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I. Date generale despre societate
Denumire: SC NEI GUARD SRL
Adresa: Orașul Voluntari, Șos. Erou Nicolae Iancu nr. 69-71, VILA 27, Jud. Ilfov
Nr. inregistrare ORC: J23/2519/2006
CIF: 19501312
Capital social: 200.000 lei
Obiectul principal de activitate: 8010 – activități de protecție și gardă
II. Considerații generale
Pentru caracterizarea situației economico-financiare a SC NEI GUARD SRL s-au analizat performanțele economicofinanciare ale societății în perioada 2012 – 30.06.2014.
Diagnosticul economico-financiar constă într-un ansamblu de instrumente şi metode care permit aprecierea situaţiei
economico-financiare şi a performanţelor unei întreprinderi, precum şi a riscurilor la care aceasta este supusă şi
urmăresc: analiza structurii bilanțiere, analiza soldurilor intermediare de gestiune, analiza echilibrului financiar, analiza
lichidității, analiza ratelor de gestiune, analiza rentabilității şi analiza riscului de faliment.
Diagnosticul economico-financiar identifică factorii favorabili și nefavorabili care influențează activitatea întreprinderii.
Informaţiile necesare pentru efectuarea diagnosticului economico-financiar sunt preluate din situaţiile financiare
simplificate care cuprind: bilanţul, contul de profit şi pierdere, anexa la bilanţ.
Informațiile economico-financiare care au stat la baza analizei sunt prezentate în continuare în bilanțul contabil și contul
de profit și pierdere simplificate:
Bilanț Simplificat
Elemente de bilant
TOTAL ACTIVE
din care:
ACTIVE IMOBILIZATE
ACTIVE CIRCULANTE
din care:
stocuri
creanțe
disponibilități bănești
cheltuieli în avans
TOTAL PASIVE
din care:
CAPITAL PROPRIU
din care:
capital social
provizioane
rezerve
DATORII TOTALE
din care:
datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
venituri în avans

2012

2013

30.06.2014

18.981.081

18.141.296

15.419.642

2.024.127

2.140.026

2.543.586

16.819.808

15.837.818

12.751.819

2.419.744
11.778.217
2.621.847
137.146

472.627
9.796.094
5.569.097
163.452

663.698
9.274.097
2.814.024
124.237

18.981.081

18.141.296

15.419.642

4.979.095

4.364.596

4.137.460

200
0
2.384.273

200.000
0
1.391.443

200.000
0
1.391.443

12.980.072

13.066.650

10.581.517

12.171.016
809.056
1.021.914

12.404.605
662.045
710.050

9.889.897
691.620
700.665
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Cont de profit și pierdere simplificat
2012

2013

30.06.2014

VENITURI TOTALE

36.515.007

50.091.750

25.891.298

din care:
venituri din exploatare
venituri financiare
venituri excepționale

36.373.152
141.855
0

49.980.923
110.827
0

25.919.954
-28.656
0

CHELTUIELI TOTALE

36.327.879

49.576.022

26.118.434

din care:
cheltuieli din exploatare
cheltuieli financiare
cheltuieli excepționale

36.068.238
259.641
0

49.340.188
235.834
0

26.051.894
66.540
0

REZULTATUL BRUT

187.128

515.728

-227.136

din care:
rezultatul exploatării
rezultatul financiar
rezultatul excepțional

304.914
-117.786
0

640.735
-125.007
0

-131.940
-95.196
0

IMPOZIT PE PROFIT

33.842

111.611

0

REZULTATUL NET
PROFIT
153.286
404.117
0
PIERDERE
0
0
227.136
Din analiza contului de profit și pierdere pe anii 2012, rezultă că societatea a avut o cifră de afaceri de 36.337.222 lei și
a înregistrat un profit de 153.286 lei.
Din analiza contului de profit și pierdere pe anul 2013, rezultă că societatea a realizat o cifră de afaceri de 45.747.622
lei și a înregistrat un profit de 404.117 lei, în creștere față de anul precedent.
Din analiza contului de profit și pierdere la 30.06.2014, rezultă că societatea a realizat o cifră de afaceri de 24.284.816
lei și o pierdere de 227.136 lei. Deși conform cifrei de afaceri societatea a menținut aproximativ același volum de
activitate, cheltuielile din exploatare au crescut, firma înregistrând pierdere în prima jumatate a anului 2014.
III. Diagnostic economico-financiar
3.1 Veniturile. Dinamică și structură.
Veniturile, ca volum și structură, sunt prezentate atât în prețuri curente, cât și ca pondere în totalul veniturilor.
Venituri - evoluție și structură - valori curente
Denumire
1. VENITURI TOTALE
creștere față de anul inițial - %
creștere față de anul anterior - %
venituri din exploatare
creștere față de anul inițial - %
creștere față de anul anterior - %
venituri financiare
venituri excepționale
2. STRUCTURA VENITURILOR TOTALE %

2012
36.515.007

2013
50.091.750

30.06.2014
25.891.298

0
0
36.373.152
0
0
141.855
0
100

37
37
49.980.923
37
37
110.827
0
100

-29
-48
25.919.954
-29
-48
-28.656
0
100

venituri din exploatare
99,61
99,78
100,11
venituri financiare
0,39
0,22
-0,11
venituri excepționale
0,00
0,00
0,00
În prețuri curente, veniturile din exploatare au avut o evoluție crescătoare în cei 2 ani și jumătate, observându-se o
creștere a activității în 2013 față de 2012.
Veniturile financiare se pot constitui din alte venituri financiare, dar și din venituri din dobânzi, însă în acest caz sunt
nesemnificative, reprezentând sub 0,5% din veniturile totale ale societății.
Veniturile excepționale pot fi rezultate din evenimente sau tranzacții ce nu se așteaptă să se repete într-un mod frecvent
sau regulat, însa în acest caz sunt nule pe tot parcursul anilor.
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3.2 Cheltuielile. Evoluție și structură.
Cheltuieli - Evoluție Și Structură - Valori Curente
Denumire

