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ASPECTE PRINCIPALE
Aproape 200.000 de companii dau faliment în fiecare an în Europa, ceea ce duce la pierderea a 1,7 milioane
de locuri de muncă. Criza actuală cauzată de COVID-19 și încetinirea creșterii economice au agravat în mod
excepțional situația, punând o presiune mare fără precedent asupra întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din
Europa. Și este posibil ca ce este mai rău abia să urmeze, având în vedere că guvernele vor pune la un moment
dat capăt măsurilor actuale de sprijin în contextul COVID1.
Dificultățile financiare și insolvența2 reprezintă riscuri recurente pentru afacerile mici. Când vine vorba despre
conducerea și gestionarea propriei afaceri, experții sunt antreprenorii. Totuși, este dificil îndeosebi pentru
companiile mai mici să își aloce resursele în vederea menținerii unui control asupra tuturor riscurilor posibile cu
care se confruntă afacerea lor.
Contabilii3 pot sprijini persoanele din conducerea IMM-urilor să își îndeplinească responsabilitățile, să se asigure
că afacerea este gestionată în mod sustenabil și că aspectele financiare sunt puse la punct și nu indică apariția
unor eventuale probleme.
Acest document – care face parte din seria de proiecte Gestionarea riscurilor în IMM-uri – evidențiază câteva
dintre principalele riscuri de insolvență și provocări cu care se confruntă IMM-urile. Noi evidențiem rolul pe care
profesioniștii contabili îl pot avea în legătură cu gestionarea riscurilor și pregătirea pentru riscuri și identificarea
semnalelor de alarmă pentru a-și consilia mai bine clienții IMM-uri. Documentul include și două liste de verificare
ce sprijină contabilul în activitatea de atenuare a riscurilor de insolvență ale clienților săi.

CU CE PROVOCĂRI SE CONFRUNTĂ IMM-URILE?
Multe IMM-uri se confruntă cu potențiale riscuri de insolvență la un anumit moment din ciclul lor de viață – mai
ales la începutul activității. De exemplu, conform statisticilor Eurostat, mai puțin de jumătate din noile afaceri din
Europa erau încă active după cinci ani.
Aceste riscuri sunt legate de situații cu care un IMM se poate confrunta atunci când activează pe piețe
competitive, de exemplu:
1

În primăvara anului 2020, Accountancy Europe a propus 15 recomandări pentru ca guvernele să sprijine IMM-urile în vremuri de COVID.

Dificultățile financiare reprezintă o situație în care fluxurile de trezorerie de exploatare ale unei companii sunt insuficiente pentru a
satisface obligațiile actuale, în timp ce insolvența se referă la momentul în care compania nu mai poate să-și îndeplinească obligațiile
financiare față de împrumutători atunci când datoriile devin scadente. În acest document, „riscurile de insolvență” sunt utilizate ca un
termen mai larg care cuprinde atât preinsolvența (dificultățile financiare), cât și situațiile concrete de insolvență.
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Acest document se concentrează asupra rolului pe care îl au contabilii IMM-urilor. Nu este permis ca serviciile descrise în acest
document să fie furnizate de un auditor al IMM-ului, din rațiuni de independență.
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 criza fluxurilor de trezorerie cauzată de cheltuieli mari neprevăzute, de o lege privind impozitarea

sau de o achiziție
pierderea afacerii din cauza concurenței sporite
pierderea unui client important
scăderea neașteptată a vânzărilor (sau o perioadă slabă din punctul de vedere al vânzărilor)
angajați importanți și persoane importante din conducere care demisionează sau se îmbolnăvesc
impactul modificărilor de reglementare
overtrading, o creștere semnificativă a afacerii fără capital suficient
inflația și ratele dobânzilor bancare
lipsa informațiilor despre controalele financiare și o slabă gestionare a informației, îndeosebi în primii ani
de activitate ai întreprinderii
 frauda, mai ales în combinație cu punctul de mai sus









