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Termeni și condiții
Orice informație obținută prin utilizarea serviciului pus la dispoziție de către Termene Just Srl poate fi folosită doar pe
riscul propriu al Utilizatorului.
Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă de eventualele pierderi ce pot rezulta din utilizarea acestor informații.
Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de către Utilizator de la Termene Just Srl prin intermediul
serviciului, nu va crea o garanție care nu este stipulată expres în Condițiile de Utilizare.
Serviciile Termene Just SRL au caracter pur informativ și NU constituie un sfat, recomandare, ofertă sau o invitație de a
cumpăra sau a subscrie produse și/sau servicii și nici nu pot sta la baza încheierii sau încetării unui contract sau a unui
angajament de orice natură și nici nu reprezintă o garanție privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri
asociate activității utilizatorului.
Utilizarea informațiilor din Serviciile Termene Just SRL se face exclusiv pe riscul utilizatorului. Termene Just SRL
reprezintă doar interfața electronică prin care se obțin aceste servicii pe baza datelor preluate de la diferite instituții.
Serviciile Termene Just SRL au scop informativ pentru solicitanții lor și nu pot fi folosite ca documente oficiale.
Termene Just SRL, precum și oricare dintre angajații săi, nu își asumă nici o răspundere privind:
- pierderi de natură economică inclusiv dar nelimitativ, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosință, de
oportunitate, de afacere sau a unor economii anticipate;
- pierderea de fond de comerț, atingeri aduse dreptului la imagine sau la reputație;
- pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferite sau realizate în legatură cu utilizarea siteului www.termene.ro și a serviciilor oferite.
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TERMENE JUST SRL

Profilul companiei/ Date contact

C.U.I. : 33034700

Generat la : 01-08-2018

Istoric
Ca urmare a crizei economice, companiile au devenit mult mai reticente în privința riscului asumat, astfel tot mai
multe dintre acestea aleg să își verifice partenerii de afaceri pentru a elimina sau diminua pierderile din tranzacțiile
comerciale.
Verificarea istoricului unei companii înainte să devină partener de afaceri este obligatorie, în contextul în care
companiile se pot confrunts cu probleme de lichiditate, datorii sau sunt în pragul insolvenței, putând afecta în mod
direct partenerii de business.
în acest context, un instrument de business care să ajute companiile să cunoască mai bine actualii sau viitorii parteneri
de afaceri a devenit esențial pentru a crește siguranța relațiilor comerciale desfășurate.
Pentru a veni în întimpinarea nevoilor companiilor de a cunoaște partenerii de business și de a avea acces la informații
de actualitate în mod rapid, pe baza datelor centralizate de la autoritățile autorizate, Termene.ro a creat un instrument,
care generează un raport complet despre istoricul activității oricărei companii.
Raportul vine în întâmpinarea nevoilor de business de a securiza relațiile comerciale prin prezentarea in mod succint a
informațiilor despre partenerii de business astfel :
- când a fost înființată compania;
- starea juridică;
- asociații / acționarii și modificările structurii acestora de-a lungul timpului;
- datorii restante către bugetul de stat
- instrumente refuzate la plată;
- prezentarea indicatorilor financiari cu privire la solvabilitate, lichiditate și rentabilitate (inclusiv comparație
sectorială);
- evoluția numărului locurilor de muncă;
- evoluția proceselor comerciale în care aceștia sunt implicați.
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TERMENE JUST SRL

Profilul companiei/ Date contact

C.U.I. : 33034700

Generat la : 01-08-2018

DATE COMPANIE
ACTIVA FISCAL
PLATITOR DE TVA
NU ARE DATORII ANAF
FUNCȚIUNE

1,111,867 RON
Cifra de afaceri

314,874 RON
Profit/Pierdere

16
Număr mediu angajați

4 ANI
Vechimea firmei

an 2017

an 2017

an 2017

Înregistrată în 08.04.2014

Profilul companiei
CUI

33034700

Nr. de înmatriculare

J29/546/2014

Stare firmă

INREGISTRAT din data 08 Aprilie

Obiect activitate Mfinanțe

6311-Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

Obiect activitate ONRC

6311-Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

Localitate

PLOIESTI

Județ

PRAHOVA

Cod postal
Adresă

100283
Aleea STRUNGA 2 Ploieşti

Adresă Anaf

JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIESTI, ALEEA STRUNGA, NR.2, BL.39, SC.B, ET.3, AP.47

2014

Date contact
Telefon

0726408327

Email

contact@termene.ro

Web

www.termene.ro,http://www.termene.ro
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TERMENE JUST SRL

Puncte de lucru

C.U.I. : 33034700

Generat la : 01-08-2018

Puncte de lucru
( Data actualizării 14-02-2018 )
Denumire
Punct de lucru

Denumire act
Contract de închiriere

Adresă
Str. 13 SEPTEMBRIE,nr. 19,loc.
Ploieşti,jud. PRAHOVA

Tip durată
Temporar
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TERMENE JUST SRL