2012

2013

30.06.2014

36.327.879

49.576.022

26.118.434

creștere față de anul inițial - %

0

36

-28

creștere față de anul anterior - %

0

36

-47

36.068.238

49.340.188

26.051.894

creștere față de anul initial - %

0

37

-28

creștere față de anul anterior - %

0

37

-47

259.641

235.834

66.540

0

0

0

100

100

100

99,29

99,52

99,75

cheltuieli financiare

0,71

0,48

0,25

cheltuieli excepționale

0,00

0,00

0,00

1. CHELTUIELI TOTALE

cheltuieli din exploatare

cheltuieli financiare
cheltuieli excepționale
2. STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE %
cheltuieli din exploatare

Datele prezentate evidențiază evoluția și structura cheltuielilor totale. Astfel, ponderea majoră în totalul cheltuielilor o
dețin cheltuielile din exploatare cu peste 99%.
Cheltuielile financiare au fost nesemnificative în cei 2 ani și 6 luni, reprezentând sub 1%.
Cheltuielile excepționale au fost nule în perioada analizată.
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Structură cheltuieli exploatare
Cheltuieli Exploatare - Evoluție Și Structură
Specificație

2012
lei

CHELTUIELI EXPLOATARE

2013
%

lei

30.06.2014
%

lei

%

36.068.238

100,00

48.425.038

100,00

25.703.346

100,00

0

0,00

81.449

0,17

0

0,00

cheltuieli cu materiile prime și materialele
consumabile
cheltuieli cu energie și apă

2.693.873

7,47

6.091.730

12,58

2.797.564

10,88

105.973

0,29

89.865

0,19

53.613

0,21

alte cheltuieli materiale

1.107.501

3,07

771.156

1,59

1.550.115

6,03

13.614.637

37,75

15.209.017

31,41

5.338.412

20,77

62.195

0,17

89.407

0,18

60.494

0,24

688.485

1,91

913.253

1,89

380.245

1,48

13.865.696

38,44

18.029.198

37,23

12.344.724

48,03

3.873.910

10,74

6.970.826

14,40

3.164.636

12,31

55.968

0,16

179.137

0,37

13.543

0,05

din care:
cheltuieli privind mărfurile

cheltuieli cu lucrări și servicii
cheltuieli cu impozite și taxe
cheltuieli cu amortizarea
cheltuieli cu salariile
cheltuieli cu asigurări și protecția socială
alte cheltuieli de exploatare

Ponderea majoră în structura cheltuielilor de exploatare revine cheltuielilor cu salariile în perioada analizată, fiind
urmate de cheltuielile cu servicii.
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3.3 Analiza structurii bilanțului.
3.3.1 Analiza ratelor de structură ale activului
Analiza financiară pe baza indicatorilor de structură se bazează, în principal, pe datele din bilanțul contabil.
Obiectul analizei îl constituie studierea modului de autofinanțare, în conditiile în care societatea dispune de autonomie
decizională, a asigurării integrității patrimoniului și raportul dintre mijloacele și sursele economice.
Structura activului
Specificație

2012

Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
Active imobilizate
Stocuri
Creanțe
Disponibilități bănești
Active circulante
Cheltuieli în avans
TOTAL ACTIV

lei
67.240
1.956.687
200
2.024.127
2.419.744
11.778.217
2.621.847
16.819.808
137.146
18.981.081

2013
%
0,35
10,31
0,00
10,66
12,75
62,05
13,81
88,61
0,72
100,00

lei
312.485
1.827.341
200
2.140.026
472.627
9.796.094
5.569.097
15.837.818
163.452
18.141.296

%
1,72
10,07
0,00
11,80
2,61
54,00
30,70
87,30
0,90
100,00

30.06.2014
lei
%
311.456
2,02
2.231.930
14,47
200
0,00
2.543.586
16,50
663.698
4,30
9.274.097
60,14
2.814.024
18,25
12.751.819
82,70
124.237
0,81
15.419.642
100,00
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Rata activelor imobilizate mãsoarã gradul de investire a capitalului fix. Nivelul ratei a fost 10,66% în anul 2012, 11,8%
în anul 2013, urmând ca la 30.06.2014, rata să reprezinte 16,5%. Aceasta evoluție înseamna că societatea a facut
investiții în mijloacele sale fixe.
Rata activelor circulante exprimã ponderea în totalul activului a activelor circulante. Această rată a înregistrat 88,61%
în 2012, 87,3% în 2013, urmând ca la 06.2014 să reprezinte 82,7%. Deși în perioada analizată nu a variat foarte mult ca
pondere în activul total, valoarea activelor circulante s-a diminuat cu peste 4.000.000 lei.
Rata stocurilor. Ponderea stocurilor s-a diminuat destul de mult în anul 2013 față de anul 2012, urmând ca în 2014 să
ajunga la 4,3% din activul total.
Rata creanţelor. Evoluția ratei creanţelor a fost descrescătoare în anul 2013, reprezentând 54%, față de 62,05% în anul
2012. La 30.06.2014 aceasta rată crește până la 60,14%, valoare apropiată de cea din primul an analizat.
Rata disponibilităţilor este influenţatã de raportul dintre durata medie de încasare a creanţelor şi durata medie de
achitare a obligaţiilor, care este nefavorabil. Se apreciază că un nivel al disponibilităților în proportie de 3-5% din
activele circulante sau de 1-1,5% din activele totale asigură necesitățile financiare curente ale întreprinderii. Nivelul
acestei rate a fost peste 13% în toata perioada analizată, de unde rezultă că societatea nu a întâmpinat dificultăți în
legătură cu lichiditățile.
3.3.2 Analiza ratelor de structură ale pasivului
Ratele de structurã ale pasivului permit aprecierea politicii financiare a întreprinderii prin punerea în evidenţã a unor
aspecte privind stabilitatea şi autonomia financiarã a acesteia.
Structura pasivului
Specificație
Capital propriu
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de
până la un an
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai
mare de un an

