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INTRODUCERE
Actualitatea temei. Dezvoltarea entității cere tot mai multe surse financiare, cu ajutorul
cărora aceasta ar putea să-și desfășoare activitatea în mod normal fără staționări și întreruperi.
Există două surse de obținere a acestor resurse: veniturile din vânzări și atragerea resurselor
financiare de la terți. În primul caz, pentru a majora sursele proprii, în situația când posibilitățile
financiare ale cumpărătorilor sunt limitate se apelează la creșterea veniturilor din vânzări, pe seama

D

unor vânzări în credit.
Faptul dat generează apariția creanțelor. Creanțele, în esența lor, reprezintă activele curente
proprii, „retrase” din circuitul economic în mod benevol, fapt care influențează negativ activitatea
oricărei entități, în cazul neachitării la timp a acestora de către cumpărători/clienți sau al creșterii
plată a acesteia.
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necontrolate a ponderii creanțelor în total venituri din vânzări în vederea înrăutățirii capacității de
Astfel, în cazul dat, entitatea va apela la o a doua sursă de finanțare-sursele atrase, care
generează apariția datoriilor.

Deoarece existența creanțelor și a datoriilor comerciale nu poate fi evitată de o entitate, este
important de a stabili și menține un nivel optim al acestora, întrucât acestea să nu influențeze în
mod negativ stabilitatea economico-financiară a entității. În afară de aceasta, mai trebuie să se țină
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cont și de echilibrul dintre datorii și creanțe, căci, în cazul depășirii nivelului datoriilor peste
valoarea creanțelor, crește nivelul de îndatorare a entității și scade nivelul de solvabilitate. Pentru
a preveni acest fenomen este nevoie de temperat viteza de creștere a datoriilor față de ritmul de

creștere a creanțelor, iar mărimea datoriilor să nu depășească mărimea creanțelor.
Scopul lucrării este studierea și analiza particularităților gestiunii creanțelor și datoriilor pe

termen scurt, precum și direcțiile de perfecționare a gestiunii acestora în baza datelor unei entități
concrete..
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Pentru realizarea sarcinilor propune autorul va realiza următoarele sarcini:

1. Descrierea aspectelor teoretice privind gestiunea creanțelor și datoriilor pe termen scurt ca
parte componentă a gestiunii financiare a întreprinderii;

2. Studierea politicilor și metodelor de gestiune a creanțelor și datoriilor pe termen scurt;
3. Clasificarea creanțelor și datoriilor pe termen scurt;
4. Analiza gestiunii creanțelor pe termen scurt;
5. Analiza gestiunii datoriilor pe termen scurt;
6. Identificarea factorilor de influență a gestiunii creanțelor și datoriilor pe termen scurt;
7. Direcții de perfecționare a gestiunii creanțelor și datoriilor pe termen scurt.
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Obiectul cercetat îl constituie patrimoniul entității „Rultehcom” SRL. Aceasta este o
companie specializată în domeniul producerii de plase metalice și panourilor de gard. Experiența
companiei în domeniul producerii și realizării produselor metalice este de aproximativ 10 ani.
Entitatea are o gamă largă de produse, o politică de prețuri flexibile și deservire excelentă.
„Rultehcom” SRL a fost fondată în anul 2002. În prezent în companie activează mai mult
de 100 persoane. Direcțiile principale ale activității acesteia sunt producerea diferitor tipuri de
plasă metalică, panou gard bordurat, stilpi metalici pentru gard, gabioane, comercializează sîrmă,
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cuie, rulmenți, instrumente și inventor de uz casnic, dar și diferite tipuri de lacăte.

Compania este lider pe piața Republicii Moldova în domeniul fabricării plaselor metalice
și panourilor sudate pentru îngrădire, oferind produse calitative la prețuri avantajoase.

La momentul actual, sortimentul de produse oferit de companie constituie 1500 poziții,
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care permanent se înnoiește și se completează. Acest lucru permite oferirea clienților produsele și
mărfurile solicitate fără întrerupere și în timp util, prin aceasta aceștia sunt percepuți drept un
partener onest și de încredere.

Oficiul principal și depozitele entității se află în or. Chișinău, baza de producție este
amplasată în or. Soroca. De asemenea, a fost extinsă rețeaua magazinelor și reprezentanțelor
companiei prin toată republica, unde se poate de procurat produsele acestora.
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„Rultehcom” SRL acordă o atenție deosebită deservirii calitative și rapide a clienților.

ținerea și perfecționarea calităților profesionale ale colaboratorilor, managerii companiei vizitează
țiile, seminarele și treningurile specializate. Acest lucru permite de acordat clienților consultații
calificate la alegerea sortimentului de mărfuri.

Subdiviziunea de transport a companiei este dotată cu mijloace de transport atît de

capacitate mare, cît și de capacitate mică de ridicare, asigură clienților livrarea la timp a produselor
prin toată republica. Există posibilitatea aprovizionării complexe cu plasă a clienților privați și
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corporativi pe bază de contract de lungă durată.

Pentru aprecierea activității entității, în tabelul 1 sunt prezentați principalii indicatori

economico-financiari ai „Rultehcom” SRL, în perioada anilor 2018-2019.
Tabelul 1

Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai activității entității
„Rultehcom” SRL

Indicatori

1
1. Venituri din vânzări, mii lei
2. Costul vânzărilor, mii lei

Perioada de gestiune
Anul
Anul curent
precedent
(2020)
(2019)
2
3
96039,1
97791,6
70092,2
74840,3

Abaterea
absolută
(mii lei)
4=3-2
+1752,5
+4748,1
3

3.
4.
5.

Profit brut, mii lei
Profit până la impozitare, mii lei
Cheltuieli privind impozitul pe venit, mii

25946,9
11867,9
1334,6

22951,2
7096,6
734,5

-2995,7
-4771,3
-600,1

6. Profit net (pierdere netă), mii lei
7. Rentabilitatea veniturilor din vânzări (%),
calculată în baza profitului brut (rd.3 : rd.1×100)
8. Valoarea medie a activelor, mii lei

10533,4
27,02

6362,1
23,47

-4171,3
-3,55

100768,3

109397,4

-8629

lei

anul 2019 și 2020 (Anexa 1 și 2)
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9. Rentabilitatea activelor (%), calculată în
11,78
6,49
-5,29
baza profitului până la impozitare (rd.4: rd.8×100)
Sursa: Elaborat de autor în balanțelor de verificare ale entității „Rultehcom” SRL pentru
Potrivit datelor din tabelul 1 se observă o tendință negativă de reducere a profitului brut.
Această reducere a fost cauzată, în mare parte, de sporirea costului vânzărilor într-un ritm mai alert
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decât veniturile din vânzări. Astfel, dacă la finele anului 2019 entitatea „Rultehcom” SRL a
înregistrat un profit brut în sumă de 25946,9 mii lei, atunci la sfârșitul anului 2020, acesta era cu
2995,7 mii lei mai mic.

Analizând dinamica profitului net, se observă o tendință negativă de diminuare a acestuia.
Astfel, dacă la finele anului 2019 entitatea „Rultehcom” SRL a înregistrat un profit net în sumă
de 10533,4 mii lei, atunci la sfârșitul anului 2020, acesta era cu 4771,3 mii lei mai mic.
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Negativ se apreciază și scăderea rentabilității vânzărilor calculate în baza profitului brut.

Dacă în anul 2019 la fiecare leu venit din vânzări „Rultehcom” SRL obținea circa 27,02 bani
profit brut, în anul 2020 aceasta obține cu 3,55 bani mai puțin.
Lucrarea dată este structurată în 2 capitole.

În primul capitol „Abordări teoretice privind gestiunea creanțelor și datoriilor pe termen

scurt la întreprindere” autorul își propune să evidențieze principalele abordări teoretice privind
gestiunea creanțelor și datoriilor pe termen scurt la întreprindere, precum și să evidențieze
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clasificarea creanțelor și datoriilor pe termen scurt.
Capitolul doi al prezentei lucrări „Analiza gestiunii creanțelor și datoriilor pe termen scurt

la întreprindere în baza datelor „Rultehcom” SRL)” va fi destinat studiului practic al analizei
gestiunii creanțelor și datoriilor pe termen scurt în baza datelor oferite de entitatea „Rultehcom”
SRL.

Lucrarea se va finaliza cu concluzii și recomandări.
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CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND GESTIUNEA
CREANȚELOR ȘI DATORIILOR PE TERMEN SCURT LA
ÎNTREPRINDERE
1.1. Aspecte teoretice privind gestiunea creanțelor și datoriilor pe termen scurt ca parte
componentă a gestiunii financiare a întreprinderii

D

În procesul activităţii economico-financiare a oricărei entități apare necesitatea efectuării
decontărilor cu cumpărătorii, furnizorii, bugetul, personalul etc. Deoarece momentul achitării
datoriilor nu coincide, de obicei, cu momentul apariţiei acestora, întreprinderea generează atât
creanţe, cât şi datorii.
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Mărimea, componenţa, structura şi viteza de rotaţie a creanţelor şi datoriilor determină
necesităţile întreprinderii în fondul de rulment, un şir de indicatori financiari şi, în final, profitul
întreprinderii. Întrucât întreprinderea poate modifica modul de efectuare a decontărilor şi condiţiile
contractelor, o importanţă deosebită are controlul permanent al stării creanţelor şi datoriilor şi
gestionarea acestora. Problema comparabilităţii creanţelor şi datoriilor este necesară și oportună.
Aceasta servește ca bază în analiza lichidităţii bilanţului contabil şi solvabilităţii entității, deoarece
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aceasta trebuie să-şi achite datoriile indiferent de faptul dacă debitorii şi-au onorat angajamentele
de plată sau nu. De aceea creanţele şi datoriile trebuie examinate aparte, şi anume: creanţele - ca
imobilizări temporare din circuitul economic, iar datoriile - ca mijloace atrase în acest circuit.
Creanţele reprezintă drepturi juridice ale întreprinderii de a primi la scadenţa stabilită în

contracte o sumă de bani sau alte valori de la peroane fizice sau juridice. Creanţele se evaluează la
valoarea nominală. Creanţele în valută străină se înregistrează pe cont în valută naţională la cursul
de schimb valutar stabilit la data apariţiei acestora.

Datoriile reprezintă surse străine de finanţare a activelor întreprinderii. Datoriile se reflectă
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în conturile contabile şi în bilanţul contabil atunci când există probabilitatea retragerii resurselor
(mijloacelor băneşti, activelor proprii) care sunt purtători de avantaje economice, ceea ce va
constitui rezultatul constatării datoriilor în cauză, iar suma la care se constată datoriile poate fi

măsurată veridic. Aşadar, intrările gratuite nu provoacă retragerea resurselor şi respectiv apariţia
datoriilor.

Datoriile întreprinderii pot fi exprimate în valută naţională, în cazul în care provenienţa lor

este din interiorul ţării; sau în valută străină, când proveniența lor este de peste hotarele ţării.
Datoriile pot fi reflectate în contracte, documente primare de achiziţie a mărfurilor în valută
străină, însă la reflectarea datoriilor în conturile contabile şi rapoartele financiare acestea trebuie
să fie exprimate numai în valută naţională. Datoriile exprimate în valută străină din momentul
5

apariţiei până la momentul achitării lor pot genera venituri, în cazul diferenţelor favorabile de curs
valutar, ori pierderi, ca rezultat al diferenţelor nefavorabile.

1.2. Politici și metode de gestiunea a creanțelor și datoriilor pe termen scurt
Dezvoltarea entității cere tot mai multe surse financiare, cu ajutorul cărora aceasta ar putea
să-și desfășoare activitatea în mod normal fără staționări și întreruperi. Există două surse de
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obținere a acestor resurse: veniturile din vânzări și atragerea resurselor financiare de la terți. În
primul caz, pentru a majora sursele proprii, în situația când posibilitățile financiare ale
cumpărătorilor sunt limitate se apelează la creșterea veniturilor din vânzări, pe seama unor vânzări
în credit. Faptul dat generează apariția creanțelor. Creanțele, în esența lor, reprezintă activele
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curente proprii, „retrase” din circuitul economic în mod benevol, fapt care influențează negativ
activitatea oricărei entități, în cazul neachitării la timp a acestora de către cumpărători/clienți sau
al creșterii necontrolate a ponderii creanțelor în total venituri din vânzări în vederea înrăutățirii
capacității de plată a acesteia.