Statut Fiscal/ TVA/ TVA Încasare/ Split TVA

C.U.I. : 33034700

Generat la : 01-08-2018

Statut fiscal / TVA/ TVA încasare / Split TVA
STATUT FISCAL
ACTIVA
Dată interogare
01-08-2018

Dată inactivare
-

Dată reactivare
-

Dată radiere
-

STATUT TVA
PLATITOR
Dată interogare
01-08-2018

Dată inceput
01-01-2017

Dată sfârșit
-

Dată anulare
-

TVA LA ÎNCASARE
INREGISTRATA
Dată interogare
01-08-2018

Dată inceput
01-01-2017

Dată sfârșit
-

Dată actualizare
-

SPLIT TVA
NU APLICA
Dată interogare
01-08-2018

Dată publicare
-

Dată anulare
-
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TERMENE JUST SRL

Datorii la bugetul de stat

C.U.I. : 33034700

Generat la : 01-08-2018

Obligații restante ANAF
Dată înregistrare

Tip buget

Datorii principale

Accesorii

Total

2016-12-31

Buget stat

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2016-12-31

Asigurări sociale

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2016-12-31

Șomaj

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2016-12-31

Sănătate

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

Total

0 RON

2016-12-31
Observații
2016-09-30

Buget stat

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2016-09-30

Asigurări sociale

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2016-09-30

Șomaj

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2016-09-30

Sănătate

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

Total

0 RON

2016-09-30
Observații
2016-06-30

Buget stat

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2016-06-30

Asigurări sociale

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2016-06-30

Șomaj

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2016-06-30

Sănătate

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

Total

0 RON

2016-06-30
Observații
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TERMENE JUST SRL

Datorii la bugetul de stat

C.U.I. : 33034700

Generat la : 01-08-2018

Dată înregistrare

Tip buget

Datorii principale

Accesorii

Total

2016-03-31

Buget stat

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2016-03-31

Asigurări sociale

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2016-03-31

Șomaj

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2016-03-31

Sănătate

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

Total

0 RON

2016-03-31
Observații
2017-12-31

Buget stat

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2017-12-31

Asigurări sociale

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2017-12-31

Șomaj

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2017-12-31

Sănătate

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

Total

0 RON

2017-12-31
Observații
2017-09-30

Buget stat

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2017-09-30

Asigurări sociale

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2017-09-30

Șomaj

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2017-09-30

Sănătate

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

Total

0 RON

2017-09-30
Observații
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TERMENE JUST SRL

Datorii la bugetul de stat

C.U.I. : 33034700

Generat la : 01-08-2018

Dată înregistrare

Tip buget

Datorii principale

Accesorii

Total

2017-06-30

Buget stat

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2017-06-30

Asigurări sociale

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2017-06-30

Șomaj

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2017-06-30

Sănătate

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

Total

0 RON

2017-06-30
Observații
2017-03-31

Buget stat

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2017-03-31

Asigurări sociale

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2017-03-31

Șomaj

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

2017-03-31

Sănătate

0 RON

+

0 RON

=

0 RON

Total

0 RON

2017-03-31
Observații
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ASOCIAȚI ȘI ADMINISTRATORI
Cunoașterea asociaților/acționarilor unei companii este foarte importantă înainte de începerea oricărei relații de business, pentru
ca aceasta să fie construită pe baze solide, de încredere.
Informațiile centralizate și prezentate de Termene.ro îți oferă o imagine la zi și de ansamblu asupra implicării
asociaților/acționarilor și administratorilor în alte companii, starea companiilor respective, dacă sunt în insolvență, lichidare sau
au fost radiate și legăturile dintre acestea.
În aceeași măsură, oferă informații dacă acționarii/asociații respectivi au transferat activitatea unor firme intrate în faliment în
cadrul altor companii, cu același obiect de activitate.
În plus, o căutare mai avansată oferă și imaginea dosarelor în insolvență, obiectul dosarelor și părțile implicate.
De asemenea, este foarte important de avut în vedere dacă sunt companii cu capital străin, din ce țări provin acestea, sau dacă
sunt companii cu capital 100% românesc sau mixt.
În cazul administratorilor, este importantă valabilitatea mandatului, respectiv implicarea ca asociați/acționari în alte companii și
situația acestora, daca sunt active, profitabile sau au probleme financiare, sunt în insolvență, faliment.
Administratorii asigură managementul societății, în limita competențelor stabilite de fișa postului coordonând activitatea
acesteia.

