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Rezumat. Analiza performanţei unei firme (societăţi comerciale) are 
un rol determinant în stabilirea strategiei de urmat şi aceasta cu atât mai 
mult în perioada crizei economico-financiare. În cele ce urmează am 
efectuat analiza, pe baza datelor din bilanţul firmei, pentru SC DELTA SRL, 
utilizând un sistem de indicatori care au relevanţă şi prin interpretarea 
cărora se pot trage concluzii certe în funcţie de care se poate prognoza 
evoluţia viitoare. Am încercat să utilizez un număr de indicatori priviţi ca un 
sistem, care să definească, în cele din urmă, un model de analiză a 
performanţei unei firme. Cercetarea s-a axat pe aplicarea sistemului de 
indicatori convenit asupra datelor din bilanţul firmei DELTA SRL. 
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1. Analiza elementelor patrimoniale 
Pe baza datelor prezentate în bilanţul contabil la 31 decembrie 2009 am 

efectuat analiza structurii activului şi pasivului bilanţier, urmărind, mai ales, 
determinarea unor rate care caracterizează relaţiile existente între diversele 
elemente patrimoniale. 

În acest sens, structura activelor aflate în patrimoniul societăţii analizate 
poate fi sintetizată astfel: 

Tabelul 1 
Structura activelor SC DELTA SRL 

Denumirea elementului Valoare (lei) Pondere (%) 
Active imobilizate 51.998,6 17,89 
Active circulante 238.496,4 82,11 
Cheltuieli în avans 0 0 
Total active 290.495 100 

 
Relaţia existentă la nivelul entităţii economice analizate între nivelul 

diferitelor categorii de active este reprezentată în graficul următor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Structura activelor SC DELTA SRL 
 

De asemenea, pe baza elementelor patrimoniale prezentate anterior, am 
determinat ratele specifice pentru fiecare componentă a activelor firmei, aşa 
cum este redat în continuare. 

a) Rata activelor imobilizate  
Reflectă ponderea elementelor patrimoniale aflate permanent în 

patrimoniu şi măsoară gradul de imobilizare a elementelor de capital. 

Structura activelor societăţii

82,11%

17,89%
0,00%

Active imobilizate Active circulante Cheltuieli în avans
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100
activTotal

etaizlibom Activeetaizlibomiactivelor  Rata ×= , rezultând o valoare de 

17,89%. 
 
Din calcul, se constată faptul că activele imobilizate deţin o pondere 

relativ redusă (17,89%) din totalul activelor societăţii. 
Defalcarea ratei activelor imobilizate se va realiza pe baza imobilizărilor 

necorporale, corporale şi financiare, după cum urmează: 
 

100
activTotal

elaroprocen irăzilibomIelaroprocenr olirăzilibomi Rata ×= . 

 
Introducând datele de care dispunem în formula de calcul, rezultă că rata 

imobilizărilor necorporale este 1,41%. 
Rata imobilizărilor necorporale în cazul agenţilor economici ce îşi 

desfăşoară activitatea în ţările în curs de dezvoltare este extrem de redusă (sub 
25% din totalul activelor), dar în cazul societăţii analizate valoarea acesteia este 
1,41% (aproape inexistentă). 

 

100
activTotal
corporale irăzilibomI

corporaler olirăzilibomi Rata ×= . Valoarea 

calculată pentru rata imobilizărilor corporale este 14,81%. 
 

100
activTotal
financiareirăziliboIm

financiarer olirăzilibomi Rata ×= , calculată pe 

baza datelor din bilanţ are valoarea de 1,68%. 
 
În tabelul următor sunt sintetizate datele rezultate privind structura, în 

cifre absolute şi relative, a imobilizărilor. 
 

Tabelul 2 
Structura activelor imobilizate SC DELTA SRL 

Denumirea elementului Valoare (mil. lei) Pondere în total active (%) 
Imobilizări necorporale 4.081,0 1,41 
Imobilizări corporale 43.028,8 14,81 
Imobilizări financiare 4.887,9 1,68 

 
Datele calculate, pentru o mai mare sugestivitate, sunt prezentate în 

graficul următor: 
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Ponderea imobilizărilor în total active

82,11%

1,67%

14,81%
1,41%

Imobilizări necorporale Imobilizări corporale

Imobilizări financiare Active circulante

 
Figura 2. Ponderea imobilizărilor în total active  

 
b) Rata activelor circulante  
Are semnificaţie majoră în activitatea unei firme. Astfel, valorificând 

aspectele teoretice, vom utiliza la datele din bilanţ ale societăţii analizate şi vom 
obţine indicatorii următori. 