Astfel, în cazul dat, entitatea va apela la o a doua sursă de finanțare-sursele atrase, care
generează apariția datoriilor. Deoarece existența creanțelor și a datoriilor comerciale nu poate fi
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evitată de o entitate, este important de a stabili și menține un nivel optim al acestora, întrucât
acestea să nu influențeze în mod negativ stabilitatea economico-financiară a entității. În afară de
aceasta, mai trebuie să se țină cont și de echilibrul dintre datorii și creanțe, căci, în cazul depășirii

nivelului datoriilor peste valoarea creanțelor, crește nivelul de îndatorare a entității și scade nivelul
de solvabilitate. Pentru a preveni acest fenomen este nevoie de temperat viteza de creștere a
datoriilor față de ritmul de creștere a creanțelor, iar mărimea datoriilor să nu depășească mărimea
creanțelor.

Sistemul de contabilitate al creanțelor și datoriilor reprezintă un „filtru”, cu ajutorul căruia
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sistemul de management obține informații veridice și actuale.
Pentru ca informația ce ține de situația creanțelor și cea a datoriilor entității să fie relevantă,

atunci când se iau decizii manageriale corecte, este nevoie de a ține cont de următoarele [3.1]:
1. Să se utilizeze doar o metodă optimă de încasare a creanțelor și de stingere a datoriilor;
2. Să se stabilească limita critică a creanțelor și a datoriilor și să se elaboreze așa măsuri care
ar preveni depășirea neîntemeiată a nivelului acestora;

3. Evidența și analiza cheltuielilor alternative;
4. Analiza stării creanțelor și cea a datoriilor, gruparea debitorilor și creditorilor în
conformitate cu anumite criterii prestabilite și scoaterea în evidența a unor grupuri
„preferențiate” în componența debitorilor și creditorilor;
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5. Prognozarea și planificarea nivelului creanțelor și datoriilor la un moment dat.
Pentru a realiza așa obiective este nevoie de elaborat niște sisteme eficiente de gestiune atât
a creanțelor, cât și a datoriilor [3.1].
Elaborarea politicii de gestiune a creanțelor entității presupune un traseu constituit din
următoarele etape:
1. Se efectuează analiza creanțelor entității în perioada de gestiune anterioară, se evaluează
mărimea creanțelor, se determină structura lor, se determină eficiența surselor financiare
(comerciale și de consum).
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investite. Analiza creanțelor comerciale se efectuează separat, pe tipuri de credite acordate:
În cadrul analizei sunt urmărite câteva obiective, și anume :

a. se determină nivelul creanțelor și dinamica acestora în perioada anterioară gestiunii;
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b. se stabilește atât perioada medie de recuperare a creanțelor (durata de rotație a creanțelor),
cât și numărul de rotații în perioada analizată;

c. se examinează structura creanțelor pe „grupe de vârstă” în dependență de perioada
prevăzută de recuperarea creanțelor;

d. se studiază structura creanțelor cu termenul expirat, se evidențiază creanțele dubioase și
cele compromise;
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e. se stabilește efectul obținut din investirea resurselor entității în creanțe.
2. Se formează principiile politicii de creditare față de cumpărători. De asemenea, la etapa
dată este necesar să fie soluționate suplimentar următoarele probleme:

a. determinarea modalității de vânzare a producției în credit;
b. alegerea politicii de creditare ce va fi aplicată la entitate [3.1].
Pentru a soluționa ultima problemă este necesar să se țină cont de următorii factori:


de practica comercială și cea financiară contemporană privind efectuarea operațiilor
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comerciale;



de situația economică din țară, ce determină posibilitățile financiare ale cumpărătorilor,
gradul de solvabilitate a acestora;



de conjunctura pieței, de nivelul cererii la bunurile entității-vânzător;



de nivelul de creștere a volumului vânzărilor din contul vânzărilor în credit;



de starea bazei normative, ce reglementează modul de recuperare a creanțelor;



de posibilitățile financiare ale entității în vederea „investirii” surselor în creanțe;



de politica financiară a proprietarilor și managerilor entității, inclusiv de nivelul maxim de
risc acceptabil de aceștia, în procesul executării activității economico-financiare a entității
[3.1].
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În procesul de stabilire a obiectivelor politicii de creditare este necesar de a evita extremele.
Astfel, aplicarea unei politici dure va influența negativ atât asupra veniturilor din activitatea
operațională a entității, cât și asupra posibilității creării unor legături comerciale consolidate. Cu
cât mai mult, o politică agresivă, va duce la diminuarea surselor financiare, la reducerea capacității
de plată a entității, fapt care va implica o creștere vădită a cheltuielilor legate de recuperarea
creanțelor și, prin urmare, va diminua rentabilitatea activelor curente și a capitalului utilizat.
3. Se stabilește suma maximă din capitalul circulant, care ar putea fi imobilizat în creanțele
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comerciale;

La determinarea acestei sume este necesar de a ține cont de următoarele:

a. de volumul planificat al vânzărilor în credit (volumul creanțelor comerciale);

b. de durata medie de amânare a plăților aferente (credit comercial și/sau de consum);

perioadei anterioare);
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c. de durata medie a creanțelor cu termenul expirat (se determină în baza analizei creanțelor
d. de raportul între costul și prețul de vânzare a bunurilor vândute în credit.
4. Se elaborează condițiile de creditare, esența cărora rezidă în următoarele:
a. Termenul de acordare a creditului (perioada de creditare), reprezintă durata maximă, pentru
care se permite neachitarea de către cumpărător a creanței;
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b. Mărimea creditului acordat (limita de creditare) caracterizează nivelul limită a creanței
comerciale a cumpărătorului;

c. Costurile legate de acordare a creditului (sistemul de reduceri, rabaturi acordate în
dependență de momentul achitării bunurilor) trebuie să fie explicitate. Este important ca
anume costul creditului comercial să nu depășească rata dobânzii, aferentă creditului
bancar pe termen scurt. În caz contrar, cumpărătorului îi va fi mai convenabil să-și achite
bunurile imediat (la livrare) prin intermediul creditului bancar, fapt, care, la rândul său, nu
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va mai duce la creșterea veniturilor din vânzări;

d. Sistemul de penalități, prevăzute pentru neîndeplinirea obligațiilor de către cumpărători,
trebuie să fie unul echitabil. Mărimea acestor sancțiuni trebuie să fie stabilită de o așa
manieră ca să acopere pierderile financiare ale creditorului, care includ profitul pierdut,
rata inflației, recuperarea riscurilor de reducere a solvabilității etc.

5. Formarea unor standarde de evaluare a debitorilor și prin urmare și a unor condiții
diferențiate de acordare a creditului comercial este precedată de următoarele activități:

a. Inventarierea și stabilirea anumitor caracteristici, care influențează direct nivelul de
solvabilitate a unor categorii de cumpărători;
b. Crearea și efectuarea expertizei bazei informaționale, ce ar facilita evaluarea nivelului de
solvabilitate a cumpărătorilor;
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c. Stabilirea metodelor adecvate de evaluare a fiecărui element ce caracterizează nivelul de
solvabilitate a cumpărătorului;
d. Gruparea cumpărătorilor după nivelul de solvabilitate;
e. Diferențierea condițiilor de creditare în dependență de nivelul de solvabilitate.
6. Stabilirea unei proceduri de recuperare a creanțelor. La elaborarea procedurii de recuperare
a creanțelor e necesar de a stabili termenii și formele de avizare prealabilă și ulterioare a
cumpărătorilor despre data de achitare, posibilitățile și condițiile de prolongare a datoriei,
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condițiile de inițiere a procedurii de insolvabilitate a debitorilor.

7. Utilizarea de către entitate a unor forme moderne de refinanțare a creanțelor, cum ar fi
factoringul, cesiunea etc..

creanțelor [3.1].

.M

8. Stabilirea unor sisteme eficiente de control privind traseul de recuperare operativă a

1.3. Clasificarea creanțelor și datoriilor pe termen scurt
Creanțele constituie o parte a activelor care trebuie achitate întreprinderii de către alte
persoane fizice și juridice la scadența stabilită prin condițiile contractului, cambiei sau altor acte

ZA

normative.

În cadrul întreprinderii de regulă creanța provine dintr-un contract de vînzare, de credit,

din obligații legale precum plata unor impozite și taxe etc. Creanța este garantată de bunuri mobile
și imobile sau cu drepturi reale care intră în patrimoniul debitorului. Totodată creanța poate fi
cedată altei persoane fizice și juridice căreia titularul sau deținătorul său îi este debitor.
Creanțele pe termen scurt reprezintă active ale întreprinderii, rezultate în urma tranzacțiilor

cu persoane juridice și fizice, relații în urma cărora întreprinderea a livrat un bun economic, a
prestat un serviciu sau a executat o lucrare, și pentru care trebuie să primească un echivalent valoric

TE

sau contra prestație, într-o perioadă de timp de pînă la un an.
Creanțele și datoriile pe termen scurt ale întreprinderii se clasifică după diverse criterii:
după natura operațiilor pe care le generează se clasifică în:

I.

a) creanțe și datorii comerciale;
b) creanțe și datorii financiare;
c) alte creanțe și datorii.
II.

după conținutul economic și obiect:

a) creanțe și datorii asupra clienților pentru produsele vîndute/procurate, lucrări executate
și servicii prestate,
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b) creanțe și datorii asupra furnizorilor generate de avansurile și acordurile anticipate de
către cumpărător;
c) diverse creanțe și datorii asupra debitorilor provenite din operațiile necomerciale;
III.

în funcție de moneda în care se formează:
a) creanțe și datorii în lei (clienți interni);
b) creanțe și datorii în devize (clienți externi).

IV.

în funcție de raporturile avute cu societățile:
b) creanțe și datorii din afara grupului.

V.

după conținutul economic deosebim:

D

a) creanțe și datorii asupra societăților din cadrul grupului

a) creanțe și datorii comerciale reprezintă aceea parte a creanțelor și datoriilor care apare

.M

în cazul cînd momentul transmiterii către cumpărători a drepturilor de proprietate
asupra produselor, mărfurilor și altor active livrate/procurate, precum și cel al prestării
de servicii nu coincide cu momentul achitării acestora.

b) creanțe și datorii bugetului față de întreprindere apar ca urmare a diferențelor dintre
sumele calculate și achitate la buget ale impozitelor și taxelor a căror mod de
administrare și de contabilizare are un aspect complex. Situațiile de apariție a creanțelor

ZA

și datoriilor sînt în dependență de specificul operațiilor economice, tipul

c) creanțe și datorii aferenete personalului reprezintă datorii ale angajaților față de
întreprindere.

d) creanțe și datorii privind veniturile calculate reprezintă suma datoare întreprinderii
aferente veniturilor care sînt determinate în baza contractelor încheiate sau legislației
în vigoare.

VI.

În afară de creanțele și datoriile comerciale, ale bugetului, ale personalului, privind

TE

veniturile calculate, în procesul activității economice a întreprinderii apar și alte creanțe
și datorii cum ar fi:

a) creanțe și datorii privind recuperarea pierderilor;
b) creanțe și datorii ale organelor de asigurări sociale;
c) creanțe și datorii privind reclamațiile înaintate și recunoscute;
d) creanțe și datorii ale băncilor;
e) creanțe și datorii privind alte operații.

Relațiile cu clienții și cumpărătorii ocupă un loc central în activitatea întreprinderii. Ele țin

de livrarea de produse, de acordarea de servicii și îmbracă forma unor drepturi de creanță față de
clienți. Aceste creanțe pot fi divizate grupe în funcție de termenul de apariție și cel de achitare.
Grupele date cuprind creanțe cu termen de achitare neatins, cu termen expirat pînă la o lună, cu
10

termene expirate de la o lună la 2 luni, de la 2 luni pînă la 3 luni, peste 3 luni. Aceste termene de

TE

ZA

.M

D

achitare pot fi stabilite de sine stătător de către întreprindere, în dependență de caracterul activității.

11

CAPITOLUL II. ANALIZA GESTIUNII CREANȚELOR ȘI DATORIILOR
PE TERMEN SCURT LA ÎNTREPRINDERE ÎN BAZA DATELOR
„RULTEHCOM” SRL
2.1. Analiza gestiunii creanțelor pe termen scurt
Pentru orice entitate este important de a efectua un control permanent asupra creanțelor entiti,

D

precum și gestionarea acestora. Așa cum creanțele reprezintă mijloace extrase din circuitul
întreprinderii, în procesul activității economico-financiare a fiecărei emtități, acestea generează
atât avantaje în folosul procesului de activitate cât și dezavantaje.