TERMENE JUST SRL

Asociați și administratori

C.U.I. : 33034700

Generat la : 01-08-2018

Societate Comercială
Cenzor

Persoană Fizică
Asociat/Acționar

Asociat/Acționar și Administrator/Persoană din
conducere
Administrator/Persoană din conducere

Pagina 13 of 44

TERMENE JUST SRL

Asociați și administratori

C.U.I. : 33034700

Generat la : 01-08-2018

Radiată/Insolvență/Altă stare

Funcțiune

Asociați și administratori
Nume

Funcție

%

Județul

Localitatea

IONIȚĂ GEORGE
DORIN

Asociat/Actionar

10.0 %

Ploiești

Prahova

DRAGOMIR CARMEN
ELIZA

Asociat/Actionar si
Administrator/Persoana
din conducere

43.0 %

Ploiești

Prahova

BUCIU MARIN
STELIAN

Asociat/Actionar

2.0 %

Băicoi

Prahova

BUCICĂ MARIN

Asociat/Actionar

45.0 %

Ploiești

Prahova

Partener / Acționar și Administrator / Senior executiv - Conexiuni cu alte companii
Nume

Funcție

%

Firma

Județul

Localitatea

DRAGOMIR
CARMEN ELIZA

Asociat/Actionar

50.0 %

PRIMO MINUTO SRL

PRAHOVA

PLOIESTI
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TERMENE JUST SRL

Conexiuni firmă

C.U.I. : 33034700

Generat la : 01-08-2018

Conexiuni firmă
Următoarele persoane fizice și juridice au fost detectate în mențiunile din Monitorul Oficial partea a IV-a. Aceste persoane pot fi
foști acționari, administratori. Pentru identificarea corectă a relațiilor vă rugăm să vizualizați mențiunile relevante.
Nume

Data nașterii/CUI

Adresa

BUCICĂ MARIN

27.07.1954

Ploiești

IONIȚĂ GEORGE DORIN

30.06.1988

Ploiești

DRAGOMIR CARMEN ELIZA

15.08.1979

Ploiești

CĂPUȘNEANU FLORIAN
BARANIUC GEORGIANA
MOJGA IOANA ELIZA

21.11.1993

BUCIU MARIAN STELIAN

21.11.1990

DRAGOMIR CONSTANTIN ADRIAN

30.03.1982

TERMENE JUST SRL

Ultimele alerte/modificări

C.U.I. : 33034700

Generat la : 01-08-2018

INFORMAȚII SPECIFICE
Ultimele alerte
Mari, 17/01/2017
Monitorul Nr. 136, din data de: 12/01/2017
Mentiune noua

MO

Vineri, 24/03/2017
Inscrieri noi: 1
Inscriere noua
Duminică, 25/03/2018
Tip
BILANT

AEGRM

Stare initiala
-

Stare finala
Adaugat bilant pentru anul 2017

MFINANTE

Adaugat bilant

Ultimele modificări
- funcțiune
- Ultima modificare RECOM - 2016-12-21 00:00:00
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AEGRM
Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM) este un sistem de evidență a operațiunilor privind ipotecile
mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, precum și publicitatea operațiunilor juridice prevăzute de lege.
Înregistrările efectuate de o companie oferă o imagine asupra gradului de îndatorare în relația cu băncile, a
creditorilor, a garanțiilor aduse pentru împrumuturi, precum și creditelor noi, refinanțare, prelungire sau restructurare.
De asemnea, se poate verifica dacă există o ipotecă mobiliară constituită asupra unui anumit bun (bunuri mobile,
automobile, stocuri de marfă, utilaje etc).
La AEGRM sunt înregistrate urmatoarele categorii : ipotecile mobiliare, fiduciile, obligațiunile ipotecare, creanțele
securizate, clauzele de insesizabilitate/de inalienabilitate/de rezervă a proprietății, cesiuni de creanță, declarații de
rezoluțiune/declarații de reziliere, hotărÃ¢ri judecătorești privind actele de dispoziție care pun în pericol grav
interesele familiei, regimul matrimonial, uzufructul asupra creanțelor, plata anticipată a chiriei, cesiunea creanței
privind chiria, alte acte sau fapte juridice supuse publicității conform legii.

TERMENE JUST SRL

AEGRM

C.U.I. : 33034700

Generat la : 01-08-2018

AEGRM
Dată înscriere

Tip aviz

Destinația înscrierii

Identificator înscriere

23.mar.2017

Aviz Inițial

creditor garantat/debitor

2017-00047193349958-MNG

Creditori juridici

Debitori juridici

LIBRA INTERNET BANK

TERMENE JUST
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TERMENE JUST SRL

Contracte caștigate

C.U.I. : 33034700

Generat la : 01-08-2018

Contracte caștigate - achiziții publice (Informații publice din SEAP din perioada 2007 - 2016)
S-au găsit 9 contracte caștigate.
Procedura
Cumparare directa
Cumparare directa
Cumparare directa
Cumparare directa
Cumparare directa
Cumparare directa
Cumparare directa
Cumparare directa
Cumparare directa

Autoritatea contractata
COMUNA SUCEVITA
COMUNA IBANESTI
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA
ACTIVELOR STATULUI
AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA
NORD-VEST
AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA
NORD-VEST
COMUNA SFINTU GHEORGHE,JUDETUL
IALOMITA
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE
LOCALE SECTOR 3
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA
ACTIVELOR STATULUI
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE
LOCALE SECTOR 3