• Rata activelor circulante, dată de relaţia: 

100
activTotal

circulante Activecirculanteactivelor  Rata ×= , care din calcul va 

avea valoarea de 82,11%. 
Societatea analizată are o pondere extrem de ridicată a activelor 

circulante în totalul activelor firmei (peste 80%).  
Şi în cazul ratei activelor circulante vom efectua defalcarea acesteia pe 

principalele elemente componente, pentru a obţine mărimi relative de structură. 
Am în vedere rata (ponderea) stocurilor, creanţelor comerciale şi 
disponibilităţilor la societatea comercială analizată. Ratele respective sunt 
calculate după relaţiile de mai jos, rezultând valorile care sunt sintetizate în 
Tabelul 3. 

100
activ Total

Stocuristocurilor Rata ×=  

 
Valoarea calculată a ratei stocurilor este de 35,32%. 
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100
activTotal

asimilate conturi iş iţneilC
comercialer oleţnaerc Rata ×=  

Valoarea calculată pentru rata creanţelor comerciale este de 25,71%. 

100
activTotal

plasament de Titluri  itşenăb iţătiilbinopsiDroliţătilibinopsid Rata ×
+

=  

În urma calculelor, rata disponibilităţilor are valoarea 21,08%. 
 

Tabelul 3 
Structura activelor circulante SC DELTA SRL 

Denumirea elementului Valoare (lei) Pondere în total active (%) 
Stocuri 102.594 43,02 
Creanţe 74.695,6 31,32 
Investiţii pe termen scurt 0 0 
Casa şi conturi la bănci 61.206,8 25,66 
Total 238.496,4 100,00 
 
Pentru mai multă sugestivitate, ponderea activelor circulante în totalul 

activelor societăţii comerciale este prezentată în graficul următor: 
 

Ponderea activelor circulante în total activ

21,08%

25,71%

35,32%

17,89%

Stocuri Creanţe Casa şi conturi la bănci Active imobilizate

 
Figura 3. Ponderea activelor circulante în total active 

 
În mod similar, utilizând datele din bilanţul societăţii, am calculat 

indicatorii relevanţi privind pasivele. 
Astfel, pasivele societăţii prezentate în bilanţul contabil pentru anul 2009  

pot fi sintetizate în tabelul şi graficul următor. Acestea (tabelul şi graficul) sunt 
realizate pe baza datelor absolute şi relative cu privire la pasivele cuprinse în 
bilanţul societăţii. 
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Tabelul 4 
Structura pasivelor SC DELTA SRL 

Denumirea elementului Valoare (mil. lei) Pondere (%) 
Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de 
până la un an 183.669,1 63,22 

Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă 
mai mare de un an 42.777,9 14,73 

Capitaluri proprii 64.048 22,05  
Total pasive 290.495 100 

 

Structura pasivelor societăţii

63,22%
14,73%

22,05%

Datorii: sumele  ce  trebuie  plătite  într-o perioadă de  până la un an
Datorii: sumele  ce  trebuie  plătite  într-o perioadă mai mare de un an
Capitaluri proprii

 
Figura 4. Structura pasivelor SC DELTA SRL 

 
Din analiza efectuată, pe baza datelor (indicatorilor) calculate, se remarcă 

faptul că datoriile cu un termen de rambursare mai mic de un an deţin o pondere 
semnificativă (63,22%) în totalul pasivelor societăţii. 

Pentru o mai bună caracterizare a structurii pasivelor agentului economic 
este recomandabilă determinarea şi a altor rate specifice. 