Pentru a aprecia mărimea și evoluția creanțelor la entitatea „Rultehcom” SRL vom efectua

.M

calculul abaterii absolute a creanțelor, ritmul creșterii, sporul creșterii, procentul îndeplinirii
planului și procentul abaterii de la plan.

Comparând ritmul creșterii creanțelor cu ritmul de creștere a venitului din vânzări se poate
analiza eficiența folosirii creanțelor. Se apreciază pozitiv situația în care ritmul de creștere a
veniturilor din vânzări depășește ritmul creșterii creanțelor.

Aprecierea mărimii și evoluției creanțelor întreprinderii „Rultehcom” SRL la finele anului

ZA

2020 în comparație cu începutul anului 2020 este prezentată în tabelul 2.1. În calitate de surse
informaționale servesc datele din Balanța de verificare (Anexa 1).
Tabelul 2.1

Analiza mărimii și evoluției creanțelor entității „Rultehcom” SRL

Indicatori

La finele
anului
2019, mii lei

La finele
anului 2020,
mii lei

Abaterea
absolută (+;-),
mii lei

Ritmul
creșterii,
%

A

1

2

3=2-1

4 = 2:1 x
100

TE

1.Creanțele pe termen lung
  




2.Creanțele curente
17812.1
29693.2
+166.70
11881.2
3.Venituri din vânzări
94217.8
94968.7
+100.80
750.9
4.Venituri totale
107906.7
99699.5
+92.39
-8207.1
Sursa: Elaborat de autor în balanțelor de verificare ale entității „Rultehcom” SRL pentru

anul 2019 și 2020 (Anexa 1 și 2)
În conformitate cu datele tabelului 2.1, putem menționa că în perioada analizată creanțele

entității „Rultehcom” SRL sunt constituite numai din creanțe curente.
Deci, în baza calculelor efectuate în tabelul 2.1, observăm o majorare a creanțelor curente

la finele anului 2020 față de finele anului 2019 cu 11881,2 mii lei sau cu 66,70 puncte procentuale
în expresie relativă.
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Totodată, la finele anului 2020 are loc o majorare a venitului din vânzări față de finele
anului 2019 cu 750,9 mii lei sau cu 0,80 puncte procentuale.
Prin urmare, ritmul de creștere a creanțelor pe termen scurt este mai mare ca ritmul de
creștere a venitului din vânzări, ceea ce provoacă o stare de înrăutățire a creanțelor entității,
deoarece se încetinește rotația creanțelor curente, și deci nu se achită datoriile față de entitatea
analizată la timp. De asemenea ritmul de creștere a creanțelor curente este mai mic ca ritmul de
creștere a veniturilor totale.

D

La fiecare entitate este necesar de făcut analiza situației economico-financiară, care poate
fi făcută atât la un nivel de detaliere cât și la un nivel de exactitate, în dependență de scopul urmărit,
de resursele disponibile și de timpul disponibil.

Astfel, anume analiza expresă a creanțelor se efectuează într-o perioadă scurtă de timp, ce

.M

oferă utilizatorilor informații necesare pentru a efectua niște concluzii la nivel general.

Necesitatea reglării operative a disfuncționalităților apărute în activitatea entității, și anume
depistarea influențelor negative a creanțelor la desfășurarea activității entității, în ceea ce privește
sursele atrase din circulație.

Analiza expresă a creanțelor prevede analiza mărimii absolute și relative a creanțelor.
Aprecierea mărimii absolute și relative a creanțelor entității „Rultehcom” SRL este

ZA

prezentată în tabelul 2.2. În calitate de surse informaționale servesc datele din Balanțele de
verificare (Anexa 1,2).

Tabelul 2.2

Analiza mărimii absolute și relative a creanțelor
entității „Rultehcom” SRL în dinamică

Indicatori

La începutul
anului 2020

La sfîrșitul
anului 2020

Abaterea
(+,-)

TE

1
2
3
4
1.Creanțe curente, mii lei
17812.1
29693.2
+11881.2
2.Active total, mii lei
105631.7
106538.3
+906.6
3.Ponderea creanțelor în active, % (Ind.1:
16.86
27.87
+11.0
Ind.2* 100)
4.Active curente, mii lei
60560.9
67827.8
+7266.9
5.Ponderea creanțelor în activele curente, %
29.41
43.78
+14.4
(Ind.1: Ind.4* 100)
Sursa: Elaborat de autor în balanțelor de verificare ale entității „Rultehcom” SRL pentru

anul 2019 și 2020 (Anexa 1 și 2)
După cum rezultă din calculele efectuate în tabelul 2.2, în cursul anului de gestiune

ponderea creanțelor atât în totalul activelor, cât și în activele curente s-a majorat considerabil.
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Astfel, valoarea creanțelor în expresie absolută s-a majorat cu 11881,2 mii lei, fapt care a
condiționat majorarea ponderii creanțelor în valoarea totală a patrimoniului entității de la 16,86%
la începutul anului până la 27,87% la sfârșitul anului. Ponderea creanțelor în activele curente ale
entității s-a majorat de la 29,41 % până la 43,78%.
În procesul activității economico-financiare a oricărei entități apare necesitatea efectuării
decontărilor cu cumpărătorii, furnizorii, bugetul, personalul etc. Deoarece momentul achitării
datoriilor nu coincide, de obicei, cu momentul apariției acestora (la livrarea mărfurilor, prestarea

D

serviciilor, calcularea salariului ș. a.), entitățea generează atât creanțe, care reprezintă mijloacele
extrase din circuitul entității și se reflectă în Bilanț în componența activelor.

Mărimea, componența, structura și viteza de rotație a creanțelor determină necesitățile
entității în fondul de rulment, un șir de indicatori financiari și, în final, profitul entității. Întrucât

.M

entitatea poate modifica modul de efectuare a decontărilor și condițiile contractelor, o importanță
deosebită are controlul permanent al stării creanțelor și datoriilor și gestionarea acestora [2.8, p.
225-234].

Analiza și gestionarea creanțelor sunt necesare pentru prevenirea creșterii excesive a
acestora, care duce la micșorarea încasărilor și apariția creanțelor dubioase (compromise), ce pot
contrabalansa în întregime profitul entității.

ZA

Ponderea creanțelor dubioase diferă chiar și la entitățile din aceeași ramură (sector).

Aceasta depinde de sistemele de analiză și control aplicate la entități, precum și de durata perioadei
în care debitorii își asumă angajamentele de restituire și rambursează datoriile sale. Problema
comparabilității creanțelor și datoriilor rămâne a fi actuală. În practica analitică mondială
contrapunerea creanțelor și datoriilor entității este un procedeu obișnuit și destul de răspândit.
În particular, analiza lichidității Bilanțului și solvabilității entității cu aplicarea unor

coeficienți speciali este efectuată integral în baza unei asemenea comparații. Există părerea că

TE

cuantumul creanțelor poate fi diferit, dar nu poate depăși datoriile și în procesul analizei trebuie să
se țină cont doar de diferența dintre acestea. Un asemenea punct de vedere este greșit, deoarece
entitățea trebuie să-și achite datoriile indiferent de faptul dacă debitorii și-au onorat angajamentele
de plată sau nu. De aceea, la analiza aprofundată creanțele și datoriile trebuie examinate aparte, și

anume: creanțele - ca imobilizări temporare din circuitul economic, iar datoriile - ca mijloace atrase
în acest circuit. După cum s-a menționat, analiza situației și rezultatelor financiare poate fi
efectuată cu un diferit nivel de detaliere și exactitate. Aceasta depinde de scopul efectuării analizei,
de resursele (umane, financiare, informaționale) disponibile și de timp. Deseori apare necesitatea
analizei exprese, care fiind efectuată într-o perioadă redusă de timp, permite de a da răspuns la
unele întrebări ale utilizatorilor Rapoartelor financiare [2.8, p. 225-234].
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Analiza expresă a creanțelor poate fi efectuată în baza informațiilor din Situațiile financiare
ale entității și cuprinde următoarele etape:
1. Analiza modificării valorii absolute a creanțelor pentru perioada de gestiune (total și pe
componente aparte). Modificarea valorii absolute se calculează ca diferența dintre mărimea
creanțelor la sfârșitul anului de gestiune și mărimea lor la începutul anului.

2. Analiza modificării mărimii relative (ritmului de creștere) a creanțelor în perioada de
gestiune (total și pe componente). În acest scop se calculează raportul dintre mărimea

D

creanțelor la sfârșitul anului de gestiune și valoarea lor la începutul anului. În vederea
formulării unor concluzii corecte, ritmul de creștere al creanțelor, îndeosebi a celor
comerciale, trebuie să fie comparat cu ritmul de creștere al vânzărilor. Ritmul de creștere
a vânzărilor urmează să depășească ritmul de creștere a creanțelor.

curente.

.M

3. Analiza modificării ponderii creanțelor în valoarea totală a activelor și în valoarea activelor
4. Analiza structurii creanțelor pe părți componente. La această etapă inițial se calculează
ponderea fiecărui tip de creanțe în valoarea totală a acestora (de exemplu, ponderea
creanțelor cumpărătorilor, personalului ș.a.) la începutul și finele anului de gestiune, iar
apoi se determină modificarea ponderii fiecărei părți componente.

ZA

5. Analiza rotației creanțelor. Pentru a trage concluzii referitor la accelerarea sau încetinirea
rotației creanțelor, urmează a fi calculat numărul de rotații și perioada de încasare (în zile)
pentru anul de gestiune și de comparat rezultatele obținute cu indicatorii respectivi ai anului
precedent. Accelerarea rotației creanțelor se interpretează ca o tendință pozitivă. Numărul
de rotații se determină ca raportul dintre venitul din vânzări și valoarea medie a creanțelor.
Perioada medie de încasare (durata de rotație) exprimată în zile poate fi determinată ca
raportul dintre numărul de zile în perioada analizată și numărul de rotații al creanțelor în

TE

perioada respectivă sau ca raportul dintre valoarea medie a creanțelor și venitul din vânzări
pentru o zi.

6. Analiza structurii creanțelor după caracterul de achitare a acestora. În acest scop în baza
informațiilor din Anexa la Bilanț (compartimentul „ Starea creanțelor curente ”) se
calculează ponderea creanțelor curente (la care termenul de plată n-a sosit) și ponderea
creanțelor cu termenul expirat în profilul fiecărui tip de creanțe [2.8, p. 225-234].

Existența creanțelor cu termenul expirat generează dificultăți financiare, deoarece entitatea

nu dispune de mijloace bănești suficiente pentru achiziția stocurilor, plata salariilor etc.
Suplimentar la aceasta, o asemenea „înghețare” a mijloacelor entității duce la încetinirea vitezei
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de rotație a capitalului. Majorarea ponderii creanțelor cu termenul expirat sporește riscurile
nerambursării datoriilor debitoare și, în final, diminuează profitul.
Un moment de mare importanță în analiza creanțelor este clasificarea (gruparea) acestora
după conținutul lor economic. Conform acestui criteriu creanțele pot fi divizate în admisibile
(justificate, normale) și inadmisibile (nejustificate, anormale).
Creanțele comerciale inadmisibile apar ca rezultat al reținerii plăților de către cumpărători
peste termenele de plată stabilite sau a nerespectării de către cumpărători și furnizori a condițiilor
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contractuale, ce duce la apariția pretențiilor față de acestea. Totodată, la categoria acestor creanțe
se referă și datoriile angajaților privind restituirea pagubelor materiale [2.8, p. 225-234].

Indicatorii aplicați pe parcursul etapelor de analiză nominalizate mai sus trebuie să fie
examinați în dinamică, cu alte cuvinte, să fie comparați cu indicatorii corespunzători calculați

.M

pentru perioada de gestiune precedentă. Metodica efectuării etapelor principale de analiză a
creanțelor pe etape este ilustrată în exemplul următor.