Autoritatea contractata cui
4441336
4641539
11795573

Valoare
450
600
1350

Data contract
24-10-2017
21-09-2017
05-09-2017

11463302

280

26-05-2017

11463302

200

26-05-2017

4365204

480

25-05-2017

16782132

1000

05-05-2017

11795573

1350

13-09-2016

16782132

1250

03-03-2016
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INFORMAȚII FINANCIARE
Contabilitatea este forma evidenței economice care reflectă întreaga activitate economică a unităților patrimoniale asigurând informațiile necesare fundamentării deciziilor de conducere
economică cu privire la gestiunea patrimonială și pentru a se cunoaște rezultatele activității economice.
Bilanțul contabil deschide și încheie ciclul operațiunilor contabile prin dubla reprezentare a patrimoniului, prezentând într-o formă generalizată și sintetizată situația economico-financiară
a întreprinderii.
Contul de profit și pierdere reprezintă efectul deciziilor operaționale ale managementului asupra performanțelor firmei și asupra profitului, respectiv pierderii pentru acționari.
Astfel, evidența privind rezultatele obținute este o prelungire a bilanțului, în vederea explicării unei componente importante a modificării capitalurilor acționarilor și a oferirii de informații
detaliate, necesare pentru măsurarea performanței financiare.
Î conditiile dezvoltării relațiilor comerciale și a concurenței dintre agenții economici, intervine necesitatea cunoașterii universului economic, prin prezentarea informațiilor, în special a
celor de natură financiară, pentru a asigura transparența activității și atragerea de surse și resurse economice.
Î acest context, analiza financiară ajută la identificarea activității nesatisfăcătoare a companiei și la stabilirea măsurilor care vor influența rezultatele în viitor. Prin cunoașterea postfaptică,
curentă și previzională a activității agenților economici a rezultatelor interne și a cauzelor care le-au generat, analiza contribuie la cunoașterea continuă a eficienței utilizării resurselor
umane, materiale și financiare.
Termene.ro pune la dispoziția utilizatorilor, informații (prezente și istorice) despre evoluția elementelor aferente bilanțului contabil, contului de profit și pierdere și a indicatorilor
financiari de lichiditate, solvabilitate și rentabilitate, inclusiv comparație sectorială.
De asemenea, vine în întâmpinarea utilizatorilor stabilizând necesarul de finanțare pe termen scurt pentru companii.

TERMENE JUST SRL

Date financiare

C.U.I. : 33034700

Generat la : 01-08-2018

Date financiare

(Sumele sunt exprimate în RON)

BILANȚ
Active imobilizate - Total
Active circulante - Total
-->Stocuri
-->Creante

2017

2016

2015

2014
-

76,985

+133%

33,065

>999%

2,612

339,838

+518%

54,967

+40%

39,224

-

-

+266%

-

10,730
-

268,154

>999%

15,376

+40%

11,012

+98%

5,554

-->Casa și conturi la banci

71,684

+81%

39,591

+40%

28,212

+445%

5,176

Capitaluri - Total

37,978

-276,896

400

400

-->Patrimoniul regiei

-

-->Patrimoniul public

-

-->Capital subscris vărsat

Cheltuieli în avans
Datorii total

853
379,698

Venituri în avans

-

Provizioane

-

+21%
+7%
-100%

-290,739

-79,479

200

200

-

-

-

-

-

-

703

+100%

+6%

663

-86%

354,799

+12%

317,808

10,832

-30%

15,430

-

-

-

0

-

+235%

4,733
94,942

Contul de profit și pierdere
Cifra de afaceri netă

1,111,867

+257%

311,815

+679%

40,019

Venituri totale

1,154,648

+212%

370,038

+498%

61,898

>999%

3

Cheltuieli totale

828,574

+135%

353,276

+30%

271,957

+241%

79,682

Profit brut

326,074

>999%

16,762

Pierdere brută
Profit net
Pierdere net
Salariați

0
314,874

0
>999%

0
16

+100%

0
-100%

13,643

210,059

0
+164%

0

0

-100%

8

+33%

79,679
0

211,260

+165%

79,679

6

+500%

1
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TERMENE JUST SRL

Informații financiare
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Riscul de insolventa

an

TERMENE JUST SRL

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

-36.07
-19.79
0.17
6.37

Scoringul mediu al firmelor din grupa CAEN 631Activitati ale portalurilor web, prelucrarea datelor,
administrarea paginilor web si activitati conexe

2.89
3.54
4.37
5.26
6.6
7.45
8.65
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Indicatori economico-financiari - Definitii
Nr.