2012
lei
4.979.095
12.171.016
809.056

%
26,23
64,12
4,26

2013
lei
4.364.596
12.404.605
662.045

%
24,06
68,38
3,65

30.06.2014
lei
%
4.137.460
26,83
9.889.897
64,14
691.620

4,49

Datorii totale
12.980.072
68,38 13.066.650
72,03 10.581.517
68,62
Venituri în avans
1.021.914
5,38
710.050
3,91
700.665
4,54
TOTAL PASIV
18.981.081 100,00 18.141.296 100,00 15.419.642 100,00
Evoluția pasivului scoate în evidență capitalul propriu propriu pozitiv și în continuă scădere, acesta fiind de 4.979.095
lei în primul an, 4.364.596 lei în 2013, urmând ca la 30.06.2014 să fie de 4.137.460 lei. Chiar dacă valoric s-a
înregistrat o scadere a capitalului propriu, ponderea acestuia în structura pasivului nu s-a modificat semnificativ.
Datoriile totale au fost mari încă din primul an, reprezentând 12.980.072 lei în 2012, 13.066.650 lei în 2013, urmând ca
la 30.06.2014 să fie de 10.581.517 lei. Datoriile au reprezentat în toți anii analizați peste 68% din totalul pasivului.
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Rate de structură a pasivului
Specificație
2012
2013
30.06.2014
Rata stabilității financiare
30,49 %
27,71 %
31,32 %
Rata autonomiei financiare globale
26,23 %
24,06 %
26,83 %
Rata autonomiei financiare la termen
86,02 %
86,83 %
85,68 %
Rata de îndatorare globală
64,12 %
68,38 %
64,14 %
Rata stabilităţii financiare
Reflectă legatura dintre capitalul permanent de care unitatea dispune în mod stabil (cel puţin un an) şi patrimoniul total.
- Nivelul ratei înregistrează valori pozitive în cei 2 ani și 6 luni, stabilitatea financiară nefiind afectată. Aceste
rezultate sunt determinate de ponderea datoriilor pe termen scurt în totalul datoriilor.
Rata autonomiei financiare globale
Formula: Capital propriu / Total pasiv*100
Arată gradul de independenţă financiară a societății. Se consideră că existenţa unui capital propriu de cel puţin 1/3 din
pasivul total constituie o premisă esenţială pentru autonomia financiară a societății.
- Această rată a avut valori pozitive, însă s-a situat sub nivelul recomandat.
Din analiza de mai sus se observă ratele mari ale autonomiei financiare la termen, a stabilității financiare și ale
autonomiei financiare globale, dar și ratele ridicate ale ratei de îndatorare globală.
3.4 Analiza soldurilor intermediare de gestiune.
Tabloul soldurilor intermediare de gestiune se prezintă astfel:
Tabloul soldurilor intermediare de gestiune (SIG)
Specificație
2012
2013
30.06.2014
+ Vânzări de mărfuri
0
83.889
0
+ Producția exercițiului
35.973.397
45.292.809
24.284.816
- Cheltuieli privind mărfurile
0
81.449
0
- Cheltuieli cu materiale și servicii
3.907.347
6.952.751
4.401.292
= Valoarea adaugată
32.066.050
38.342.498
19.883.524
- Impozite și taxe
62.195
89.407
60.494
+ Subvenții pentru exploatare
363.825
370.924
0
- Cheltuieli cu personalul - totale
17.739.606
25.000.024
15.509.360
= Excedent brut de exploatare
14.628.074
13.623.991
4.313.670
+ Alte venituri din exploatare
35.930
4.233.301
1.635.138
- Alte cheltuieli de exploatare
13.670.605
15.388.154
5.351.955
- Cheltuieli privind amortizarea și provizioanele
688.485
1.828.403
728.793
+ Variația stocurilor
0
0
0
+ Producția imobilizată
0
0
0
= Profit din exploatare
304.914
640.735
-131.940
+ Venituri financiare
141.855
110.827
-28.656
- Cheltuieli financiare
259.641
235.834
66.540
= Profit curent
187.128
515.728
-227.136
+ Venituri excepționale
0
0
0
- Cheltuieli excepționale
0
0
0
= Profit brut
187.128
515.728
-227.136
- Impozit pe profit
33.842
111.611
0
= Profit net
153.286
404.117
-227.136
Valoarea adãugatã (Va) exprimã creşterea de valoare rezultatã din utilizarea factorilor de producţie, îndeosebi a
factorilor muncã şi capital, peste valoarea materialelor şi serviciilor cumpãrate de întreprindere de la terţi. Valoarea
adãugatã asigurã remunerarea participanţilor direcţi şi indirecţi la activitatea economicã a întreprinderii:
- personalul, prin salarii, indemnizaţii şi alte cheltuieli;
- statul, prin impozite, taxe şi vãrsãminte;
- creditorii, prin dobânzi, dividende şi comisioane plãtite;
- acţionarii, prin dividende;
- întreprinderea, prin capacitatea de autofinanţare.
- Se observă în urma analizei valori crescătoare ale valorii adaugate înca din primul an.
Excedentul brut de exploatare (EBE) mãsoarã capacitatea potenţialã de autofinanţare a investiţiilor.
- Se observă în perioada analizată un excedent brut pozitiv și descrescător în primii doi ani, de 14.628.074 lei, respectiv
13.623.991 lei, urmând ca la 30.06.2014 acesta să fie de 4.313.670 lei.
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Profitul (rezultatul) din exploatare mãsoarã, în mãrimi absolute, rentabilitatea procesului de exploatare, prin deducerea
tuturor cheltuielilor din veniturile exploatãrii.
- În cazul analizat a crescut în 2013 față de 2012, dar s-a diminuat în 2014, an în care societatea a înregistrat pierdere
din exploatare. Evoluția rezultatului din exploatare este prezentată în graficul următor:

Profitul (rezultatul) curent este determinat de rezultatul exploatãrii şi cel al activitãţii financiare.
- În perioada analizată rezultatul curent este negativ în anul 2013 și la 30.06.2014, conform analizei economicofinanciare.
Profitul (rezultatul) net reprezintã, în mãrimi absolute, mãsura rentabilitãţii financiare a capitalului propriu subscris și
vărsat de acţionari.
- În perioada analizată societatea înregistrează un profit de 153.286 lei în primul an, care crește la 404.117 lei în 2013.
La 30.06.2014 societatea înregistrează pierdere de 227.136 lei. Aceste valori au evoluat conform graficului următor:

Analiza soldurilor intermediare de gestiune pentru perioada 2012-30.06.2014 aratã rentabilitatea scăzută în anii 2012 și
2013, indicator care a continuat să se deprecieze în prima jumătate a anului 2014, când societatea înregistrează pierderi.
3.5 Rate ale profitului.
Valorile înregistrate se reflectă și în ratele profitului, care sunt pozitive în anii 2012 și 2013 și negative în prima parte a
anului 2014:
Denumire
2012
2013
30.06.2014
Venituri din exploatare

36.373.152

49.980.923

25.919.954

Venituri totale

36.515.007

50.091.750

25.891.298
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Denumire

2012

2013

30.06.2014

Profit brut

187.128

515.728

-227.136

Profit net

153.286

404.117

-227.136

Rata profitului brut la activitatea totală (%)

0,51

1,03

-0,88

Rata profitului brut la activitatea de exploatare (%)

0,51

1,03

-0,88

Rata profitului net la activitatea totală (%)

0,42

0,81

-0,88

3.6 Capacitatea de autofinanțare.
Capacitatea de autofinantare (CAF) se poate defini plecând de la rolul și competenta sa. În ceea ce privește rolul său,
CAF reprezintă capacitatea întreprinderii de a finanța:
- remunerarea acționarilor (CAF este calculata înainte de luarea în considerare a dividendelor de plată, iar
autofinanțarea este calculată după scăderea dividendelor);
- investițiile de expansiune (partea din profitul net care nu se distribuie acționarilor);
- investițiile de reînnoire (amortizările constituie adevărate rezerve de reînnoire a bunurilor).
CAF corespunde ansamblului de resurse proprii degajate de întreprindere, reprezentând:
- un excedent de venituri (care corespund unor încasări efective sau viitoare) în raport cu cheltuielile (care corespund
unor plăti efective sau viitoare);
- un cumul al profitului și cheltuielilor care nu corespund unor plăți efective sau viitoare, din care se scad veniturile
care nu corespund unor încasări certe sau viitoare.
Capacitatea de autofinanțare (CAF)
Specificație
2012
2013
30.06.2014
Excedent brut de exploatare
14.628.074
13.623.991
4.313.670
+ Alte venituri din exploatare
35.930
4.233.301
1.635.138
- Alte cheltuieli de exploatare
13.670.605
15.388.154
5.351.955
+ Venituri financiare
141.855
110.827
-28.656
- Cheltuieli financiare
259.641
235.834
66.540
+ Venituri excepționale
0
0
0
- Cheltuieli excepționale
0
0
0
- Impozit pe profit
33.842
111.611
0
= Capacitate de autofinanțare
841.771
2.232.520
501.657
Conform graficului următor, capacitatea de autofinanțare a fost pozitivă în toată perioada analizată, dar s-a diminuat în
prima jumătate a anului 2014:

3.7 Analiza echilibrului financiar.
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Echilibrul financiar reflectă respectarea la nivelul societății a principiilor de finanţare consacrate în literatura de
specialitate.
Aprecierea echilibrului financiar se realizează prin intermediul indicatorilor de echilibru: activ net contabil, fond de
rulment (FR), nevoie de fond de rulment (NFR) şi trezoreria netă (TN).
Activul net contabil
Activ net contabil
Elemente de bilant
2012
2013
30.06.2014
TOTAL ACTIVE
18.981.081
18.141.296
15.419.642
din care:
Active imobilizate
2.024.127
2.140.026
2.543.586
Active circulante
16.819.808
15.837.818
12.751.819
DATORII TOTALE
12.980.072
13.066.650
10.581.517
Situatia neta
6.001.009
5.074.646
4.838.125
- Situația netă este pozitivă și descrescătoare, având următoarele valori: 6.001.009 lei în 2012, 5.074.646 lei în 2013,
respectiv 4.838.125 lei în prima jumătate a ultimului an supus analizei economico-financiare.
Nivelul celorlalți indicatori de echilibru este prezentat în tabelul ce urmează:
Indicatori de echilibru financiar
Indicatori
Active imobilizate (imobilizări nete)
Active circulante
Stocuri
Creanțe
Disponibilități bănești
Capital propriu
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