Tabelul 2.3

Evaluarea generală a dinamicii creanțelor
la entitatea „Rultehcom” SRL

Indicatori

La începutul
anului 2020
2

La sfîrșitul
anului 2020
3

Abaterea
(+,-)
4

Ritmul creșterii
(%)
5

ZA

1
1.Creanțele pe termen lung,
mii lei
2.Creanțele curente, mii lei
17812.1
29693.2
+166.70
+11881.2
3.Total creanțe, mii lei
17812.1
29693.2
+166.70
+11881.2
Sursa: Elaborat de autor în balanțelor de verificare ale entității „Rultehcom” SRL pentru

anul 2019 și 2020 (Anexa 1 și 2)

Potrivit informațiilor din Bilanț și calculelor prezentate în tabelul 2.3, în perioada analizată

TE

creanțele „Rultehcom” SRL erau constituite numai din creanțe pe termen scurt.
Valoarea absolută a creanțelor în anul de gestiune s-a majorat cu 11881,2 mii lei sau cu

66,70 % în expresie relativă.

Tipul creanțelor

1
1.Creanțe comerciale
2.Creanțe ale părților
legate

Tabelul 2.4
Analiza structurii creanțelor pe tipuri
la entitatea „Rultehcom” SRL
La începutul anului
Suma, Ponderea,
mii lei
%
2
3
10568.2

59.33

La sfîrșitul anului
Suma,
Ponderea,
mii lei
%
4
5
22945.7

77.28

Modificarea (+,-)
Mii lei
6
+12377.5

%
7
+17.94
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anul 2019 și 2020 (Anexa 1 și 2)

D

6810.4
38.23
6184.2
20.83
-626.2 -17.41
3.Avansuri acordate
4.Creanțe
privind
364.6
2.05
301.6
1.02
-63.0
-1.03
decontările cu bugetul
45.0
0.25
215.1
0.72
+170.1
+0.47
5.Creanțe ale personalului
6.Creanțe
privind
9.9
0.06
34.6
0.12
+24.7
+0.06
veniturile calculate
7.Alte creanțe pe termen
14.0
0.08
12.0
0.04
-2.0
-0.04
scurt
17812.1
100.0
29693.2
100.0
+11881.2
0.0
8.Total
Sursa: Elaborat de autor în balanțelor de verificare ale entității „Rultehcom” SRL pentru

În structura creanțelor pe tipurile acestora nu au intervenit anumite schimbări esențiale.
Astfel, în perioada analizată s-au majorat creanțele comerciale - cu 12377,5 mii lei și ponderea lor
de la 59,33 % până la 77,28 %, avansurile acordate s-au redus – cu 626,2 mii lei, iar ponderea
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acestora de la 38,23 % la 20,83 %, precum și alte creanțe pe termen scurt - cu 2,0 mii lei și ponderea
lor de la 0,08 % la 0,04 %. În același timp, s-au majorat creanțele cu personalul cu 170,1 mii lei și
ponderea lor în totalul creanțelor a crescut de la 0,25% până la 0,72 %.

Analiza expresă a creanțelor permite formularea anumitor concluzii, însă pentru
gestionarea și prognozarea decontărilor cu debitorii această analiză nu este întotdeauna suficientă.
Spre exemplu, entitățile care tind spre obținerea unor avantaje temporare pot recurge la

ZA

mărirea volumului de vânzări cu achitarea amânată, inclusiv și pentru clienții dubioși, pentru a
reflecta în Raportul financiar un nivel de rentabilitate mai înalt. Aceasta poate condiționa o creștere

provizorie a prețului acțiunilor entității, dar până la momentul când, în consecința măsurilor
întreprinse, va avea loc diminuarea profitului real [2.8, p. 225-234].
De aceea, în procesul controlului asupra stării creanțelor trebuie depistate cazurile de

TE

înrăutățire a calității acestora pentru a preveni pierderile mijloacelor plasate de investitori.

2.2. Analiza gestiunii datoriilor pe termen scurt

Creșterea relativă a datoriilor are un impact dublu asupra activității întreprinderii. Dintr-un

punct de vedere, acest fenomen este benefic, deoarece întreprinderea obține surse suplimentare de
finanțare. Din alt punct de vedere, creșterea excesivă a datoriilor este extrem de periculoasă,
deoarece sporește riscul unui eventual faliment.
Pornind de la faptul că datoriile nu poartă un caracter omogen, analiza și gestionarea

comportamentelor acestora se efectuează în baza diferitor metode procede.
Astfel, datoriile financiare pe termen scurt reprezintă o sursă de finanțare contra plată și nu
un mijloc spontan de finanțare a activelor. Datoriile față de personal privind retribuirea muncii,
contribuțiile sociale, impozitele (cu alte cuvinte, datoriile calculate) pot fi utilizate temporar în
17

calitate de surse de finanțare gratuite, deoarece, spre deosebire de creditele bancare, nu necesită
achitarea dobânzilor. Totodată, dat fiind faptul că perioada de achitare a acestor datorii este
reglemtată de factori externi, inclusiv de legi, modificarea cărora nu depinde de planurile și
posibilitățile întreprinderii, datoriile în cauză nu pot fi integral controlate de entitate.
Datoriile comerciale față de furnizori pentru mărfurile primite, serviciile prestate și
lucrările executate, precum și avansurile pe termen lung primite în contul livrării mărfurilor,
prestării serviciilor și efectuării lucrărilor reprezintă surse spontane de finanțare, deoarece aparația
interes din punct de vedere al analizei și gestionării lor.
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lor depinde doar de tranzacțiile efectuate. Anume acest tip de datorii reprezintă cel mai mare
Unul din compartimentele de analiză a datoriilor este studierea dinamicii și structurii
acestora. În baza informațiilor din Situațiile financiare al entității pot fi efectuate următoarele etape
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ale analizei structurii și dinamicii datoriilor întreprinderii:

1) Analiza modificării valorii absolute a datoriilor (total și pe componente aparte) în cursul
perioadei de gestiune. În acest scop datele privind valoarea datoriilor la sfârșitul anului de gestiune
curent se compară cu datele respective la începutul anului.

2) Analiza ritmului de creștere a datoriilor pentru perioada de gestiune în total și pe
componente aparte.

ZA

3) Analiza modificării ponderii datoriilor pe termen scurt în valoarea totală a surselor de

finanțare și în valoarea totală a datoriilor. În acest scop se utilizează următoarele formule:
𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡 î𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙ă 𝑎 𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛ț𝑎𝑟𝑒 =

𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡 î𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙ă 𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 =

𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑒

𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖

4) Analiza structurii datoriilor pe termen scurt pe părți componente presupune determinarea

ponderii fiecărui tip de datorii în valoarea totală a acestora și a modificării acestei ponderi în cursul

TE

perioadei de gestiune. În acest context vor fi calculați, ca minimum, următorii indicatori:


Cota datoriilor financiare;



Cota datoriilor comerciale;



Cota datoriilor calculate.

5) Analiza structurii datoriilor pe termen scurt după caracterul de achitare a acestora. În acest

scop în baza informațiilor din Anexa la Bilanțul (compartimentul ”Starea datoriilor pe termne
scurt”) se calculează ponderea datoriilor curente (la care termenul de achitare n-a sosit) și ponderea

datoriilor cu termenul expirat în profilul fiecărui tip de datorii.
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6) Analiza structurii datoriilor pe termen scurt după conținutul economic al acestora. Un
moment important în analiza datoriilor ține de gruparea (divizarea) acestora după conținutul
economic în admisibile (justificative, normale) și inadmisibile (nejustificate, anormale).
Datoriile cu termenul expirat, precum și datoriile apărute ca rezultat al nerespectării
condițiilor contractuale (de exemplu: datoriile privind achitarea amenzilor, penalităților, clauzelor
penale; restituirea pagubelor materiale) sunt considerate inadmisibile.
Indicatorii aplicați pe parcursul etapelor de analiză nominalizați mai sus trebuie examinați
din Situațiile financiare pentru perioada precedentă.

D

în dinamică, cu alte cuvinte, comparați cu indicatorii corespunzători, calculați în baza informațiilor
Mai jos se vor analiza datoriile „Rultehcom” SRL conform informațiilor din Situațiile

.M

financiare pentru anul 2020 ale entității:

Tabelul 2.4

Evaluarea generală a datoriilor la entitatea „Rultehcom” SRL

Tipul datoriilor

La sfârșitul
anului 2020
3

La începutul
anului 2020
2

Abaterea (±)

(mii lei)
Ritmul
creșterii, %
5

ZA

1
4
1. Datorii pe termen lung
2. Datorii curente
7774.3
9846.2
+2071.9
+126.65
2.1. inclusiv comerciale
1463.0
816.0
-647.0
+55.77
3. Total datorii
7774.3
9846.2
+2071.9
+126.65
Sursa: Elaborat de autor în balanțelor de verificare ale entității „Rultehcom” SRL pentru

anul 2019 și 2020 (Anexa 1 și 2)

Potrivit datelor din tabelul de mai sus se observă că „Rultehcom” SRL în perioada de

gestiune 2020 a înregistrat o majorare a datoriilor curente cu 2071,8 mii lei sau cu 26,65 % față
de anul precedent de gestiune.

În vederea unei evaluări mai obiective a acestei dinamici, se va analiza ponderea datoriilor
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în sursele de finanțare.

Tabelul 2.5

Analiza ponderii datoriilor pe termen scurt în pasivele entității „Rultehcom” SRL
Indicatorii

1
1. Datoriiile pe termen lung, mii lei
2. Datoriile pe termen scurt, mii lei
3. Total mijloace atrase, mii lei (ind.1+ind.2)
4. Total pasive, mii lei
5. Ponderea datoriilor pe termen scurt în
pasive, % (ind.2/ind.4*100)

La începutul
anului 2020
2

La sfârșitul
anului 2020
3

Abaterea
(±)
4

7774.3
7774.3
105631.7

9846.2
9846.2
106538.3

+2071.9
+2071.9
+906.6

7.36

9.24

+1.88
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6. Ponderea datoriilor pe termen scurt în
100.00
100.00
mijloacele atrase, % (ind.2/ind.3*100)
Sursa: Elaborat de autor în balanțelor de verificare ale entității „Rultehcom” SRL pentru
anul 2019 și 2020 (Anexa 1 și 2)
După cum rezultă din calculele din tabelul 2.5 ponderea datoriilor pe termen scurt în suma
totală a surselor de finanțare ale „Rultehcom” SRL s-a majorat de la 7,36 % până la 9,24 %. Din
puct de vedere al capacității de plată curente și lichidității, această dinamică este nefavorabilă

D

pentru entitate, deoarece reduce capacitatea de plată a entității.
Tabelul 2.6

Structura datoriilor pe termen scurt pe tipuri la „Rultehcom” SRL
La începutul anului
2020
mii lei
cota, %
2
3

La sfârșitul anului
2020
mii lei
cota, %
4
5

.M

Tipul datoriilor

Abaterea (±)

mii lei
6

%
7

TE

ZA

1
1. Datorii financiare pe termen
5407.2
69.55
7570.7
76.89
+2163.6
+7.34
scurt
1.1. Credite bancare pe termen
2407.2
44.52
7566.9
76.85
+5159.8 +32.33
scurt
2. Datorii comerciale pe
2044.8
26.30
1063.6
10.80
-981.1
-15.50
termen scurt
2.1. Datorii privind facturile
1463.0
18.82
816.0
8.29
-647.0
-10.53
comerciale
581.8
7.48
247.7
2.52
-334.1
-4.97
2.2. Avansurile primite
3. Datorii pe termen scurt
322.3
4.15
1211.8
12.31
+889.5
+8.16
calculate
3.1. Datorii față de personal
0.0
0.00
355.5
3.61
+355.5
+3.61
privind retribuirea muncii
3.2. Datorii față de personal
1.4
0.02
2.6
0.03
+1.2
+0.01
privind alte operații
95.1
1.22
102.4
1.04
+7.3
-0.18
3.3. Datorii privind asigurările
3.4. Datorii privind decontările
225.9
2.91
751.3
7.63
+525.4
+4.72
cu bugetul
3.5. Alte datorii pe termen
scurt
7774.3
100.00
9846.2
100.00
+2071.9
X
4. Total datorii pe termen scurt
Sursa: Elaborat de autor în balanțelor de verificare ale entității „Rultehcom” SRL pentru

anul 2019 și 2020 (Anexa 1 și 2)
Potrivit datelor din tabelul 2.6, structura datoriilor financiare la finele anului curent

comparativ cu începutul perioadei a suferit schimbări nefavorabile. În primul rând, trebuie
menționată majorarea ponderii datoriilor financiare pe termen scurt de la 69,55 % la 76,89%,
entitatea „Rultehcom” SRL fiind nevoită să apeleze la depuneri suplimentare de la asociați.
Conform situației la finele anului ponderea datoriilor comerciale s-a redus cu 15,50 puncte
procentuale până la 10,80%.
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Ca și în anul precedent, ponderea majoritară o dețin datoriile financiare, și anume în mare
parte creditele bancar pe termen scurt.

