durata de rotaţie a datoriilor (DRD): 

 totaleCheltuieli

360 x curente Datorii
DRD   

Valoarea minimă care asigură o stare acceptabilă a gestiunii 
datoriilor curente este de cel puţin 4 rotaţii, care corespunde unei durate 
medii de plată de maxim 90 de zile. Valoarea optimă de decontare ar fi de 
maximum 90 de zile. 

Rezultatele arată eficienţă în gestiunea datoriilor pe toată perioada 
analizată. 
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Analiza 

rezultatelor 

intermediare 

Această analiză se realizează cu ajutorul soldurilor intermediare 

de gestiune care oferă un surplus de informaţii faţă de contul de profit şi 

pierdere.  

- Marja comercială – reflectă surplusul de valoare peste costul 

mărfurilor. În esenţă marja comercială reflectă adaosul comercial 

practicat de către societatea comercială.  

- Producţia exerciţiului – reflectă totalitatea rezultatelor din vânzarea 

produselor, semifabricatelor, produselor reziduale, din prestarea de 

servicii, executarea de lucrări, venituri din producţia stocată şi 

venituri din producţia imobilizată. 

- Valoarea adăugată – reflectă surplusul de valoare peste costul 

materialelor, cheltuielilor prestate de terţi, peste costul mărfurilor. 

- Excedentul brut din exploatare – indică fluxul net de numerar 

(cashflow-ul) din exploatare  

În tabelul următor este prezentată formarea în cascadă a rezultatului net. 
 

Elemente 2015 2016 2017 2018 
Producţia vândută 1.645.462 2.029.993 2.497.370 2.257.662 

Producţia exerciţiului  1.645.462 2.029.993 2.497.370 2.257.662 
Consumul de la terţi 1.233.165 1.838.452 2.066.721 1.716.920 
Valoarea adăugată  412.754 191.986 431.276 541.292 

Ponderea valorii adăgate din CA 25,07% 9,45% 17,26% 23,95% 
Alte venituri din exploatare 12.303.854 14.900.838 16.806.891 17.302.032 
Impozite şi taxe 90.931 154.294 45.670 33.204 
Cheltuieli ale firmei cu 
personalul 

869.220 899.357 1.067.561 1.352.439 

Excedentul brut al exploatării  11.756.457 14.039.173 16.124.936 16.457.681 
Ponderea EBE din CA 714,06% 691,32% 645,35% 728,18% 
Alte cheltuieli din exploatare 11.451.944 13.463.861 15.138.086 16.193.062 
Cheltuieli priv amortizările şi 
proviz. 

55.965 104.201 141.645 175.848 

Rezultatul exploatării  248.548 471.111 845.205 88.771 

Venituri financiare 236 156 58 482 
Cheltuieli financiare 232 932 20 1.611 
Rezultatul curent  248.552 470.335 845.243 87.642 
Rezultatul brut 248.552 470.335 845.243 87.642 

Impozit pe profit 34.430 88.054 159.024 22.822 
Rezultatul net al exercitiului 214.122 382.281 686.219 64.820 

 

 Valoarea adăugată (Va) exprimă crearea sau creşterea de valoare adusă de 
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întreprindere bunurilor şi serviciilor provenite de la terţi.  

Valoarea adăugată este un indicator mai sintetic decât cifra de afaceri, care 

evidenţiază performanţa comercială a întreprinderii, respectiv capacitatea 

sa de vânzare şi producţie. 

Excedentul brut al exploatării (EBE) corespunde rezultatului 

economic al întreprinderii generat de operaţiile de exploatare independent 

de politica financiară, politica de amortizare şi de provizioane constituite, 

fapt ce determină să fie considerat ca indicator esenţial în analizele de 

gestiune şi în efectuarea analizelor comparative între întreprinderi. 

Rezultatul exploatării (Re) evaluează rentabilitatea economică a 

unei întreprinderi şi corespunde activităţii normale şi curente a 

întreprinderii, inclusiv operaţiunile efectuate în exerciţiile anterioare dar 

aferente exerciţiului curent. Nu este luată în calcul activitatea 

corespunzătoare operaţiilor financiare şi extraordinare. 