2. Analiza structurii financiare a capitalurilor societăţii comerciale 
SC DELTA SRL 

a) Rata stabilităţii financiare 
Acest indicator reflectă ponderea surselor de finanţare ce rămân la 

dispoziţia societăţii comerciale pentru o perioadă mai mare de un an în totalul 
surselor de acoperire a mijloacelor economice. Pentru aceasta am calculat rata 
stabilităţii financiare, utilizând relaţia: 



Model de analiză a performanţei firmei 
 

111 

100
pasiv Total

lung işmediu  termen pe Datorii propriu Capital

100
pasiv Total

permanent Capitalfinanciare iiţăstabilit Rata

×
+

=

=×=
 

 
Introducând datele din bilanţ, am obţinut rata stabilităţii financiare în 

valoare de 36,7%. 
 
b) Ratele de îndatorare 
Prezintă ponderea datoriilor cu un termen de exigibilitate mai mic de un 

an în totalul pasivelor societăţii sau al surselor de finanţare atrase, în totalul 
pasivelor societăţii. Aplicând relaţiile de calcul şi utilizând datele din bilanţul 
societăţii am obţinut: 

 

100
pasiv Total

scurt termen pe Datorii
scurt termen pe datoriilor Rata ×=  

 
Valoarea calculată a ratei datoriilor pe termen scurt este 63,22%. 
Din calculele anterioare se poate observa faptul că datoriile pe termen 

scurt deţin o pondere extrem de mare în totalul pasivelor agentului economic 
analizat. O asemenea situaţie poate fi considerată ca fiind extrem de 
nefavorabilă societăţii, aceasta fiind supusă riscului de apariţie a unor dificultăţi 
ulterioare ca urmare a concentrării scadenţelor pentru diversele datorii într-un 
termen foarte scurt (mai mic de un an). 

• Rata autonomiei globale prezintă ponderea surselor proprii în totalul 
mijloacelor utilizate pentru finanţarea activităţii unui agent economic. În 
activitatea practică, se recomandă ca ponderea surselor proprii de finanţare să 
fie de minimum 33% din totalul surselor de finanţare utilizate de întreprindere. 
Acest indicator se calculează pe baza relaţiei: 

 

100
pasiv Total
propriu Capitalglobale autonomiei Rata ×=  

 
Valoarea înregistrată de acest indicator (22,05%) este mai mică în 

comparaţie cu valoarea recomandată (33%), ceea ce ridică un prim semn de 
întrebare faţă de evoluţia ulterioară a agentului economic analizat. Această 
situaţie se datorează subdimensionării capitalurilor proprii ale societăţii 
comparativ cu valoarea totală a pasivelor, acesta apelând cu precădere la surse 
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atrase de finanţare a activităţii economice, situaţie ce conduce la apariţia unor 
costuri suplimentare nejustificate. 

• Rata datoriilor totale reflectă ponderea surselor de finanţare atrase în 
totalul pasivelor societăţii, fiind calculată din relaţia: 

 

100
pasiv Total
 totaleDatorii totaledatoriilor Rata ×=  

 
Valoarea ratei datoriilor totale calculată este de 77,95%. 
Rata datoriilor totale înregistrează o valoare ridicată în comparaţie cu 

nivelul optim recomandat de 67%, o pondere ridicată a surselor de finanţare 
externe atrăgând cu sine apariţia unor costuri suplimentare semnificative. 
Conducerea societăţii a considerat că nivelul acestor costuri poate fi suportat pe 
seama utilizării optime a imobilizărilor corporale achiziţionate. 

• Rata solvabilităţii generale cuantifică riscul de incapacitate de plată a 
datoriilor la care este expus agentul economic analizat. Valoarea minimă a ratei 
solvabilităţii globale se consideră 1,4 (în cazul în care ponderea minimă a 
capitalului propriu în cadrul totalului surselor de finanţare este de 30%). În 
cazul în care rata solvabilităţii globale este mai mică decât 1, atunci firma este 
insolvabilă.  

La firma analizată, 
curenteDatorii
 totaleActive generale iiţătilibavlos Rata = , valoarea 

calculată este de 1,58. 
• Rata autonomiei financiare exprimă ponderea resurselor proprii în 

cadrul resurselor financiare atrase pe termen lung de către societatea 
comercială. Aplicând formulele de calcul rezultă: 

permanent Capital
propriu Capital financiare autonomiei Rata = , valoarea este 0,6. 

Stocuri
permanentrulment  de Fond stocurilor a eraţnanif de Rata = ,  

  valoarea este 0,53. 
 