2.3. Identificarea factorilor de influență a gestiunii creanțelor și datoriilor pe termen scurt
Necesitatea analizei rotației creanțelor rezultă din importanța informației analitice pentru
luarea deciziilor de către conducerea entității și de utilizatorii externi ai informației din Situațiile

D

financiare.

Pentru efectuarea analizei rotației creanțelor curente la entitatea „Rultehcom” SRL, vom
măsura viteza de transformare a creanțelor entității în lichidități, adică vom calcula ratele de rotație
ale creanțelor curente.
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Ratele de rotație ale creanțelor curente sunt următoarele:

1) Numărul de rotații ale creanțelor curente – caracterizează eficiența cu care sunt utilizate
creanțele curente privind capacitatea entității de a genera venituri din vânzări.
Venituri din vânzări
= 
Valoarea medie a creanțelor curente

ZA

Numărul de rotații ale
creanțelor curente

(2.1)

Valoarea medie a creanțelor curente poate fi calculată după media aritmetică simplă sau după

media cronologică.

2) Rata înzestrării veniturilor din vânzări cu creanțe curente – reprezintă mărimea inversă a

numărului de rotații.

Rata înzestrării veniturilor din vânzări
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cu creanțe curente

Valoarea medie a creanțelor curente

= 
Venituri din vânzări

(2.2)

Această rată caracterizează de câte creanțe curente are nevoie entitatea pentru generarea

veniturilor din vânzări în valoare de un leu.
3) Durata de rotație a creanțelor curente

– reprezintă perioada medie de încasare a

creanțelor sau perioada de aflare a activelor curente sub formă de creanțe.

Durata de rotație a creanțelor =
curente

Numărul de zile în perioada analizată



Numărul de rotații a creanțelor curente

(2.3)

sau
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Valoarea medie a creanțelor curente
Durata de rotație a creanțelor =
(2.4)
Curente
Venituri din vânzări : Numărul de zile în perioada analizată
unde: Numărul de zile în perioada analizată: an-360 zile; trimestru-90zile; lună-30 zile.
Pentru analiza ratelor de rotației a creanțelor curente ale entității „Rultehcom” SRL în calitate
de surse informaționale vor servi datele din Situațiile financiare.

D

Tabelul 2.7
Analiza ratelor de rotație ale creanțelor curente ale entității
„Rultehcom” SRL în dinamică

.M

Indicatorii
Anul precedent
Anul curent
Modificarea (+,-)
1
2
3
4
1.Venitul din vînzări, mii lei
94217.8
94968.7
750.9
2.Valoarea medie a creanțelor
17812.1
29693.2
11881.2
curente , mii lei
3.Numărul de rotații al creanțelor pe
5.3
3.2
-2.1
termen scurt
4.Perioada de încasare a creanțelor
68
113
45
pe termen scurt, zile
Sursa: Elaborat de autor în balanțelor de verificare ale entității „Rultehcom” SRL pentru
anul 2019 și 2020 (Anexa 1 și 2)

ZA

Analiza indicatorilor din tabelului de mai sus atestă o accelerare substanțială a vitezei de

rotație a creanțelor. Astfel, în anul precedent activele entității, imobilizate în decontări cu debitorii,
sau rotit 5,3 ori, iar în anul curent de 3,2 ori. Ca rezultat al acestui fapt, durata medie a unei rotații
a creanțelor s-a redus cu 45 zile de la 68 zile până la 113 zile, ce este un moment favorabil pentru
situația financiară a „Rultehcom” SRL, deoarece condiționează micșorarea ciclului financiar și

micșorează necesitățile în fondul de rulment net.

Viteza de rotație a creanțelor curente totale depinde de viteza de rotație a creanțelor

TE

comerciale. Cu cât este mai mare cota creanțelor comerciale în totalul creanțelor curente, cu atât
este mai mare numărul de rotații și mai scurtă durata de rotație a creanțelor curente totale.
Numărul de rotații ale creanțelor curente totale se poate prezenta ca produsul a doi factori:

1) Modificarea cotei creanțelor comerciale în totalul creanțelor curente;
2) Modificarea numărului de rotații ale creanțelor comerciale;
Formula factorială a numărului de rotații ale creanțelor curente totale poate fi prezentată astfel:

Numărul de rotații
a creanțelor curente =

Cota creanțelor comerciale
în totalul creanțelor curente

Numărul de rotații
x ale creanțelor cmerciale

(2.5)
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Durata de rotație a creanțelor curente se poate modifica sub influența a doi factori:
1) Modificarea duratei de rotație a creanțelor comerciale;
2) Modificarea cotei creanțelor comerciale în creanțe curente totale .
Formula factorială a duratei de rotație a creanțelor pe termen scurt totale poate fi prezentată
astfel:

Durata de rotație
Durata de rotație a creanțelor comerciale
a creanțelor
= 
curente totale
Cota creanțelor comerciale în totalul creanțelor curente

D

(2.6)

unde:

(2.7)

Valoarea medie a creanțelor comerciale

=  x 100 (2.8)
Valoarea medie a creanțelor curente totale

ZA

2) Cota creanțelor
comerciale
în total creanțe curente

.M

1) Durata de rotație
Valoarea medie creanțelor comerciale
a creanțelor
= 
comerciale
Venituri din vânzări x Numărul de zile în perioada analizată

Pentru analiza factorială a ratelor de rotație ale creanțelor curente vom selecta datele inițiale în

tabelul 3.7. În baza datelor din Situațiile financiare ale entității „Rultehcom” SRL vom colecta
datele inițiale în tabelul de mai jos, vom calcula influența factorilor și vom interpreta rezultatele
obținute.

Tabelul 2.8

TE

Date inițiale pentru analiza ratelor de rotație ale creanțelor curente
ale entității „Rultehcom” SRL
Anul 2019

Anul 2020

A
1.Venituri din vânzări, mii lei
2.Valoarea medie a creanțelor comerciale, mii lei

1
94217.8
10568,2

2
94968.7
22945,7

Abaterea
(+;- )
3=2-1
750.9
12377,5

3.Valoarea medie a creanțelor curente, mii lei

17812.1

29693.2

11881.2

59,33

77,28

17,97

40

87

47

Indicatori

4.Cota creanțelor comerciale în creanțe curente
totale, %
[(rd 2 : rd 3) x 100 ] (%221/CTS)
5. Durata de rotație a creanțelor comerciale, zile
[(rd 2 x 360): rd1] (Dr 221)
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6.Durata de rotație a creanțelor curente, zile
68
113
45
[(rd 3 x 360): rd1] (Dr CTS)
Sursa: Elaborat de autor în balanțelor de verificare ale entității „Rultehcom” SRL pentru
anul 2019 și 2020 (Anexa 1 și 2)
Din tabelul de mai sus rezultă că la entitatea „Rultehcom” SRL cota creanțelor comerciale
în creanțe curente totale s-a majorat de la 59,33 % în anul 2019 la 77,28 % în anul 2020 sau cu
17,97 puncte procentuale.
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Durata de rotație a creanțelor comerciale s-a încetinit de la 40 zile în anul 2019 la 87 zile
în anul 2020 sau cu 47 zile.

Pentru calculul influenței factorilor asupra modificării duratei de rotație a creanțelor curente
totale vom aplica metoda substituției în lanț.
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Calculul influenței factorilor asupra modificării duratei de rotație a creanțelor curente ale
entității „Rultehcom” SRL este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul 2.9

Calculul influenței factorilor asupra modificării duratei de rotații a creanțelor curente
ale entității „Rultehcom” SRL

Factori corelați

Durata de
rotație a
creanțelor
curente
totale, zile

Calculul
influenței, zile

Rezultatul
influenței,
zile

Denumirea
factorului

5
68
52

6
52-68

7
-16

8
∆ %221/CTS

1
1
2

2
0
1

3
59,33
77,28

Durata de
rotație a
creanțelor
comerciale
4
40
40

3

2

77,28

87

113

113-52

+61

∆ Dr 221

Total

x

x

x

x

x

+45

x

Nr. Cota creanțelor
subst. comerciale în
creanțe curente

ZA

Nr. calc.

Sursa: Elaborat de autor în balanțelor de verificare ale entității „Rultehcom” SRL pentru
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anul 2019 și 2020 (Anexa 1 și 2)

Calculele efectuate în tabelul de mai sus arată că încetinirea rotației creanțelor curente totale

a fost cauzată de majorarea cotei creanțelor comerciale în creanțe curente totale de la 59,33 % în
anul 2019 la 77,28% în anul 2020. Acest fapt a condiționat accelerarea rotației creanțelor curente
cu 16 zile.

Totodată în perioada analizată a avut loc încetinirea rotației creanțelor comerciale de la 40

zile în anul 2020 la 87 zile în anul 2020. Aceasta a condiționat încetinirea rotației creanțelor curente
totale cu 61 zile.

În concluzie putem spune că durata de rotație a creanțelor comerciale are o influență directă
asupra modificării vitezei de rotație a creanțelor curente totale: o dată cu micșorarea perioadei de
24

rotație a creanțelor comerciale se va micșora și durata de rotație a creanțelor curente totale, și
invers, iar cota creanțelor comerciale în totalul creanțelor curente are o influență opusă: creșterea
cotei creanțelor comerciale duce la reducerea perioadei de rotație a creanțelor curente totale, și
invers.
Pentru aprecierea capacității entității de a rambursa datoriile se studiază rotația datoriilor.
Această analiză presupune mai mult etape și anume:
1. Analiza rotației datoriilor pe termen scurt. În acest scop se calculează numărul rotațiilor și

D

durata medie de regularizare a conturilor spre plată (durata de rotație a datoriilor în zile)
pentru perioada de gestiune curentă, care se compară ulterior cu indicatorii respectivi ai
perioadei precedente.

Există câteva metode de determinare a indicatorilor rotației datoriilor, care diferă prin modul

.M

de calcul utilizat. În particular, numărul de rotații ale datoriilor poate fi calculat ca raportul dintre
venitul din vânzări (costul vânzărilor sau cheltuieli operaționale cu excepția uzurii și amortizării,
sau costul valorii materiale procurate) și valoarea medie a datoriilor pe termen scurt.
Prima metodă de calcul (bazată pe venitul din vânzări) reprezintă cel mai general mod de
analiză a rotației datoriilor pe termen scurt:

ZA

𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎ț𝑖𝑖 𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡 =

𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑙 𝑑𝑖𝑛 𝑣â𝑛𝑧ă𝑟𝑖

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒 𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡

(2.9)

Metoda în cauză permite determinarea uneia dintre cele mai stabile corelații, pentru o

anumită entitate- raportul dintre volumul vânzărilor și valoarea datoriilor pe termen scurt.
Deoarece valoarea venitului din vânzări este un indicator-cheie la analiza de pronostic, inclusiv a

pronosticului datoriilor, acest raport este utilizat în practică în scopul întocmirii pronosticului
bilanțului și estimării necesităților în fondul de rulment net.

TE

Totodată, din punct de vedere logic, volumul vânzărilor nu este rațional să fie utilizat la

analiza duratei de achitare a datoriilor, deoarece rotația datoriilor se termină în momentul achitării
acestora și nu la obținerea venitului din vânzări.
A doua metodă de calcul al numărului de rotații ale datoriilor (bazată pe costul vânzărilor)

reprezintă o variantă de compromis între modul de calcul general (bazat pe venitul din vânzări) și
metodele de calcul cu un grad sporit de capacitate, care vor fi examinate în continuare. În acest
caz, se aplică formula:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙 𝑣â𝑛𝑧ă𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟

(2.10)
Atât costul vânzărilor, cât și venitul din vânzări se reflectă în Raportul de profit și pierderi,
𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎ț𝑖𝑖 𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒 𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡

fapt care simplifică efectuarea calculelor de către utilizatorii externi de informație.
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A treia metodă de calcul (bazată pe cheltuielile operaționale) presupune utilizarea
următoarei formule:
𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎ț𝑖𝑖 𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙 𝑣î𝑛𝑧ă𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟+𝐶ℎ𝑒𝑙𝑡𝑢𝑖𝑒𝑙𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑒𝑖−𝑈𝑧𝑢𝑟𝑎 ș𝑖 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡ă
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒 𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡

(2.11)

Acest mod de calcul este mai exact decât cele precedente, deoarece drept bază de calcul
sunt luate cheltuielile operaționale, cu excepția uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor
nemateriale. După cum se știe, operația de calculare a uzurii și amortizării nu poartă un caracter
luate în considerație la analiza rotației datoriilor.