2012
2.024.127
16.819.808
2.419.744
11.778.217
2.621.847
4.979.095
12.171.016

2013
2.140.026
15.837.818
472.627
9.796.094
5.569.097
4.364.596
12.404.605

30.06.2014
2.543.586
12.751.819
663.698
9.274.097
2.814.024
4.137.460
9.889.897

809.056

662.045

691.620

Capital permanent
5.788.151
5.026.641
4.829.080
Fondul de rulment financiar
3.764.024
2.886.615
2.285.494
Necesarul de fond de rulment
2.026.945
-2.135.884
47.898
Trezoreria netă
1.737.079
5.022.499
2.237.596
Fondul de rulment (FR) este partea din capitalul permanent care depãşeşte valoarea imobilizãrilor nete şi este destinatã
finanţării activelor circulante. Fondul de rulment reprezintă cel mai important indicator care caracterizează echilibrul
financiar, stabilind legătura nemijlocită dintre lichiditate și exigibilitate și permițând aprecierea pe termen scurt a
riscului de incapacitate de plată.
FR = Capital permanent - Active imobilizate = Kper – AI
Acest mod de calcul reflectă echilibrul financiar pe termen lung şi pune accent pe originea fondului de rulment. În
practică pot fi întâlnite două situaţii:
Kper > AI => FR > 0, când se apreciază că echilibrul financiar pe termen lung este asigurat, existând un surplus de
resurse ce va fi utilizat pentru finanţarea activelor pe termen scurt;
Kper < AI => FR < 0, când avem o situaţie de dezechilibru financiar ce trebuie analizată în funcţie de specificul
activităţii desfăşurate. Întreprinderea va avea dificultăţi în achitarea datoriilor pe termen scut, fiind afectată lichiditatea
acesteia.
- Fondul de rulment este pozitiv în perioada 2012-30.06.2014, iar în acest caz firma nu va fi nevoită sa angajeze
resurse externe pentru a acoperi nevoile ciclului de exploatare.
Valoarea pozitivă a fondului de rulment reflectă faptul că lichiditățile potențiale acoperă în totalitate exigibilitățile
potențiale, întreprinderea neavând dificultăți în ceea ce privește echilibrul financiar.
Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezintã diferența dintre nevoile temporare și sursele temporare, respectiv suma
care este necesară pentru a finanța decalajele care se produc în timp între fluxurile reale și fluxurile de trezorerie,
determinate în primul rând de activitatea de exploatare.
Necesarul de fond de rulment reprezintă un indicator dinamic al echilibrului financiar, mărimea sa fiind dependentă de
mai mulţi factori: - natura sectorului de activitate, durata ciclului de exploatare, nivelul şi evoluţia cifrei de afaceri, rata
inflaţiei, nivelul costurilor de producţie, nivelul datoriilor de exploatare. În funcţie de influenţa acestor factori, în timp
necesarul de fond de rulment poate să crească sau să scadă. Creşterea necesarului de fond de rulment este justificată
dacă este determinată de creşterea nivelului cifrei de afaceri sau de modificări în tehnologia de fabricaţie care
antrenează o majorare a ciclului de exploatare. Dimpotrivă, o creştere determinată de încetinirea vitezei de rotaţie a
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stocurilor, sau de apariţia unor dificultăţi privind încasarea facturilor de la clienţi se apreciază nefavorabil.
- NFR a înregistrat valori pozitive în anii 2012 și în prima jumătate a anului 2014 și valori negative în anul 2013.
Trezoreria netã (Tn) este strâns legată de operaţiunile financiare pe termen scurt realizate de întreprindere. Expresie a
desfăşurării unei activităţi rentabile, trezoreria netă rezultă din scăderea din nevoile de trezorerie a resurselor aferente.
Nivelul său poate fi determinat astfel:
T = Disponibilităţi - Datorii financiare curente = Db - Dfc
Datoriile financiare curente cuprind creditele bancare pe termen scurt inclusiv soldul creditor al contului curent de la
bancă.
Pe baza ecuaţiei fundamentale a trezoreriei:
T = FR - NFR
Nivelul său poate să fie pozitiv sau negativ. Un nivel pozitiv al trezoreriei semnifică realizarea echilibrului financiar pe
termen scurt al întreprinderii, deoarece întreprinderea dispune de lichidităţi care să îi permită acoperirea fără probleme a
datoriilor pe termen scurt. În plus, o trezorerie pozitivă conferă întreprinderii şi o autonomie financiară sporită, aceasta
neavând credite pe termen scurt. Pe termen lung, menţinerea unui nivel ridicat al trezoreriei pozitive poate afecta
performantele financiare ale întreprinderii datorită costurilor de oportunitate, cu efecte negative asupra remunerării
capitalurilor.
Trezoreria negativă poate reprezenta semnalul unei stări de dezechilibru financiar pe termen scurt, deoarece necesarul
de fond de rulment nu poate fi acoperit în totalitate prin resurse permanente, întreprinderea fiind obligată să apeleze la
împrumuturi bancare. Totuşi, o asemenea situaţie poate fi considerată normală pentru majoritatea firmelor, atâta timp
cât nivelul îndatorării nu depăşeşte pragul de pericol şi, în plus, firma beneficiază de efectul pozitiv al efectului de
levier. În concluzie, putem aprecia că o situaţie favorabilă se înregistrează atunci când nivelul trezoreriei pozitive sau
negative tinde către zero, ceea ce pe de o parte reduce riscul de a gestiona prost surplusul de resurse, iar pe de altă parte
conferă întreprinderii un nivel satisfăcător al autonomiei financiare.
Pentru caracterizarea echilibrului financiar informaţiile furnizate de fondul de rulment, necesarul de fond de rulment şi
trezorerie trebuie completate cu analiza lichidităţii şi solvabilităţii.
- În cazul de față, trezoreria netă înregistrează valori pozitive în perioada analizată, reflectând faptul că nevoia de fond
de rulment înca mai poate fi finanțată în întregime din resurse permenente, întreprinderea nefiind în prezent obligată să
apeleze la resurse de trezorerie pentru a acoperi nevoia de finanțare generată de ciclul de exploatare.