1. Analiza pe baza bilanţului financiar  
Pe baza datelor cuprinse în bilanţul contabil întocmit la data de 31 

decembrie 2009 şi ţinând cont de lichiditatea activelor şi de exigibilitatea 
elementelor de pasiv, la nivelul societăţii analizate   poate fi întocmit bilanţul 
financiar (patrimonial). 
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Utilizând informaţiile prezentate în bilanţul financiar, pe baza modelului 
considerat, am determinat indicatorii principali de analiză a situaţiei 
patrimoniale, şi anume: fondul de rulment, necesarul de fond de rulment, 
trezoreria netă şi situaţia netă. 

a) Fondul de rulment 
Fondul de rulment reprezintă o marjă de siguranţă a întreprinderii, 

impusă de diferenţele existente între sumele de încasat şi cele de plătit, precum 
şi de decalajul ce poate să apară între termenul de transformare a activelor în 
bani şi durata medie în care datoriile devin exigibile. 

Cu ajutorul informaţiilor cuprinse în jumătatea superioară a bilanţului 
patrimonial al societăţii, fondul de rulment poate fi determinat după cum 
urmează: 

 
Fondul de 
rulment 

permanent 
= Capital 

permanent - Active 
imobilizate 

, relaţie ce devine 
 

 
Fondul de 
rulment 

permanent 

= Capital 
propriu + Datorii financiare 

pe termen lung - Active imobilizate 

 
Fondul de rulment permanent este de 54.827,3 mil. lei. 
Valoarea pozitivă a fondului de rulment reflectă o stare de echilibru pe 

termen lung la nivelul agentului economic analizat, acesta având capacitatea de 
a suporta decalajul existent între termenul de transformare a activelor în bani şi 
durata medie în care datoriile firmei devin exigibile.  

Pentru a analiza situaţia patrimonială reală a societăţii am determinat 
fondul de rulment propriu, folosind relaţia de calcul: 

 
Fondul de rulment propriu = Capital propriu - Active imobilizate 

 
Fondul de rulment propriu astfel calculat are valoarea de 12.049,4 mil. lei 
Existenţa unui fond de rulment propriu pozitiv demonstrează faptul că 

agentul economic analizat se află într-o stare de echilibru financiar pe termen 
lung realizat pe baza capitalurilor proprii.  

Valoarea fondului de rulment poate fi determinată şi cu ajutorul 
elementelor din cea de-a doua jumătate a bilanţului patrimonial, respectiv pe 
baza elementelor bilanţiere cu o lichiditate mai ridicată (activele circulante) şi a 
celor cu exigibilitate mai mică (datoriile pe termen scurt), respectiv: 

 
Fondul de rulment  = Active circulante - Datorii pe termen scurt 
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Fondul de rulment calculat este în valoare de 54.827,3 mil. lei. 
Fondul de rulment înregistrează o valoare pozitivă ceea ce înseamnă că 

societatea se află într-o stare de echilibru pe termen scurt, societatea având la 
dispoziţie active cu lichiditate ridicată a căror valoare este superioară faţă de 
suma necesară achitării tuturor datoriilor cu un termen de exigibilitate mai mic 
de un an.  

b) Necesarul de fond de rulment  
Acest indicator reflectă valoarea activelor pe termen scurt, indiferent de 

natura stocurilor şi creanţelor, ce nu sunt finanţate din surse atrase pe termen 
scurt. Vom utiliza relaţiile de calcul următoare: 

 
Necesarul de fond de 

rulment = Active pe termen 
scurt - Pasive pe termen scurt, 

care devine: 
NFR = Stocuri + Creanţe - Datorii curente de exploatare 

 
Necesarul de fond de rulment înregistrează o valoare negativă (- 6.379,5 lei), 

ceea ce înseamnă că activele pe termen scurt sunt acoperite în totalitate din surse de 
finanţare cu o exigibilitate crescută şi care, în plus, finanţează parţial activele 
permanente (datoriile curente sunt în exclusivitate datorii de exploatare). O 
asemenea situaţie este apreciată a fi favorabilă societăţii, fiind consecinţa directă a 
aplicării unei strategii de corelare a perioadei de transformare a activelor circulante 
în lichidităţi cu termenele de achitare a datoriilor. 

c) Trezoreria netă 
Trezoreria netă permite reflectarea corelaţiei dintre fondul de rulment şi 

necesarul de fond de rulment, identificând situaţia financiară a agentului 
economic analizat, atât pe termen lung, cât şi pe termen scurt. 