D

monetar (nu ține de plata mijloacelor bănești), de aceea este logic ca aceste cheltuieli să nu fie
Analiștii din Occident consideră că numărul de rotații ale datoriilor trebuie să fie calculat
în baza raportului dintre procurările în cursul perioadei analizate și valoarea medie a datoriilor.
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟ă𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑒𝑖

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒 𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡

(2.12)

.M

𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎ț𝑖𝑖 𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡 =

Rotația datoriilor în zile sau perioada medie de regularizare a conturilor spre plată se
calculează ca raportul dintre numărul de zile în perioada de gestiune și numărul de rotații ale
datoriilor în perioada respectivă.

În procesul analizei, fiecare specialist selectează de sine stătător metoda de calcul al rotației
datoriilor, insă în vederea unor estimări cât mai exacte se recomandă de a utiliza baza de calcul

ZA

procurările perioadei sau cheltuielile operaționale (dar nu volumul vânzărilor).
Mai jos se vor studia durata de rotație a datoriilor la entitatea „Rultehcom” SRL în baza

datelor din Situațiile financiare.

Tabelul 2.10

Analiza duratei de rotație a datoriilor pe termen scurt (în baza venitului din vânzări) la
entitatea „Rultehcom” SRL

TE

Indicatorii
Anul precedent 2019 Anul curent 2020
Modificarea
1
2
3
4
94217.8
94968.7
+750.9
1. Venitul din vânzări, mii lei
2.Valoarea medie a datoriilor pe
7774.3
9846.2
+2071.9
termen scurt, mii lei
3. Numărul de rotații ale
12.1
9.6
-2.5
datoriilor pe termen scurt
4. Durata de rotație a datoriilor
30
37
+8
pe termen scurt, zile
Sursa: Elaborat de autor în balanțelor de verificare ale entității „Rultehcom” SRL pentru

anul 2019 și 2020 (Anexa 1 și 2)
După cum urmează din calculele efectuate în tabelul 2.10, coraportul dintre veniturile din
vânzări și valoarea medie a datoriilor pe termen scurt manifestă tendințe negative: dacă în anul
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precedent fiecărui leu de datorii îi reveneau 12,1 lei de venituri din vânzări, în anul curent- doar
9,6 lei sau aproape cu 2,5 lei mai puțin.
Tabelul 2.11
Analiza duratei de rotație a datoriilor pe termen scurt (în baza costului vânzărilor) la
entitatea „Rultehcom” SRL
Anul precedent
2019
2
68497.6

Indicatorii

Anul curent
2020
3
74840.3

Modificarea

.M

D

1
4
1. Costul vânzărilor, mii lei
6342.8
2.Valoarea medie a datoriilor pe
7774.3
9846.2
2071.9
termen scurt, mii lei
3. Numărul de rotații ale datoriilor
8.8
7.6
-1.2
pe termen scurt
4. Durata de rotație a datoriilor pe
41
47
7
termen scurt, zile
Sursa: Elaborat de autor în balanțelor de verificare ale entității „Rultehcom” SRL pentru
anul 2019 și 2020 (Anexa 1 și 2)

Numărul de rotații ale datoriilor pe termen scurt, calculat în baza costului vânzărilor
(tabelul 2.11) este cu mult cu mult mai mic decât indicatorul dat, calculat în baza veniturilor din
vânzări (tabelul 2.10). Dinamica acestor indicatori atestă încetinirea rotației datoriilor. Astfel,

ZA

numărul de rotații s-a micșorat de la 8,8 la 7,6 rotații, iar durata medie de rotație a datoriilor pe
termen scurt s-a mărit comparativ cu anul precedent cu 7 zile și a constituit 47 zile.

2.4. Direcții de perfecționare a gestiunii creanțelor și datoriilor pe termen scurt
Drept dovadă a unei politici optime de creditare, elaborate și aplicate de entitate, aferente

oricărei forme și mărime a creditului, prin urmare, și de stabilire a mărimii optime medii a creanței

TE

comerciale, poate servi următoarea ecuație:

Cr medie optimă PrO supl ≥ Ch supl+Pierd

De fapt, mărimea medie a creanței comerciale, în condițiile unei situații financiare

satisfăcătoare, se consideră a fi optimă, în cazul în care mărimea profitului operațional suplimentar,
obținut în urma creșterii veniturilor din vânzarea bunurilor în credit, depășește mărimea
cheltuielilor operaționale suplimentare aferente „deservirii” creanțelor, însumate cu mărimea
pierderilor investite în creanțele dubioase [3.1].
La rândul său, gestiunea datoriilor reprezintă optimizarea sumei datoriilor entității față de

alte persoane fizice și juridice. Necesitatea gestiunii datoriilor mai rezultă și din faptul că utilizarea
eficientă a surselor temporar atrase, contribuie la maximizarea profitului.
În vederea unei gestionări cât mai eficiente a datoriilor este necesar de realizat următorii
27

pași:
a) Să fie determinată structura optimă a datoriilor pentru fiecare entitate și situație concretă.
Structura optimă se poate elabora doar în cazul soluționării următoarelor probleme:


De elaborat bugetul datoriilor;



De creat un sistem de indicatori cu ajutorul căruia se estimează starea calitativă și
cantitativă a datoriilor, relațiile cu creditorii entității; se stabilește nivelul critic și cel de
planificare a datoriilor.

D

b) De efectuat analiza datoriilor, prin compararea indicatorilor efectivi cu cei planificați, în
vederea relevării motivelor care au dus la apariția abaterilor;

c) În funcție de rezultatele analizei ce se referă la etapa precedentă, elaborarea mecanismului

în etapa 1.

.M

de activități urmează să ajusteze structurarea datoriilor până la nivelurile optime stabilite
Acest mecanism presupune următoarele:

1. Alegerea variantei optime de stingere a datoriei, fie prin obținerea unui credit comercial,
fie prin achitarea bunurilor, mărfurilor, serviciilor în avans;

2. În cazul obținerii creditului comercial de la creditor, e necesar de a negocia condițiile
optime de stingere a acestuia;

ZA

3. La recepționarea bunurilor de la furnizor, e necesar de verificat calitatea și cantitatea
acestora. În cazul când se depistează niște abateri se anunță în scris furnizorul;

4. În cazul încălcării condițiilor de livrare, e necesară contactarea operativă cu furnizorul în
vederea reglementării acestora. O atare întrevedere ar putea soluționa următoarele
probleme:

 livrările să fie la timp;

 să se respecte standardele de calitate a produselor livrate;

TE

 să se accepte schimbarea cu bunuri similare de altă marcă și/sau alt sort.

5. În cazul unor probleme, ce țin de solvabilitate, e necesar de a revizui și de a alege o metodă
mai eficientă de decontare a datoriei, ținând cont de situația economică creată; de a alege
metoda optimă de achitare a datoriei;

6. Inventarierea datoriilor se efectuează cu scopul de a stabili concordanța între datele
contabilității debitor-creditor, precum și de a depista la timp datorii cu termenul de
prescripție expirat;

7. În cazul expirării termenului de prescripție a datoriei (nu s-a perceput datoria, creditorul sa declarat insolvabil etc.) acestea să fie decontate la veniturile entității [3.1].
Astfel, crearea unor sisteme de gestiune eficiente a creanțelor și datoriilor, va contribui la
28

menținerea corelației optime între aceste elemente patrimoniale, va furniza informații corecte și
operative managerilor entității, care, la rândul lor, își vor aduce contribuția la menținerea
echilibrului financiar, la creșterea rezultatului financiar și la o majorare a eficienței financiar-

TE

ZA

.M

D

economice a entității [3.1].
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
În procesul activităţii economico-financiare a oricărei entități apare necesitatea efectuării
decontărilor cu cumpărătorii, furnizorii, bugetul, personalul etc. Deoarece momentul achitării
datoriilor nu coincide, de obicei, cu momentul apariţiei acestora, întreprinderea generează atât
creanţe, cât şi datorii.
Mărimea, componenţa, structura şi viteza de rotaţie a creanţelor şi datoriilor determină

D

necesităţile întreprinderii în fondul de rulment, un şir de indicatori financiari şi, în final, profitul
întreprinderii. Întrucât întreprinderea poate modifica modul de efectuare a decontărilor şi condiţiile
contractelor, o importanţă deosebită are controlul permanent al stării creanţelor şi datoriilor şi
gestionarea acestora. Problema comparabilităţii creanţelor şi datoriilor este necesară și oportună.

.M

Aceasta servește ca bază în analiza lichidităţii bilanţului contabil şi solvabilităţii entității, deoarece
aceasta trebuie să-şi achite datoriile indiferent de faptul dacă debitorii şi-au onorat angajamentele
de plată sau nu. De aceea creanţele şi datoriile trebuie examinate aparte, şi anume: creanţele - ca
imobilizări temporare din circuitul economic, iar datoriile - ca mijloace atrase în acest circuit.
În conformitate cu datele tabelului 2.1, putem menționa că în perioada analizată creanțele
entității „Rultehcom” SRL sunt constituite numai din creanțe curente, și observăm o majorare a
creanțelor curente la finele anului 2020 față de finele anului 2019 cu 11881,2 mii lei sau cu 66,70

ZA

puncte procentuale în expresie relativă.

La entitatea „Rultehcom” SRL, ritmul de creștere a creanțelor pe termen scurt este mai

mare ca ritmul de creștere a venitului din vânzări, ceea ce provoacă o stare de înrăutățire a
creanțelor entității, deoarece se încetinește rotația creanțelor curente, și deci nu se achită datoriile
față de entitatea analizată la timp. De asemenea ritmul de creștere a creanțelor curente este mai
mic ca ritmul de creștere a veniturilor totale.

La fiecare entitate este necesar de făcut analiza situației economico-financiară, care poate

TE

fi făcută atât la un nivel de detaliere cât și la un nivel de exactitate, în dependență de scopul urmărit,
de resursele disponibile și de timpul disponibil.
Astfel, anume analiza expresă a creanțelor se efectuează într-o perioadă scurtă de timp, ce

oferă utilizatorilor informații necesare pentru a efectua niște concluzii la nivel general.
Necesitatea reglării operative a disfuncționalităților apărute în activitatea entității, și anume

depistarea influențelor negative a creanțelor la desfășurarea activității entității, în ceea ce privește
sursele atrase din circulație.
Analiza expresă a creanțelor prevede analiza mărimii absolute și relative a creanțelor.

După cum rezultă din calculele efectuate în tabelul 2.2, în cursul anului de gestiune
ponderea creanțelor atât în totalul activelor, cât și în activele curente s-a majorat considerabil.
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Astfel, valoarea creanțelor în expresie absolută s-a majorat cu 11881,2 mii lei, fapt care a
condiționat majorarea ponderii creanțelor în valoarea totală a patrimoniului entității de la 16,86%
la începutul anului până la 27,87% la sfârșitul anului. Ponderea creanțelor în activele curente ale
entității s-a majorat de la 29,41 % până la 43,78%.
Analiza și gestionarea creanțelor sunt necesare pentru prevenirea creșterii excesive a
acestora, care duce la micșorarea încasărilor și apariția creanțelor dubioase (compromise), ce pot
contrabalansa în întregime profitul entității.

D

În structura creanțelor pe tipurile acestora nu au intervenit anumite schimbări esențiale.
Astfel, în perioada analizată s-au majorat creanțele comerciale - cu 12377,5 mii lei și ponderea lor
de la 59,33 % până la 77,28 %, avansurile acordate s-au redus – cu 626,2 mii lei, iar ponderea
acestora de la 38,23 % la 20,83 %, precum și alte creanțe pe termen scurt - cu 2,0 mii lei și ponderea

.M

lor de la 0,08 % la 0,04 %. În același timp, s-au majorat creanțele cu personalul cu 170,1 mii lei și
ponderea lor în totalul creanțelor a crescut de la 0,25% până la 0,72 %.