Indicatori economico-financiari

Formulă de calcul

1

Gradul de îndatorare

Total Datorii / Total Active

2

Vânzari raportate la Active

3

Structura Activelor

4

Durata de încasare a creanțelor

5

Viteza de rotație a stocurilor

6

Marja profitului net

7

Randamentul activelor

Observații

Gradul de îndatorare este un indicator de risc care arată procentual cu cât este
îndatorată societatea în raport cu întregul capital atât cel propriu cât și cel
împrumutat. Mărimea acestui indicator depinde de modelul de business adoptat și de
apetitul la risc, o diminuare a nivelului reflectând o întărire a capacităÅ£ii de
autofinanÅ£are pe termen scurt, mediu și lung. în mod uzual, se recomandă ca un
raport echilibrat între datorii și capitaluri să nu depășească 3:1..
Cifra de Afaceri / Total Active
Vânzări raportate la active sau rotația activului total, este un indicator care măsoară
eficiența utilizării activelor și înseamnă de câte ori sunt transformate activele în
vânzari pe parcursul unui an sau câți bani rezultă din utilizarea activelor.
Active imobilizate / Total Active
Structura activelor (rata activelor imobilizate), indică ponderea activelor imobilizate
(permanente) În total activ, arătând gradul de investire a capitalului și gradul de
imobilizare a capitalului. Se consideră un nivel acceptabil de 60%. Dacă nivelul ratei
crește față de perioada precedentă rezultă că, activele imobilizate se modifică Într-o
proporție mai mare ca activul total, modificarea având un aspect pozitiv dacă
veniturile totale cresc Într-o măsură mai mare ca activele imobilizate.
(Creanțe / Cifra de Afaceri) * 360 zile Durata de Încasare a creanțelor este un factor cheie În determinarea lichidității și
arată ritmul Încasarii creanțelor, concretizate În clienți, debitori. Cu cât marimea
acestui indicator este mai mică cu atât creanțele se Încaseaza mai repede. Valoare
mare sau În creștere a indicatorului arată o politică de credit comercial relaxată sau
dificultăți În activitatea de colectare, iar o valoare mică arată o politică comercială
mai strictă respectiv o colectare eficientă.
(Total stocuri / Cifra de Afaceri) *
Viteza de rotație a stocurilor este un factor cheie În determinarea lichidității și arată
360 zile
numarul mediu de zile necesare pentru ca stocurile să se transforme În bani luând În
considerare toate tipurile de stocuri: de la materii prime și materiale, semifabricatele
și producția În curs, respectiv marfă. Cu cât indicatorul este mai mic, cu atât
imobilizările de cash sunt mai reduse și posibilitatea ca acestea să devină
nevandabile este mai mică. Totuși, sunt sectoare cu cicluri de producție lungi care
necesită stocuri tampon de materie primă și stocuri de produse În diferite faze de
execuție pentru a asigura fluența procesului de producție.
Profit net / Cifra de Afaceri
Marja profitului net este un indicator financiar de profitabilitate, care exprimă În
procente cât de profitabilă este activitatea totală a unei companii.
Profit net / Total Active
Randamentul activelor este un indicator financiar de rentabilitate și măsoară
eficiența utilizării activelor din punctul de vedere al profitului obținut și arată câți lei
aduce sub formă de profit un leu investit În active.
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8

Gradul de capitalizare

Capitaluri Proprii / Total Active

9

Lichiditatea curenta

(Stocuri + Creante + Casa si conturi
curente la bani)/Pasive Curente
(datorii pe termen scurt)

10

Lichiditatea imediata

(Active curente - Stocuri)/Pasive
curente(datorii pe termen scurt)

11

Solvabilitate

Active totale/ Datorii totale

12

Solvabilitate patrimoniala

Capital social / (Capital social +
Credite pe termen mediu si lung)