 În cazul societăţii analizate, trezoreria netă poate fi determinată utilizând 
relaţia: 

Trezoreria netă = Fondul de rulment - Necesarul de fond de rulment 

Trezoreria netă înregistrează o valoare pozitivă (+ 61.206,8 mil. lei) şi 
reprezintă o stare de echilibru financiar existentă la nivelul societăţii. Această 
valoare a trezoreriei nete este urmarea directă a unui excedent financiar apărut 
în cursul anului 2009 şi, implicit, a unei activităţi rentabile a societăţii în 
perioada supusă analizei financiare.  

Situaţia netă a societăţii este importantă deoarece reflectă solvabilitatea 
societăţii la un moment dat şi pentru aceasta utilizăm relaţia: 

Situaţia netă = Total activ – Datorii totale = Capitaluri proprii 
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O valoare pozitivă a situaţiei nete relevă faptul că agentul economic 
analizat este solvabil. Astfel, valoarea indicatorului este de 64.048 mil. lei. 

 
d) Indicatorii privind lichiditatea şi viteza de rotaţie 
Analiza financiară, efectuată pe baza informaţiilor cuprinse în bilanţul 

contabil întocmit la sfârşitul exerciţiului 2009, poate fi extinsă şi prin calcularea 
unor indicatori specifici, privind lichiditatea şi viteza de rotaţie a capitalurilor 
prin cifra de afaceri. În cele ce urmează, utilizând relaţiile de calcul, am obţinut 
indicatorii menţionaţi. 

• Lichiditatea curentă măsoară capacitatea agentului economic de a plăti 
datoriile pe termen scurt utilizând activele pe termen scurt din bilanţ.  

Utilizând relaţia  

curenteDatorii
curente Active curenta aetatidihciL =  obţinem valoarea de 1,29. 

Valoarea înregistrată de lichiditatea curentă reprezintă un semnal de 
alarmă privind capacitatea societăţii de a-şi onora obligaţiile scadente pe termen 
scurt (valoarea optimă fiind 1,5-2). În această situaţie firma are nevoie să se 
împrumute sau să vândă o parte din activele imobilizate pentru a-şi plăti 
datoriile.   

• Lichiditatea imediată măsoară capacitatea societăţii de a plăti datoriile 
pe termen scurt utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate din bilanţ. 

Introducând datele din bilanţ în relaţia  

curenteDatorii
Stocuri-curente Active imediata aetatidihciL = , obţinem valoarea 

indicatorului egală cu 0,73. 
Şi în cazul acestui indicator valoarea subunitară înregistrată (comparativ 

cu valoarea optimă 1) reprezintă un aspect nefavorabil pentru societate, 
respectiv activele cu lichiditate mare nefiind suficiente pentru a acoperi 
datoriile pe termen scurt, indiferent de valoarea reală a stocurilor. 

• Lichiditatea la vedere se calculează după relaţia: 

curenteDatorii
e trezoreride Active  vederela aetatidihciL = . Pe baza datelor bilanţiere, 

rezultă valoarea de 0,33. 
Acest indicator arată că activele de trezorerie reprezintă doar 33% din 

totalul datoriilor curente. Trebuie avut în vedere ca lichiditatea la vedere să fie 
mai atent controlată, pentru a nu crea dificultăţi întreprinderii în relaţiile cu 
creditorii (cei faţă de care există datorii curente). 

• Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi permite evaluarea performanţelor 
agenţilor economici în ceea ce priveşte relaţiile acestora cu beneficiarii, el 
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având o importanţă deosebită în cazul firmelor ce realizează vânzări pe credit 
(comercial). Durata unei rotaţii a debitelor-clienţi se determină ca raport între 
soldul mediu al contului clienţi şi cifra de afaceri destinată acoperirii 
elementului patrimonial „debitori-clienţi”, raport multiplicat cu 365 (zilele 
calendaristice ale anului).  

Introducând datele în relaţia  

afaceri de Cifra
365iţneilc Sold

iţncliedebitelor  a ierotaţ de Viteza
×

=   , 

obţinem o mărime egală cu 138 zile. 
• Viteza de rotaţie a activelor imobilizate prin cifra de afaceri evaluează 

eficacitatea managementului agentului economic în ceea ce priveşte utilizarea 
acestor elemente patrimoniale în vederea obţinerii de venituri, se utilizează 
relaţia de calcul:  

 

etazimobili Active
afaceri de Cifraetazilibomiactivelor  a eiţator de Viteza =  

 
Datele de care dispunem conduc la un indicator egal cu 3,79 (ori). 
Valoarea recomandată pentru acest indicator trebuie să fie cât mai 

superioară lui 1, deci se constată o situaţie favorabilă societăţii având în vedere 
că valoarea înregistrată este de 3,79. 