3.8 Analiza lichiditãţii societății.
Analiza lichiditãţii societății urmãreşte capacitatea acesteia de a-şi achita obligaţiile curente (de exploatare) din active
curente, cu diferite grade de lichiditate, precum şi evaluarea riscului incapacitãţii de plată.
Indicatori de lichiditate
Indicatori
Stocuri
Disponibilități bănești
Active curente
Active totale
Pasive curente
Datorii totale
Lichiditatea generală
Lichiditatea rapidă

2012
2.419.744
2.621.847
16.819.808
18.981.081
12.171.016
12.980.072
1,38
1,18

2013
472.627
5.569.097
15.837.818
18.141.296
12.404.605
13.066.650
1,28
1,24

30.06.2014
663.698
2.814.024
12.751.819
15.419.642
9.889.897
10.581.517
1,29
1,22
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Indicatori de lichiditate
Indicatori
2012
2013
30.06.2014
Lichiditate imediată
0,22
0,45
0,28
Solvabilitatea globală
1,46
1,39
1,46
Lichiditatea generală
Formula: Active curente / Pasive curente
Denumirea de active curente se referă la activele ce pot fi transformate în numerar de-a lungul unui ciclu de funcţionare
a unei firme, altfel spus, toate valorile economice de consum și circulaţie a căror lichiditate este mai mică sau cel mult
egală cu 1 an. Aici sunt cuprinse numerarul, sumele debitoare și stocurile. În aceeaşi ordine de idei, pasivele curente
sunt datoriile a căror exigibilitate este mai mică sau egală cu 1 an, adică sumele creditoare (conturile de plăţi) şi
împrumuturile pe termen scurt.
În mod tradiţional, ca regula empirică, o rată curentă de 2:1 este considerată a fi acceptabilă, indicând că poziţia
financiara a companiei pe termen scurt este sănătoasă. Dificultăţile financiare din anii '70 și '80, alături de îmbunătăţirea
tehnicilor de cash management" au condus la părerea, acceptata destul de larg, că valoarea minimă considerată a fi
satisfăcătoare poate varia între 1,2 şi 1,8.
În activitatea practică trebuie evitată însă o evoluţie descendentă a acestei rate, deoarece reflectă o activitate în declin,
determinând creditorii şi furnizorii să devină circumspecţi în acordarea de noi credite comerciale şi bancare.
- În cazul de față, rata lichidității generale = 1,38 / 1,28 / 1,29, indicând faptul că peste 100% din datorii pot fi
acoperite din creanțe, disponibilități bănesti și stocuri – nivelul asiguratoriu fiind de 1,2.