Rezultatul curent (Rc) reprezintă rezultatul tuturor operaţiilor 

curente, obişnuite ale întreprinderii, fiind determinat atât de rezultatul 

exploatării curente, cât şi de cel al activităţii financiare, permiţând şi 

aprecierea impactul politicii financiare a întreprinderii asupra 

rentabilităţii. 

Rezultatul net al exerciţiului (Rn) exprimă, în mărimi absolute, 

rentabilitatea netă sau pierderile aferente activităţii întreprinderii, după 

deducerea din veniturile totale a cheltuielilor totale şi a impozitului pe 

profit. 

În urma analizei efectuate în cazul nostru am remarcat că: 

- valoarea adăugată prezintă o evoluţie crescătoare.  

- rezultatul exploatării, rezultatul curent şi rezultatul net al exerciţiului 

este pozitiv pe tot parcursul perioadei analizate, firma îşi desfăşoară 

activitatea în condiţii de profitabilitate. 
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Concluzii În urma analizei economico-financiare ale TRANSPORT LOCAL S.A. în 

baza bilanţurilor din anii 2015; 2016; 2017 şi 2018, am reţinut 

următoarele aspecte: 
 

Indicatori de stabilitate financiară: 

   2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

2018 / 
2017 

Rata stabilităţii financiare -2,24 1,08 1,02 
Rata autonomiei financiare globale -2,24 1,08 1,02 
Rata autonomiei financiare la termen 1,00 1,00 1,00 

Rata de îndatorare globală 0,23 0,82 0,94 
 

Indicatorii prezintă valori acceptabile.  

Firma şi-a asigurat autonomia financiară, nu există risc de insolvabilitate.    
 

Indicatori de lichiditate şi solvabilitate: 

  2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

2018 / 
2017 

Lichiditate globală 1,30 1,30 0,80 
Lichiditate intermediară 1,30 1,30 0,80 
Lichiditate imediată 0,87 3,17 0,29 
Solvabilitate patrimonială -2,24 1,08 1,02 

Solvabilitate financiară 4,18 1,22 1,06 
 

Evoluţia indicatorilor de lichiditate şi solvabilitate este, de 

asemenea favorabilă, firma deţine disponibilităţi băneşti suficiente pentru 

achitarea la scadenţă a datoriilor dar şi pentru acoperirea unor nevoi 

neprevăzute de mijloace băneşti. 
 

Rezultate economico-financiare 

  
2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

2018 / 
2017 

Cifra de afaceri 1,23 1,22 0,92 

Venituri din exploatare 1,21 1,14 1,01 
Cheltuieli din exploatare 1,20 1,12 1,05 
Rezultatul din exploatare 1,90 1,79 0,11 
Rezultatul brut 1,89 1,80 0,10 

Rezultatul net 1,79 1,80 0,09 
Valoarea adăugată 0,47 2,25 1,26 
Ponderea valorii adăugate în 
cifra de afaceri 

0,38 1,83 1,39 

Excedent brut din exploatare 1,19 1,15 1,02 
Ponderea excedentului brut din 
exploatare în cifra de afaceri 

0,97 0,93 1,13 
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Rate de rentabilitate 

  
2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

2018 / 
2017 

Rata rentabilităţii comerciale 1,53 1,48 0,11 
Rata rentabilităţii economice 0,32 1,77 0,11 
Rata rentabilităţii financiare -0,13 1,63 0,09 

Rata profitului net 1,45 1,48 0,10 
 

Toţi indicatorii prezentaţi mai sus prezintă valori corespunzătoare, 

demonstrează creșterea eficienţei capitalului investit, a tuturor resurselor 

materiale, financiare implicate în activitatea firmei, reflectă o stare 

pozitivă, dinamica indicatorilor absoluţi ai rentabilităţii devansează 

dinamica cifrei de afaceri. 

În urma analizei gestiunii activelor circulante și a datoriilor 

rezultatele arată eficienţă în gestiunea datoriilor pe toată perioada 

analizată. 
 