13

Marja profitului brut

Profit brut / Cifra de afaceri

14

Randamentul capitalurilor

Profit net/ Capitaluri totale

Gradul de capitalizare este expresia măsurii În care capitalul propriu participă la
finanțarea activelor imobilizate.
Lichiditate curentă este un indicator des utilizat În testarea lichidității unei companii
și reflectă raportul dintre activele circulante disponibile (stocuri, creanțe,
disponibilități bănești) și datoriile curente. Reflectă capacitatea firmei de a onora
obligațiile pe termen scurt prin transformarea activelor curente În numerar. O
companie lichidă este aceea care generează suficient cash din afacere pentru a onora
plățile curente exigibile. În general finanțatorii consideră bune valorile mai mari de
120%.
Lichiditatea imediată, exprimă capacitatea firmei de a onora obligațiile pe termen
scurt prin transformarea celor mai lichide active curente În cash (numerar și
echivalenți sau din creanțe). În general finanțatorii consideră un nivel minim general
acceptabil de 80%.
Solvabilitate este un indicator financiar care evidențiază capacitatea unei firme de a
face față scadențelor pe termen mediu și lung și depinde de mărimea datoriilor și de
costul Îndatorării. Solvabilitatea urmărește capacitatea firmei de a-și achita
obligațiile totale din resurse totale, pe baza indicatorului putându-se evalua riscul
incapacității de plată pe termen lung (insolvabilitatea sau risc de faliment). În mod
usual se recomandă ca intervalul de siguranță financiară: 150%-300% cu o tendință
de creșere.
Solvabilitatea patrimonială exprimă gradul În care din capitalul social sunt garantate
obligațiile față de creditori și acționari. Se apreciază ca fiind asiguratoriu pentru
valori cuprinse Între 40% - 60%.
Marja profitului brut exprimă cât din cifra de afaceri a companiei reprezintă profitul
operațional putând varia semnificativ În funcție de sectorul de activitate În care firma
performează. O marjă a profitului brut ridicată indică o combinație de preț al
produsului ridicat și un cost de producție mai scăzut, totuși o scadere a procentului
poate evidenția faptul că entitatea nu este capabilă să iși controleze costurile de
producție sau să obțină un preț optim de vânzare.
Randamentul capitalurilor (ROE), este unul dintre cei mai importanți indicatori de
măsurare a performanței companiei și arată profitul net adus de fiecare leu investit
de acționari sub formă de capitaluri. Valoarea indicatorului poate fi crescută prin i)
mărirea profitului cu păstrarea aceluiași capital propriu sau ii) micșorarea capitalului
propriu În condițiile aceluiași profit net. O companie cu un grad mare de Îndatorare și
grad mic de finanțare din banii acționarilor va avea o rentabilitate mai mare a
capitalurilor proprii decât o companie care se finanțează de la acționari. Se obține un
profit mai mare pe seama aceleiași investiții din partea acționarilor, totuși se expune
unui risc mai mare având În vedere dependența ridicată de datorii.
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15

16

17

18
19

20

Vanzari raportate la active

Cifra de afaceri / Active totale

Vânzări raportate la active sau rotația activului total, este un indicator care măsoară
eficiența utilizării activelor și Înseamnă de câte ori sunt transformate activele În
vânzari pe parcursul unui an sau câți bani rezultă din utilizarea activelor.
Viteza de rotatie furnizori
(Furnizori / Cheltuieli de exploatare) Viteza de rotație a furnizorilor este un factor cheie În determinarea lichidității și
*360
exprimă numarul de zile de creditare pe care entitatea Îl obține de la furnizorii săi. O
valoare mare a indicatorului poate fi un semnal pentru neplata furnizorilor, ceea ce
poate crește riscul de insolvență. O creștere a nivelului indicatorului de la o perioadă
la alta Înseamnă pe de altă parte că se eliberează cash necesar pentru companie.
Durata ciclului de conversie a numerarului
Durata de incasare creante + Viteza Durata ciclului de conversie al numerarului (CCN), reprezintă perioada de timp,
(CCN)
de rotatie stocuri - Viteza de rotatie exprimată În zile de la data efectuării plății pentru materiile prime până la data
furnizori
Încasării pentru produsele finite vândute. Cu cât durata ciclului este mai scurtă, iar
viteza de rotație a capitalului circulant este mai mare, cu atât firma generează un
capital de lucru mai mare și trebuie să se Împrumute mai puțin.
Limita de credit (necesar finantare pe termen CCN*CA medie zilnica
scurt)
Capital de lucru
Active circulante - Datorii pe termen Capitalul de lucru (fondul de rulment), reprezintă diferența dintre activele circulante
scurt
și datoriile curente ale companiei și acoperă nevoile pe termen scurt, respectiv
finantează activele și nevoile pe termen scurt. Pentru o bună desfășurare a activității
companiei este important ca valoriile capitalului de lucru să fie estimate În mod
corect și În limite acceptabile.
Capital permanent
Capitalul propriu + Datorii pe
termen lung
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Risc disclaimer și formula
Explicația formulei:
Scoringul exprimă riscul de insolvență și este calculat utilizând formula derivată din "Altman Z score".
Totuși deși metoda de calcul este precisă În aproximativ 70%-80% din cazuri, există limitări În privința utilizării modelului; astfel modelul nu subtituie calculul pentru probabilitatea
de neplată (default).
Modelul oferă două rezultate semnificative : probabilitate sau improbabilitate de insolvență; pot exista Însă situații incerte, metoda de calcul nefiind concludentă.
În plus În următoarele situații, scoringul poate să nu fie precis astfel: i) companiile mici și ii) companiile ale căror rezultate financiare depind de sezonalitate.
Formulă:
Z = X1*1.28+X2*1.4+X3*3.3+X4*0.6+X5*1+T
unde
X1 = [ActiveCirculante+(CheltuieliÎnAvans-DatoriiTotale)*0.2-VenituriÎnAvans*0.9]/ActiveTotale
X2 = [(ProfitNet-PierdereNeta) pe anul anterior sau pe anul curent în cazul în care nu există bilanț pe anul anterior]/ActiveTotale
X3 = (VenituriTotale-CheltuieliTotale)/ActiveTotale
X4 = CapitalTotal/(DatoriiTotal+CapitalSocial)
X5 = CifraDeAfaceriNetă/ActiveTotale
T = 0.2 (Corecție scor)