Lichiditatea curentă ( Rata rapidă sau Testul acid )
Formula: (Active curente – Stocuri)/ Pasive curente
Lichiditatea rapidă este mai relevantă și reprezintă o mai bună modalitate de estimare a lichidităţii, în raport cu rata
curentă, mai ales pentru companiile care deţin stocuri ce nu pot fi transformate foarte rapid în numerar. Însă în general,
un raport de cel puţin 1:1 indică o lichiditate bună. Încă o dată, problemele financiare ale anilor '70 și '80 au determinat
și în cazul acestei rate schimbări de optică: de la 0,9:1 la începutul anilor '70, la 0,8:1 la mijlocul anilor '80.
Stocurile sunt, de obicei, cel mai puţin lichide dintre toate componentele activelor curente ale unei firme, pierderi
posibile pot să apară, mai ales, în momentul în care se pune problema lichidării acestora. De aceea, acest raport se
consideră un test acid pentru măsurarea capacităţii firmei de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt, a cărui valoare
trebuie să fie cuprinsă între 0,8 şi 1.
- În cazul de față, rata lichidității rapide = 1.18 / 1,24 / 1,22, indicând de asemenea faptul că peste 100% din datorii
pot fi acoperite din creanțe și disponibilitati bănești – nivelul asiguratoriu fiind de 0,8.
Lichiditatea imediatã
Formula: Disponibilități bănești / Pasive curente
Lichiditatea imediată apreciazã mãsura în care datoriile exigibile pot fi acoperite pe seama disponibilitãţilor bãneşti.
Nivelul asiguratoriu pentru aceastã ratã este de 1/3.
În cazul unor valori nule, acest nivel semnifică incapacitatea de onorare a obligațiilor pe termen scurt din disponibilități.
- Se observă valori sub nivelul optim ale lichidității imediate în cei 2 ani și 6 luni.
Solvabilitatea globală
Formula: Active totale / Datorii totale
Solvabilitatea globală exprima gradul de acoperire a datoriilor totale catre terți pe seama activelor totale, indicator ce
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poate fi luat în considerare în cazul unui eventual faliment.
Ca regulă generală, acest raport trebuie sa fie mai mare ca 1, iar în cazul unui faliment mărimea asiguratorie este de
minimum 3, deoarece în caz de lichidare valoarea întreprinderii este inferioară valorii contabile.
- Solvabilitatea globală a înregistrat valori supraunitare în cei 2 ani și 6 luni supuși analizei economico-financiare.
3.9 Analiza ratelor de gestiune.
Ratele de gestiune reflectă duratele de rotaţie a activelor imobilizate şi circulante prin cifra de afaceri exprimate în
număr de zile, redate în tabelul următor:
Rate de gestiune
Indicatori
2012
2013
30.06.2014
UM
Cifra de afaceri
36.337.222
45.747.622
24.284.816
lei
Stocuri
2.419.744
472.627
663.698
Creanțe
11.778.217
9.796.094
9.274.097
Disponibilități bănești
2.621.847
5.569.097
2.814.024
Active circulante
16.819.808
15.837.818
12.751.819
Activ total
18.981.081
18.141.296
15.419.642
Durata de rotație a activelor circulante
167
125
189
zile
Durata de rotație a stocurilor
24
4
10
Durata de încasare a creanțelor
117
77
137
Durata de rotație a disponibilităților bănești
26
44
42
Rotația activului total
1,91
2,52
1,57 rotații
Rotaţia activului total
Formula: Cifra de afaceri / Active totale
Reflectă gradul de reînnoire a activului total prin cifra de afaceri.
Acest indicator măsoară suma obţinuta din vânzări corespunzătoare unei unități monetare imobilizate în activele firmei.
Altfel spus, este o masură a eficienței cu care compania își utilizează activele.
Durata de rotaţie a activelor circulante
Formula: (Active circulante / Cifră de afaceri) x 360
- Înregistreaza valori în creștere în perioada 2012 – 30.06.2014, ceea ce reprezintă un aspect negativ.
Durata de rotaţie a stocurilor
Formula: (Stocuri / Cifră de afaceri) x 360
- Înregistrează valori satisfăcătoare în cei doi ani și jumătate, deși este în crestere în 2014 față de 2013.
Durata de încasare a creanţelor
Formula: (Creanțe / Cifră de afaceri) x 360
- Înregistreaza valori ridicate și în creștere, ceea ce reprezintă un aspect negativ.
3.10 Analiza ratelor de rentabilitate.
Exprimă eficienţa utilizării resurselor materiale şi financiare în activitatea de exploatare la nivelul societății în perioada
analizată, precum și capacitatea de dezvoltare a firmei și de rambursare a datoriilor. Rentabilitatea este aptitudinea unui
agent economic de a produce profit și îndeosebi profit net, necesar atât dezvoltării, cât și remunerării capitalurilor.
Indicatori de rentabilitate
Indicatori
2012
2013
30.06.2014
UM
Active totale
18.981.081
18.141.296
15.419.642
lei
Venituri totale
36.515.007
50.091.750
25.891.298
Cheltuieli totale
36.327.879
49.576.022
26.118.434
Excedent brut din exploatare
14.628.074
13.623.991
4.313.670
Profit brut
187.128
515.728
-227.136
Cifra de afaceri
36.337.222
45.747.622
24.284.816
Rezultat net
153.286
404.117
-227.136
Capital propriu
4.979.095
4.364.596
4.137.460
Rata rentabilității economice
77,07
75,10
27,98
%
Rata rentabilității comerciale
0,42
0,88
-0,94
Rata rentabilității resurselor consumate
0,42
0,82
-0,87
Rentabilitatea activelor totale (Rentabilitatea economicã)
Formula: Profit brut / Active totale
Reprezintã remunerarea brutã a capitalurilor investite pe termen lung, atât proprii cât şi împrumutate. Rentabilitatea
economicã trebuie sã fie la nivelul ratei minime de randament din economie (rata medie a dobânzii) şi al riscului
economic şi financiar pe care şi l-au asumat acţionarii şi creditorii unitãţii.
- Această rată a înregistrat valori pozitive, dar în scădere în perioada analizată.
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Rata rentabilităţii resurselor consumate (Rc) se exprimă ca raport între un anumit rezultat economic şi cheltuielile
efectuate pentru obţinerea acestuia. Prezintă interes pentru managerii întreprinderii, care trebuie să asigure o utilizare
eficientă a resurselor disponibile.
- Nivelul indicatorilor de rentabilitate comercială și al resurselor consumate este scăzut în primii doi ani și negativ în
prima jumătate a anului 2014.
3.12 Productivitatea muncii.
Productivitatea muncii este unul din cei mai importanţi indicatori sintetici ai eficienţei activităţii economice a
întreprinderilor, care reflectă eficacitatea sau rodnicia muncii cheltuite în procesul de producţie. Creşterea
productivităţii muncii constituie cel mai important factor de sporire a volumului producţiei, de reducere a costurilor de
producţie şi de creştere a rentabilităţii şi competitivităţii produselor.
2012
2013
30.06.2014
Venituri din exploatare
36.373.152
49.980.923
25.919.954
Nr. de angajați
1.608
1.832
1.998
Productivitatea muncii
22.620
27.282
12.973
Conform graficului următor, productivitatea muncii se află în crestere în anul 2013 ca urmare a creșterii cifrei de
afaceri, urmând o scădere în anul 2014:

3.13 Analiza riscului de faliment.
Pe baza rezultatelor economico-financiare prezentate în analiza de mai sus, s-a apreciat starea globală a societății din
punct de vedere economico-financiar, pe fiecare an în parte, utilizându-se metoda scorurilor.
Metoda « scoring » are ca obiectiv furnizarea unor metode predictive pentru evaluarea riscului de faliment al unei
întreprinderi.
Metoda scorurilor (Modelul Conan Holder) se bazează în principal pe următorul sistem de rate:
X1 = rezultatul brut al exploatării / datorii totale ;
X2 = capital permanent / total active ;
X3 = valori realizabile și disponibile / total active ;
X4 = cheltuieli financiare / cifră de afaceri ;
X5 = cheltuieli cu personalul / cifră de afaceri.
Scor Z (modelul Conan și Holder)
Indicatori
Rezultatul brut al exploatării (RBE)
Datorii totale (DT)
Capital permanent (CPr)
Activ total (AT)
Valori realizabile și disponibile (Vrd)
Cheltuieli financiare (Cf)
Cifra de afaceri (CA)
Cheltuieli cu personalul (Cp)
X1 = RBE / DT
X2 = CPr / AT