Analiza expresă a creanțelor permite formularea anumitor concluzii, însă pentru
gestionarea și prognozarea decontărilor cu debitorii această analiză nu este întotdeauna suficientă.
Analiza indicatorilor din tabelului de mai sus atestă o accelerare substanțială a vitezei de
rotație a creanțelor. Astfel, în anul precedent activele entității, imobilizate în decontări cu debitorii,

ZA

sau rotit 5,3 ori, iar în anul curent de 3,2 ori. Ca rezultat al acestui fapt, durata medie a unei rotații
a creanțelor s-a redus cu 45 zile de la 68 zile până la 113 zile, ce este un moment favorabil pentru
situația financiară a „Rultehcom” SRL, deoarece condiționează micșorarea ciclului financiar și

micșorează necesitățile în fondul de rulment net.

Din tabelul de mai sus rezultă că la entitatea „Rultehcom” SRL cota creanțelor comerciale

în creanțe curente totale s-a majorat de la 59,33 % în anul 2019 la 77,28 % în anul 2020 sau cu
17,97 puncte procentuale.

TE

Durata de rotație a creanțelor comerciale s-a încetinit de la 40 zile în anul 2019 la 87 zile

în anul 2020 sau cu 47 zile.
Calculele efectuate în tabelul de mai sus arată că încetinirea rotației creanțelor curente totale

a fost cauzată de majorarea cotei creanțelor comerciale în creanțe curente totale de la 59,33 % în
anul 2019 la 77,28% în anul 2020. Acest fapt a condiționat accelerarea rotației creanțelor curente

cu 16 zile.

Totodată în perioada analizată a avut loc încetinirea rotației creanțelor comerciale de la 40

zile în anul 2020 la 87 zile în anul 2020. Aceasta a condiționat încetinirea rotației creanțelor curente

totale cu 61 zile.
În concluzie putem spune că durata de rotație a creanțelor comerciale are o influență directă
asupra modificării vitezei de rotație a creanțelor curente totale: o dată cu micșorarea perioadei de
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rotație a creanțelor comerciale se va micșora și durata de rotație a creanțelor curente totale, și
invers, iar cota creanțelor comerciale în totalul creanțelor curente are o influență opusă: creșterea
cotei creanțelor comerciale duce la reducerea perioadei de rotație a creanțelor curente totale, și
invers.
Creșterea relativă a datoriilor are un impact dublu asupra activității întreprinderii. Dintr-un
punct de vedere, acest fenomen este benefic, deoarece întreprinderea obține surse suplimentare de
deoarece sporește riscul unui eventual faliment.

D

finanțare. Din alt punct de vedere, creșterea excesivă a datoriilor este extrem de periculoasă,
Potrivit datelor din tabelul de mai sus se observă că „Rultehcom” SRL în perioada de
gestiune 2020 a înregistrat o majorare a datoriilor curente cu 2071,8 mii lei sau cu 26,65 % față
de anul precedent de gestiune.

.M

După cum rezultă din calculele din tabelul 2.5 ponderea datoriilor pe termen scurt în suma
totală a surselor de finanțare ale „Rultehcom” SRL s-a majorat de la 7,36 % până la 9,24 %. Din
puct de vedere al capacității de plată curente și lichidității, această dinamică este nefavorabilă
pentru entitate, deoarece reduce capacitatea de plată a entității.

Potrivit datelor din tabelul 2.6, structura datoriilor financiare la finele anului curent
comparativ cu începutul perioadei a suferit schimbări nefavorabile. În primul rând, trebuie
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menționată majorarea ponderii datoriilor financiare pe termen scurt de la 69,55 % la 76,89%,
entitatea „Rultehcom” SRL fiind nevoită să apeleze la depuneri suplimentare de la asociați.
Conform situației la finele anului ponderea datoriilor comerciale s-a redus cu 15,50 puncte
procentuale până la 10,80%.

Ca și în anul precedent, ponderea majoritară o dețin datoriile financiare, și anume în mare

parte creditele bancare pe termen scurt.

După cum urmează din calculele efectuate în tabelul 2.10, coraportul dintre veniturile din
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vânzări și valoarea medie a datoriilor pe termen scurt manifestă tendințe negative: dacă în anul
precedent fiecărui leu de datorii îi reveneau 12,1 lei de venituri din vânzări, în anul curent- doar
9,6 lei sau aproape cu 2,5 lei mai puțin.
Numărul de rotații ale datoriilor pe termen scurt, calculat în baza costului vânzărilor

(tabelul 2.11) este cu mult cu mult mai mic decât indicatorul dat, calculat în baza veniturilor din
vânzări (tabelul 2.10). Dinamica acestor indicatori atestă încetinirea rotației datoriilor. Astfel,
numărul de rotații s-a micșorat de la 8,8 la 7,6 rotații, iar durata medie de rotație a datoriilor pe

termen scurt s-a mărit comparativ cu anul precedent cu 7 zile și a constituit 47 zile.
În vederea ameliorării și îmbunătățirii situației create, în entitate propunem următoarele:
1. Accelerarea vitezei de rotaţie a creanţelor pentru a condiţiona reducerea ciclului financiar
şi a reduce necesităţile în fondul de rulment net.
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2. De redus datoriile curente pentru sporirea capacității de plată a entității, deoarece din punct
de vedere a capacităţii de plată curente şi a lichidităţii, sporirea dinamică a acestora este
nefavorabilă pentru entitate.
3. De asigurat o marjă de siguranţă, adică depășirea mărimii activelor circulante asupra

TE

ZA

.M

D

mărimii datoriilor curente. Această marjă reprezintă, în sine, fondul de rulment net.
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Rultehcom SRL ф/к 1004600024106

Оборотно-сальдовая ведомость за 2019 г.
Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета)

Счет
111
111.1
112
112.2
112.4
112.5
112.9

Сальдо на начало периода
Дебет
Кредит
28239,51
28239,51
416027,90
104343,39
13988,00
138880,15
158816,36

113

121
121.1
121.2
121.3
122
122.3
123
123.1
123.3
123.4
123.5
123.9

5822370,90
4010325,74
1812045,16
608647,79
608647,79
46432779,47
29699380,87
9669500,63
5235495,75
87083,13
1741319,09

124

12852008,64
1032103,24
7393379,87
3062075,11
41135,90
1323314,52

124.1
124.3
124.4
124.5
124.9
142
142.2

45053,82

253715,30
70917,80
4743,53
81540,92
96513,05

113.2
113.4
113.5
113.9

213
213.1
213.2

5663028,19
4790344,81
162850,29
51155,99
5169,71
653507,39
511790,15
511790,15

214

369986,26
369986,26

214.1
216
216.1
217
217.1
217.2
217.4
217.11
221
221.1
221.2
224
224.1
224.2
225
225.1
225.5
225.21
226
226.1
226.41
226.42

11042605,05
11042605,05
21731256,68
21533760,23
197496,45
11030630,19
6856042,43
4174587,76
3436545,68
3018483,44
418062,24
619716,22
271910,37
134061,85
213744,00
87460,59
34884,21
52576,38

233
233.1
234
234.2
241
241.1

70246,49
1325500,35
969889,99
261300,00
94310,36
5000,00
5000,00
3190820,48
1894978,68
1202350,23
20460,50
73031,07
441205,61
56756,19
343788,07
40661,35

5810459,98
5810459,98
83644454,25
78387694,67
152742,23
1765830,55

151.1
211.1
211.3
211.4
211.8
211.9

45053,82
95773,82
25527,33

Сальдо на конец периода
Дебет
Кредит
28239,51
28239,51
96047,79
25527,33

70520,46
95508,73
8060,04
1381,62
29786,40
56280,67
2143905,52
261300,00
1882605,52

1377006,15
56756,19
1217911,88
12993,83
89344,25
2305000,61
801933,65
936324,81
440623,94
20356,15
105762,06

425,88
425,88

151
211

Обороты за период
Дебет
Кредит

5000,00
5000,00
677524,31
677524,31

3338186,80
208465,30
97162,64
111302,66
24396,21
24396,21
119861544,53
119861544,53
75796379,18
41442210,06
20062882,54
18324,39
14272962,19
126022572,49
121030620,64
4991951,85
42985660,76
17382295,49
25603365,27
6275566,02
848089,63
5544255,07
-116778,68
31408937,32
30350193,17
349939,99
708804,16
2557905,93
2557905,93
9000,00
9000,00
95450597,72
95450597,72

80782480,16
75197511,73
297701,82
1767941,99
3519324,62
155018,92
75429,89
79589,03
16495,54
16495,54
120078372,17
120078372,17
77000091,61
42662611,80
20062882,54
1635,08
14272962,19
126485042,12
120320081,73
6164960,39
39611813,46
14363175,26
25248638,20
6530657,59
1120000,00
5410657,59
31451381,77
30363422,72
349939,99
738019,06
2548036,03
2548036,03

94689428,03
94689428,03

365033,93
78816,06
13988,00
138880,15
133349,72
253450,21
53450,51
6125,15
111327,32
82547,23
5003965,73
4980215,73
23750,00
613647,79
613647,79
48246593,80
29699380,87
11507723,12
5219934,10
94549,80
1725005,91
14715803,64
1834036,89
8272948,49
3158910,98
61492,05
1388415,23
425,88
425,88
5810459,98
5810459,98
8525002,28
7980527,75
17890,70
49044,55
5169,71
472369,57
565236,53
21732,75
543503,78
362085,59
362085,59
10825777,41
10825777,41
20527544,25
20313358,49
214185,76
10568160,56
7566581,34
3001579,22
6810392,98
6037603,67
772789,31
364624,65
267659,33
96965,32
45016,14
21654,66
23361,48
9869,90
9869,90
14000,00
14000,00
1438694,00
1438694,00

242
242.1
243
243.1
244
244.2

678442,65
678442,65
618556,34
618556,34
18265,65
18265,65

245
245.1
261
261.1
261.2
262
262.2
262.3
262.4
311
311.1

53089,53
49142,34
3947,19
260346,82
119415,03
386105,24
245173,45
1005400,00
1005400,00

331
331.2
332
332.1
333
333.1

82173803,52
82173803,52
6009196,28
6009196,28

351
351.1
412
412.4
511
511.1
511.2

114934,62
114934,62
1700000,00
1700000,00

150898608,40
150898608,40
69835377,84
69835377,84
138782,66
138782,66
111657547,15
111657547,15
101940,13
83400,13
18540,00
594268,71
198685,12
202856,39
192727,20

5540,16
5540,16
2220869,92
2220869,92
6009196,28
6009196,28
107906661,84
107906661,84
914934,62
914934,62
22226084,28
16385000,00
5841084,28

512
512.1
521
521.1
521.2
523
523.1
523.2
531
531.1
531.2
532
532.1
533
533.1
533.2
534
534.1
534.2
534.3
534.4
534.6
534.7
536
536.1
541
541.2
611
611.1
611.2
611.3
612
612.1
612.3
612.6
621
621.2
622
622.1
711
711.1
711.2
711.3
712
712.1
712.2
712.3
712.4
712.5
712.6

3191402,12
384361,04
2807041,08
1369165,59
1282468,09
86697,50
453131,30
453131,30
1869,21
1869,21
197511,82
151224,10
46287,72
50624,84
38980,34

11644,50

119623614,68
61080544,72
58543069,96
12805397,59
9233251,34
3572146,25
12367097,78
5955903,92
6411193,86
17960,42
17960,42
2464755,98
1888792,72
575963,26
23506124,15
1781111,50
403740,14
31310,00
20822057,32
467655,19
250,00
2220869,92
2220869,92
262454,95
262454,95
94217792,10
52362952,73
40432072,10
1422767,27
2306345,69
1821322,76
3061,11
481961,82
99500,00
99500,00
11283024,05
11283024,05
68497559,16
37632527,36
30830229,35
34802,45
8347247,87
2812493,40
874245,33
326762,10
2028444,64
206614,11
1981,25

151080459,08
151080459,08
70406498,04
70406498,04
147173,03
147173,03
111657547,15
111657547,15
111045,83
90366,83
20679,00
585950,35
209733,11
236513,54
139703,70

496591,97
496591,97
47436,14
47436,14
9875,28
9875,28

43983,83
42175,64
1808,19
268665,18
108367,04
352448,09
192149,95
1005400,00
1005400,00
5540,16
5540,16