Cifra de afaceri
Cifra de afaceri reprezintă suma totală a veniturilor din operațiunile comerciale, respectiv vânzarea de mărfuri și produse realizate într-o anumită perioadă, nefiind incluse veniturile
financiare și veniturile excepționale.
Cifra de afaceri se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrările de bunuri și prestările de servicii și alte venituri din exploatare, mai puțin reducerile comerciale
acordate clienților.
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Capitaluri proprii
Capitalurile proprii reprezintă resurse financiare atrase de la proprietari (acționari/asociați), precum și acelea constituite din profiturile obținute, în structura acestora fiind cuprinse
următoarele elemente:
- Capitalul (individual sau social);
- Primele legate de capital;
- Rezervele din reevaluare;
- Rezervele;
- Rezultatul exercițiului financiar;
- Rezultatul exercițiului financiar;

Active
Activele reprezintă resurse controlate de firmă ca urmare a beneficiilor trecute de la care se așteaptă să genereze beneficii economice viitoare fie sub forma intrărilor de numerar sau
echivalente numerar, fie prin reducerea ieșirilor de numerar.
Există două tipuri de active: circulante (curente) și imobilizate.
Activele circulante sunt bunuri și valori care participă la un singur circuit economic, deținute pe termen scurt (mai mic de un an) fiind foarte importante pentru finanțarea curentă a
activității, compuse din stocuri, creanțe, investiții pe termen scurt, casa și conturi la bănci.
Activele imobilizate sunt acele valori economice de investiție a căror perioadă de utilizare și lichiditate este mai mare de un an, fiind compuse din imobilizări necorporale, imobilizări
corporale și imobilizări financiare.

Datorii
Datoriile reprezintă surse străine de finanțare a activelor Întreprinderii fiind clasificate după următoarele criterii:
- conținutul economic: datorii financiare, datorii comerciale și datorii calculate;
- termenul de achitare: datorii pe termen lung și datorii pe termen scurt;
- modul de achitare: datorii convertibile, achitarea acestora poate fi efectuată prin cedarea unei părți din capitalul statutar (acțiuni sau cote de participație) și datorii neconvertibile,
achitarea acestora nu prevede cedarea unei părți din capitalul statutar.

Profit sau pierdere
Profitul/pierderea este diferența dintre valoarea vânzarilor unei firme sau venitul total încasat și costul total.
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Număr mediu de salariați
Numărul mediu de salariați se exprimă ca media aritmetică a numărului de salariați în cadrul companiei

Productivitatea angajaților
Productivitatea angajaților este unul din cei mai importanți indicatori sintetici ai eficienței activității economice, reprezentând nivelul productivității muncii și exprimă volumul
producției obținute Într-o unitate de timp de muncă sau timpul de muncă consumat pe unitatea de produs.
În acest context, creșterea productivității muncii presupune creșterea volumului producției, menținând cheltuieli de muncă sau reducerea consumului de muncă pe unitatea de
produs.

Capitalul de lucru
Capitalul de lucru (fondul de rulment), reprezintă diferența dintre activele circulante și datoriile curente ale companiei și acoperă nevoile pe termen scurt, respectiv finantează
activele și nevoile pe termen scurt. Pentru o bună desfășurare a activității companiei este important ca valorile capitalului de lucru să fie estimate în mod corect și în limite
acceptabile.
În cazul în care valoarea capitalului de lucru necesar nu este estimată corect poate genera : i) neachitarea la scadentă a datoriilor curente sau ii) înregistrarea unui exces de lichidități
rezultat ca urmare a neutilizării unor oportunități benefice activității companiei.
Înterpretarea formulei de calcul :
- fondul de rulment este pozitiv, capitalurile permanente asigură finanțarea integrală a activelor imobilizate, excedentul fiind utilizat pentru acoperirea financiară a unei parți din
activele circulante;
- fondul de rulment este negativ, marchează o stare de dezechilibru financiar, cauza fiind analizată În funcție de specificul activității companiei.
Aceasta situație evidențiază nerespectarea principiului de finanțare, astfel nevoile permanente sunt finanțate din resurse permanente, deoarece o parte din resursele temporare este
utilizată pentru finanțarea unor nevoi permanente.
Din punct de vedere al solvabilității, compania nu are capaciatatea de a rambursa datoriile pe termen scurt.
- fondul de rulment este zero, situație puțin probabilă și reprezintă un echilibru perfect între cele două mase bilanțere