2012

2013

0
12.980.072
5.788.151
18.981.081
14.197.961
259.641
36.337.222
17.739.606
0,000
0,305

0
13.066.650
5.026.641
18.141.296
10.268.721
235.834
45.747.622
25.000.024
0,000
0,277

41820
-131.940
10.581.517
4.829.080
15.419.642
9.937.795
66.540
24.284.816
15.509.360
-0,012
0,313

UM
lei

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18

%

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6937/17.04.2015
X3 = Vrd / AT
X4 = Cf / CA
X5 = Cp / CA
Z

0,748
0,007
0,488
0,132

0,566
0,005
0,546
0,092

0,644
0,003
0,639
0,103

Z = 0,24*X1 + 0,22*X2 + 0,16*X3 - 0,87*X4 - 0,10*X5
Valoarea Z
negativ
0-2

Probabilitate faliment
> 80%
75 - 80%

2-4

70 - 75%

4 - 8,5
9,5
10
13
16

50 - 75%
35%
30%
25%
10 - 15%

Tip de risc
Zonă cu risc mare de faliment

Zonă de incertitudine
Zonă cu risc redus

Din rezultatele de mai sus se observă faptul că societatea a avut probleme pe întreaga perioadă analizată, existand un
risc foarte mare de faliment, de peste 75%, valorile scorului Z situându-se în intervalul [0,09 – 0,14].
Cu privire la incidenţa prevederilor art. 169 din LEGE:
Din analiza evidenţelor contabile puse la dispoziţie de către debitoare şi care au stat la baza prezentului raport, din
analiza activităţii debitoarei, nu se poate dovedi până la data întocmirii prezentului raport prin mijloace de proba
specifice Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență legatura de cauzalitate dintre
una din faptele prevazute de art. 169, prejudiciu și persoană.
IV. Concluzii
• Societatea NEI GUARD SRL a înregistrat o evoluție pozitivă a veniturilor și a profitului în primii doi ani supuși
analizei (venituri totale în valoare de 36.515.007, respectiv profit de 153.286 lei în 2012; venituri totale în valoare de
50.091.750 lei, respectiv profit de 404.117 lei în 2013), însă în prima jumătate a anului 2014 societatea a înregistrat o
scădere a veniturilor, precum și pierderi (venituri totale în valoare de 25.891.298, respectiv pierderi de 227.136 lei).
• Datoriile totale ale societății, deși mai scăzute în anul 2014 decât în anii precedenți, au înregistrat valori ridicate:
12.980.072 lei în 2012, 13.066.650 în 2013, respectiv 10.581.517 în 2014.
• Cheltuielile înregistrate de către societate au fost crescătoare, în prima jumătate a anului 2014 crescând într-un ritm
mai accelerat decât veniturile.
• Ponderea majoră în structura cheltuielilor din exploatare revine cheltuielilor cu salariile, situație normală având în
vedere domeniul de activitate al societății. Alte cheltuieli semnificative au fost cele cu serviciile la terți.
• Ponderea disponibilităților bănești din totalul activului se situează la un nivel ridicat în toți anii analizați. Societatea
nu s-a confruntat cu lipsa de lichidități.
• Evolutia pasivului scoate în evidență capitalul propriu pozitiv și descrescător în cei doi ani și 6 luni, acesta fiind de
4.979.095 lei în 2012, 4.364.596 lei în anul 2013, respectiv 4.137.460 lei în prima parte a anului 2014.
• În urma analizei se observă ratele ridicate ale autonomiei financiare la termen, a stabilității financiare și a
autonomiei financiare globale, precum și ratele ridicate ale ratei de îndatorare globală, cea din urma având un impact
negativ.
• Soldurile intermediare de gestiune au avut o evoluție pozitivă în anul 2013, însă în prima jumătate a anului 2014
activitatea firmei s-a deteriorat, înregistrând pierderi.
• Analiza soldurilor intermediare de gestiune pentru perioada 2012-30.06.2014 aratã rentabilitatea scăzuta a societății
în 2012 și 2013, precum și pierderea înregistrată în 2014.
• Trezoreria netă înregistrează valori pozitive (dar în scădere în perioada 2012-30.06.2014), întreprinderea nefiind la
momentul de față obligată să apeleze la resurse de
trezorerie pentru a acoperi o posibilă nevoie de finanțare generată de ciclul de exploatare.
• Nivelul indicatorilor de rentabilitate comercială și cel al resurselor consumate este negativ numai în prima jumătate
a anului 2014.
• În conformitate cu bilanțul contabil din 30.06.2014, datoriile scadente restante în valoare de 10.581.517 lei nu pot fi
acoperite cu disponibilul bănesc existent în valoare de 2.814.024 lei.
• Raportat la valoarea datoriilor totale, conform aceluiași bilanț, SC NEI GUARD SRL are sume disponibile în cont,
însa destul de reduse, fiind astfel evident că fondurile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile.
• Conform metodei de apreciere a stării globale a societății din punct de vedere economico-financiar, numită metoda
scorurilor, societatea a avut mari probleme, pe întreaga perioada analizată existând un risc de faliment de peste 75%.
V. SOLICITĂRI:
• Aprobarea prezentului raport.
Asigurându-vă de întreaga noastră considerațiune,
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