6009196,28
6009196,28
10533390,04
10533390,04
107906661,84
107906661,84
800000,00
800000,00
22933262,21
14685000,00
8248262,21
3000000,00
3000000,00
117895183,10
61426677,88
56468505,22
12018023,33
8532574,58
3485448,75
11913966,48
5955903,92
5958062,56
17479,68
17479,68
2362302,98
1832627,44
529675,54
23681391,23
1995662,82
364759,80
31310,00
20822057,32
467351,29
250,00
2220869,92
2220869,92
262454,95
262454,95
94217792,10
52362952,73
40432072,10
1422767,27
2306345,69
1821322,76
3061,11
481961,82
99500,00
99500,00
11283024,05
11283024,05
68497559,16
37632527,36
30830229,35
34802,45
8347247,87
2812493,40
874245,33
326762,10
2028444,64
206614,11
1981,25

85962129,88
85962129,88
10533390,04
10533390,04

2407177,93
2407177,93
3000000,00
3000000,00
1462970,54
730494,20
732476,34
581791,33
581791,33

1388,47
1388,47
95058,82
95058,82
225891,92
214551,32

11340,60

712.9
712.
712.
713
713.1
713.2
713.3
713.6
713.7
713.8
714
714.1
714.2
714.3
714.4
714.7
714.71
722
722.1
731
731.1
811
811.1
811.2
811.3
811.4
812
812.2
812.3
814
814.1
821
821.1
831
831.1
831.3
832
832.1
834
834
834.1

Итого

109742749,50

2096707,04
531451,79
1565255,25
3890415,87
1228305,31
726211,73
143958,77
56300,31
119322,06
1616317,69
3771684,72
1594608,33
12760,05
436259,55
6500,20
217845,41
1503711,18
11531812,86
11531812,86
1334551,32
1334551,32
43158675,36
39038678,57
1995997,54
525803,83
1598195,42
682480,18
540750,83
141729,35
94153,18
94153,18
949064,94
949064,94
13538727,84
4887835,06
8650892,78
35205377,44
35205377,44
1493322,34
396828,08
1096494,26

2096707,04
531451,79
1565255,25
3890415,87
1228305,31
726211,73
143958,77
56300,31
119322,06
1616317,69
3771684,72
1594608,33
12760,05
436259,55
6500,20
217845,41
1503711,18
11531812,86
11531812,86
1334551,32
1334551,32
43158675,36
39038678,57
1995997,54
525803,83
1598195,42
682480,18
540750,83
141729,35
94153,18
94153,18
949064,94
949064,94
13538727,84
4887835,06
8650892,78
35205377,44
35205377,44
1493322,34
396828,08
1096494,26

109742749,50 1541735944,23

1541735944,23

120606538,37

120606538,37
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Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.
Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета)

Счет

Сальдо на начало периода
Дебет
Кредит

111

8000,00
8000,00
16649,23
1289,01

111.1
112
112.2
112.4
112.5
112.9

365033,93
78816,06
13988,00
138880,15
133349,72

113

253450,21
53450,51
6125,15
111327,32
82547,23

113.2
113.4
113.5
113.9
121
121.1
121.2
121.3
122
122.3
123
123.1
123.3
123.4
123.5
123.9

5003965,73
4980215,73
23750,00
613647,79
613647,79
48246593,80
29699380,87
11507723,12
5219934,10
94549,80
1725005,91

124

14715803,64
1834036,89
8272948,49
3158910,98
61492,05
1388415,23

124.1
124.3
124.4
124.5
124.9
142
142.2
151
151.1
211
211.1
211.3
211.4
211.8
211.9
213
213.1
213.2

425,88
425,88
5810459,98
5810459,98
8525002,28
7980527,75
17890,70
49044,55
5169,71
472369,57
565236,53
21732,75
543503,78

214
215
215.3
216
216.1
217
217.1
217.2
217.4
217.11
221
221.1
221.2
224
224.1
224.2
225
225.1
225.5
225.21
226
226.1
226.3
226.41
226.42
233
233.1
234

10825777,41
10825777,41
20527544,25
20313358,49
214185,76
10568160,56
7566581,34
3001579,22
6810392,98
6037603,67
772789,31
364624,65
267659,33
96965,32
45016,14
21654,66

23361,48
9869,90
9869,90
14000,00

8000,00
7360,22
3640,41
549,30

3091,11
1553318,03
376344,18
1118028,47
58945,38

Сальдо на конец периода
Дебет
Кредит
8000,00
8000,00
5492,44

5492,44
68088,75
5275,52
1381,62
20725,37
40706,24
1094208,57
1011513,19
82695,38

1258172,85

160442,48

1023056,39

17530,09
113333,33

235116,46
139566,96

29579,06
2192985,82
835574,79
674058,89
553153,58
17257,19
112941,37

17530,09
104186,97
17849,90

376190,72
80105,07
13988,00
146880,15
135217,50
317898,55
58176,73
7506,77
132052,69
120162,36
5463075,19
5356559,91
106515,28
613647,79
613647,79
49344324,17
29699380,87
12513249,42
5106600,77
94549,80
1930543,31
16769222,50
2669611,68
8929477,29
3607877,59
78749,24
1483506,70
425,88
425,88

362085,59
362085,59

214.1

Обороты за период
Дебет
Кредит

1578187,14
1578187,14
89609930,75
82678422,56
865761,23
1726539,82
15438,15
4323768,99
233891,38
116807,74
117083,64
24427,80
24427,80
7388647,12
7388647,12
147736332,15
147736332,15
97502361,41
51325834,10
23829868,99
10547247,73
11799410,59
126117010,31
122662752,55
3454257,76
29793052,47
7476112,45
22316940,02
2308851,48
1048535,15
1320305,57
-59989,24
24274088,54
23087479,39
80000,00
410818,81
695790,34
2400982,58
2400982,58
2460,00

7388647,12
7388647,12
89350378,91
83098616,02
247560,20
1693226,17
4310976,52
176856,71
138540,49
38316,22
61136,30
61136,30

148098387,11
148098387,11
102311860,09
56170914,15
23829868,99
10511666,36
11799410,59
113739520,57
109991081,88
3748438,69
30419203,34
8058203,42
22360999,92
2371834,13
798599,03
1573235,10
24103998,20
23017193,19
28000,00
410818,81
647986,20
2376275,01
2376275,01
4460,00

8784554,12
7560334,29
636091,73
82358,20
20607,86
485162,04
622271,20
622271,20
398794,09
398794,09
7388647,12
7388647,12
10463722,45
10463722,45
15718045,57
15468278,44
249767,13
22945650,30
20238252,01
2707398,29
6184242,11
5455512,70
728729,41
301642,00
249936,12
14729,80
36976,08
215106,48
91940,86
52000,00
71165,62
34577,47
34577,47
12000,00

234.2
241
241.1
242
242.1
243
243.1
244
244.2

14000,00
1438694,00
1438694,00
496591,97
496591,97
47436,14
47436,14
9875,28
9875,28

245
245.1
245.2
252
252.4
261
261.1
261.2
262
262.2
262.3
262.4

43983,83
42175,64
1808,19
268665,18
108367,04
352448,09
192149,95
1005400,00
1005400,00

311
311.1
331

5540,16
331.1
331.2

332
332.1
333
333.1

5540,16

3000000,00
3000000,00

1462970,54
730494,20
732476,34
581791,33
581791,33

100637379,54
50165827,84
50471551,70
8683027,24
6477793,01
2205234,23
13634491,90
6992519,64
6641972,26
93253,08
93253,08
2376089,38
1759860,78
616228,60
19890037,44
1062598,39
439862,47
57200,00
18144875,87
185500,71
176823,53
176823,53
308114,30
308114,30
94968707,70
56679587,25
37243941,79
1045178,66
3239232,34
2801894,56
437337,78
41666,67
41666,67
1449930,50
1449930,50
74840327,64
42213857,49
32626470,15
8945682,69

2407177,93

512.1
512.4
521
521.1
521.2
523
523.1
523.2
531
531.1
531.2
532
532.1
533
533.1
533.2
534
534.1
534.2
534.3
534.4
534.6
536
536.1
541
541.2
611
611.1
611.2
611.3
612
612.1
612.6
621
621.2
622
622.1
711
711.1
711.2
712

7988,50
2448,34
5540,16
10533390,04
10533390,04
6362116,09
6362116,09
99699537,21
99699537,21
100300,00
100300,00
16999478,41
16934000,00
8534,51
56943,90
3800,00

3000000,00
3000000,00

412.4

512

1165,78

2407177,93

351.1
412

511.1
511.2
511.6

4460,00
107725722,09
107725722,09
131242894,99
131242894,99
51498827,33
51498827,33
45070,84
45070,84
116656673,92
100508428,92
16148245,00
419480,00
419480,00
87985,40
72810,25
15175,15
435005,50
137992,89
124870,31
172142,30

1165,78
182363,69
182363,69
10533390,04
10533390,04
99699537,21
99699537,21
100300,00
100300,00
11839712,44
9424000,00
2415712,44

85962129,88
85962129,88
10533390,04
10533390,04

351

511

2460,00
108214261,12
108214261,12
130980150,20
130980150,20
51551368,10
51551368,10
36480,99
36480,99
116656673,92
100508428,92
16148245,00
419480,00
419480,00
79863,19
60464,02
19399,17
414081,16
162368,60
137992,89
113719,67

1388,47
1388,47
95058,82
95058,82
225891,92
214551,32

11340,60

3800,00
99990359,90
50009285,75
49981074,15
8348905,95
6117857,77
2231048,18
13990014,05
6992519,64
6997494,41
94500,13
94500,13
2383406,24
1767177,64
616228,60
20415444,89
848047,07
448336,61
57200,00
18875034,11
186827,10
176823,53
176823,53
308114,30
308114,30
94968707,70
56679587,25
37243941,79
1045178,66
3239232,34
2801894,56
437337,78
41666,67
41666,67
1449930,50
1449930,50
74840327,64
42213857,49
32626470,15
8945682,69

12000,00
1927233,03
1927233,03
233847,18
233847,18
99976,91
99976,91
1285,43
1285,43

35861,62
29829,41
6032,21
247740,84
132742,75
365570,67
250572,58
1005400,00
1005400,00
1282,56
2448,34
1165,78
96313156,23
96313156,23
6362116,09
6362116,09

7566943,90
7510000,00
56943,90
3800,00
3800,00
815950,90
573952,11
241998,79
247670,04
221856,09
25813,95
355522,15
355522,15
2635,52
2635,52
102375,68
102375,68
751299,37
8474,14
730158,24
12666,99

712.1
712.2
712.3
712.4
712.5
712.7
712.9
712.
712.
713
713.1
713.2
713.3
713.6
713.7
713.8
713.10
714
714.1
714.2
714.3
714.4
714.7
714.71
721
721.2
722
722.1
731
731.1
811
811.1
811.2
811.3
811.4
812
812.2
812.3
814
814.1
821
821.1
831
831.1
831.3
832
832.1
834
834
834.1

Итого

120606538,37

2953301,99
1220008,96
426420,47
1930301,10
63817,57
1,77
2351830,83
568093,23
1783737,60
2881202,39
1048339,08
516072,26
146710,96
57398,19
11345,85
1077756,05
23580,00
4377874,61
2497885,45
219,95
249110,48
8110,61
0,25
1622547,87
9146,36
9146,36
1548674,87
1548674,87
734512,56
734512,56
50077508,41
44474389,66
3106498,96
690956,57
1805663,22
610151,39
493051,49
117099,90
426703,22
426703,22
734995,58
734995,58
13356850,24
3982045,09
9374805,15
36732589,96
36732589,96
781049,92
5705,01
775344,91

2953301,99
1220008,96
426420,47
1930301,10
63817,57
1,77
2351830,83
568093,23
1783737,60
2881202,39
1048339,08
516072,26
146710,96
57398,19
11345,85
1077756,05
23580,00
4377874,61
2497885,45
219,95
249110,48
8110,61
0,25
1622547,87
9146,36
9146,36
1548674,87
1548674,87
734512,56
734512,56
50077508,41
44474389,66
3106498,96
690956,57
1805663,22
610151,39
493051,49
117099,90
426703,22
426703,22
734995,58
734995,58
13356850,24
3982045,09
9374805,15
36732589,96
36732589,96
781049,92
5705,01
775344,91

120606538,37 1507220126,92

1507220126,92

131014067,58

131014067,58