Capitalul permanent
Capitalul permanent, spre deosebire de capitalul de lucru, reflectă sursele sigure ale unei companii și include capitalul propriu plus datoriile pe termen lung.
Diferența dintre capitalul permanent, respectiv capitalul de lucru este destinația lor, respectiv :
- capitalul de lucru, acoperă nevoile pe termen scurt ale companiei, respectiv finanțează activele și nevoile pe termen scurt;
- capitalul permanent, acoperă nevoile pe termen lung ale companiei, respectiv finanțează activele și nevoile pe termen lung.
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Este necesară analizarea atentă a fluxului de activitate al unei companii, pentru a-l putea optimiza, identificând posibilitățile de eliminare a posibilelor deficiențe, luand În calcul
faptul că apariția dezechilibrelor este cauzată de utilizarea neadecvată a resurselor astfel :
- resursele pe termen scurt acoperă doar nevoile curente de finanțare;
- resursele pe termen lung pot finanța atât menținerea activității, cât și extinderea În timp;
Capitalul propriu negativ denotă un grad de îndatorare foarte mare al companiei și imposibilitatea acesteia de a își achita datoriile din fonduri proprii, existând riscul de necontinuare
al activități.

Evoluție cotă de piață comparativ pe județ sau România
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100

Evoluție firme în funcție de domeniul de activitate (grupa CAEN)
Firme total este reprezentat de numărul total al firmelor dintr-un an care au depus bilanțul contabil pentru anul în curs, având domeniul principal de activitate în grupa CAEN subiect.
Firme noi înființate, reprezintă numărul de firme nou înființate dintr-un an N care: i) depun anul viitor N+1 un bilanț contabil pentru un domeniu principal de activitate din grupa
CAEN subiect și ii) în anul curent nu au un bilanț contabil depus pentru un domeniu principal de activitate din grupa CAEN subiect.
Firme inactive, reprezintă numărul de firme dintr-un an care i) în anul curent au depus un bilanț contabil pentru un domeniu principal de activitate din grupa CAEN subiect și ii) în
anul viitor nu au mai depus un bilanț contabil pentru un domeniu principal de activitate din grupa CAEN subiect.
Variabilele de mai sus îndeplinesc relația:
Firme total (anul N+1) = Firme total (anul N) + Firme noi înființate (per anul N) - Firme inactive (per anul N).
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INFORMAȚII JURIDICE
Monitorizarea anunțurilor publicate în Monitorul Oficial permite vizualizarea istoricul hotărârilor și modificărilor realizate la
nivelul firmelor.
Următoarele categorii de informații se pot consula pe baza documentelor publicate de Monitorul Oficial:
- hotărârile adunării generale a acționarilor;
- deciziile consiliului de administrație/directoratului privind: numirea directorilor, orice schimbare cu privire la administratori sau
directorilor, înregistrarea primilor membri ai directoratului, orice schimbare în persoana membrilor directoratului sau a
membrilor consiliului de supraveghere;
- notificarea privind depunerea de către fondatori a raportului experților cuprinzând descrierea și modul de evaluare a bunurilor;
- proiecte de fuziune/divizare;
- lista societăților dizolvate;
- anunțul privind depunerea situațiilor financiare anuale;
- majorări/reduceri de capital social;
- schimbări de acționariat prin vânzare/cesiune de acțiuni;
- deschidere/închidere de puncte de lucru;
-acordarea de dividende.
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Monitorul Oficial Partea IV
Nume companie
TERMENE JUST SRL
TERMENE JUST SRL
TERMENE JUST SRL
TERMENE JUST SRL
TERMENE JUST SRL
TERMENE JUST SRL
TERMENE JUST SRL
TERMENE JUST SRL
TERMENE JUST SRL
TERMENE JUST SRL
TERMENE JUST SRL
TERMENE JUST SRL
TERMENE JUST SRL
TERMENE JUST SRL
TERMENE JUST SRL
TERMENE JUST SRL

Dată MO
2017-01-12
2017-01-12
2017-01-09
2016-09-30
2016-03-29
2016-03-29
2016-03-15
2016-03-15
2016-01-26
2016-01-25
2015-04-16
2015-04-08
2014-09-22
2014-09-22
2014-09-12
2014-09-03

Număr MO
0136
0136
0087
3531
1260
1261
1061
1061
0386
0373
1943
1841
5728
5728
5536
5282

Tip act
Hotarare
Notificare
Notificare
Hotarare
Notificare
Hotarare
Hotarare
Notificare
Notificare
Hotarare
Rezolutie
Notificare
Hotarare
Notificare
Hotarare
Extras al rezolutiei
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Dosare în instanță
Numărul și tipul proceselor din instanță indică relațiile și dintre viitorul dumneavoastră partener de afaceri și creditori, parteneri,
autorități sau foști angajați, dar și problemele întâmpinate de acesta, reflectând evident atât relațiile comerciale, cât și cele de
muncă.
Astfel, este vital să știi înainte de încheierea oricărui parteneriat de afaceri că firma nu este implicată ca pârât în acțiuni juridice
cu pretenții, ordonante de plată sau acțiuni de executare silită inițiate de alți creditori.
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Dosare în instanță
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