• Viteza de rotaţie a activelor totale este un indicator ce reflectă 
eficienţa utilizării activelor aflate în patrimoniul unui agent economic şi este 
dată de relaţia  

 

activeTotal
afaceri de Cifratotaleactivelor  a eiţarot de Viteza =  

 
Din calcul am obţinut valoarea 0,68 ori, care reflectă o situaţie medie de 

rotaţie a activelor totale. 
 
e) Analiza rentabilităţii întreprinderii 
• Rata rentabilităţii financiare (ROE) a capitalului propriu pune în 

evidenţă randamentul capitalurilor proprii, respectiv al plasamentului efectuat 
de acţionarii unei societăţi prin cumpărarea acţiunilor societăţii. Profitul, sursa 
importantă de finanţare a dezvoltării unei activităţi, reprezintă parte 
componentă a capitalurilor unei întreprinderi, remunerând, în primul rând, 
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participarea acţionarilor, prin intermediul dividendelor. Se calculează după 
relaţia: 

100
propriu Capital

netProfit  financiare iiţătirentabil Rata ×= ,  

din calcul rezultând o valoare de 5,53%. 
Valoarea înregistrată de acest indicator trebuie să fie mai mare decât 5%, 

astfel se poate afirma faptul că activitatea desfăşurată în cadrul societăţii a fost 
eficientă din punct de vedere al fructificării capitalurilor proprii. 

• Rata rentabilităţii capitalului avansat se stabileşte ca raport între 
rezultatul curent al exerciţiului şi capitalul avansat (fix şi circulant), utilizând 
relaţia: 

 

100
circulanteActivefixeActive

curent Rezultatulavansat  iululatipac  iiţătilibatner Rata ×
+

=

pe baza căreia am obţinut valoarea de 1,43%. 
Pe baza mărimii înregistrate de acest indicator în anul 2009, se constată o 

valorificare insuficientă a capitalului avansat în perioada supusă analizei. 
• Rata marjei comerciale brute, dată de relaţia: 

100
afacerideCifra
brut Profitul brute comerciale marjei Rata ×= ,  

conduce la valoarea 2,11%. 
Având în vedere faptul că valoarea înregistrată de societate este mai mare 

decât valoarea recomandată pentru acest indicator (>1,8), se poate afirma faptul 
că activitatea acesteia în anul 2009 a fost una rentabilă. 

• Rentabilitatea economică 
Rata rentabilităţii economice se calculează pe baza EBIT (EBIT = profit 

înainte de dobânzi şi de impozit calculat), utilizând formula: 
EBIT = Venituri totale – Cheltuieli totale (exclusiv cheltuielile cu dobânzile şi 

impozitul pe profit) 
 

100
netecurenteActiveeimobilizatActive

profit pe Impozitul-EBIT

100
economic Activ

profit pe Impozitul-EBIT economice iiţătirentabil Rata

×
+

=

=×=
 

 
De asemenea, se poate utiliza formula de calcul: 

100
financiare Datoriiproprii Capitaluri

nziâDobnetProfit  economice  iiţătirentabil Rata ×
+
+

=  
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Astfel, pentru anul 2009, valoarea indicatorului a fost de 2,78%, 
reflectând o evoluţie pozitivă. În cele prezentate mai sus am urmărit să 
sintetizez un model de analiză financiară a performanţei unei firme (am 
exemplificat prin aplicarea aspectelor teoretice la studiul concret al unei firme), 
bazat pe un sistem de indicatori corelaţi. Rezultă că un asemenea model de 
analiză este uşor de aplicat, datele din bilanţ şi anexele la acesta fiind suficiente. 

De asemenea, apreciez că analiza poate să se adâncească sau să se 
rezume la un număr mai redus de indicatori, în funcţie de scopul urmărit în 
managementul societăţii comerciale. 

 
 

 Notă 
 

(1) SC DELTA SRL este atribuit în mod convenţional, din motive de confidenţialitate, datele 

fiind obţinute de la o societate reală. 
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