Provocările legate de insolvență și dificultățile financiare ale IMM-urilor pot să apară pe termen mediu spre
lung sau să fie rezultatul unei crize bruște neprevăzute, precum pandemia actuală cauzată de COVID-19.
PROVOCĂRI PE TERMEN MEDIU SPRE LUNG

O cauză comună a insolvenței IMM-urilor în Europa sunt dificultățile permanente cu care se confruntă compania
pe parcursul mai multor ani. Analizarea solidității situației financiare și a bilanțului companiei poate detecta
adesea aceste aspecte. Discutarea informațiilor orientate către viitor precum bugete, prognoze ale fluxurilor de
trezorerie și ale registrelor de comenzi poate fi de asemenea de ajutor.
Posibilele riscuri și amenințări trebuie identificate pe cât de repede posibil pentru a fi tratate în mod eficient. În
fazele timpurii, companiile au relativ mai multe opțiuni pentru a se adapta și a trata situația. Cu toate acestea,
eșecul în a identifica și a trata riscurile care reprezintă o amenințare poate avea ca rezultat intensificarea și mai
mult a dificultăților companiei și diminuarea opțiunilor disponibile. În etapele ulterioare, opțiunile vor fi deja
limitate la un grad în care evitarea unei potențiale insolvențe devine extrem de dificilă.
Unele practici de afaceri nepotrivite pot să crească în mod inconștient riscul de insolvență și de dificultăți
financiare pe termen mediu spre lung.
EXEMPLE

Păstrarea neadecvată a evidențelor și/sau controlul financiar neadecvat
Există posibilitatea ca proprietarii-administratori ai IMM-urilor care sunt ocupați cu crearea și conducerea
propriei afaceri să nu identifice și să nu înregistreze date vitale la momentul potrivit. În schimb, lipsa unor
evidențe adecvate poate genera prognoze deficitare și greșite. Și, prin urmare, prognozele eronate ale
fluxurilor de trezorerie și alocarea eronată a bugetului exacerbează problemele. Acest lucru este periculos
îndeosebi în perioadele de expansiune, când se pune accentul pe vânzări, și nu pe momentul în care se
încasează banii. În general, acest aspect va avea ca rezultat un flux de trezorerie insuficient și va duce la
incapacitatea de a plăti la timp toți creditorii.
Controale interne neadecvate
Lipsa controalelor interne adecvate este un alt factor care poate cauza probleme în viitor. Acest aspect
este adesea legat de lipsa de resurse sau de percepția conform căreia controalele interne sunt în principal
pentru afacerile mai mari și mai complexe. Chiar și în întreprinderile mai mici, controalele neadecvate
pot crește riscul de fraudă și riscul ca persoanele din conducerea companiei să nu controleze în totalitate
costurile și cheltuielile.
Finanțare neadecvată pentru operațiunile de afaceri
Eșecul în a echilibra corespunzător finanțarea cu activele companiei poate reprezenta încă o capcană.
Întreprinderile trebuie să încerce să asigure finanțarea adecvată atât pentru activitățile curente, cât și
pentru cele pe termen lung. Activele pe termen lung trebuie corelate cu finanțarea pe termen lung și doar
capitalul circulant trebuie să fie finanțat din lichidități sau descoperire de cont.
Capital de pornire insuficient
Multe întreprinderi noi pornesc la drum cu un capital insuficient deoarece antreprenorul se așteaptă ca
afacerea să fie prosperă încă de la început. Ele pot să omită luarea în considerare a posibilelor pierderi care
apar în perioada inițială de creștere, iar veniturile pot apărea cu oarecare întârziere.
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RISCURI NEPREVĂZUTE BRUȘTE

Contabilul IMM-urilor (așa cum se va vedea mai jos) joacă un rol de sprijin esențial pentru a ajuta persoanele din
conducere să evite câteva dintre capcanele menționate mai sus. Dar evenimentele cauzate de megatrenduri
externe4 pot totuși lua întorsături neașteptate care pun afacerea în mare pericol, în ciuda tuturor eforturilor
menite să asigure o gestionare rezilientă și sustenabilă a afacerii și a aspectelor sale financiare.
Impactul COVID asupra IMM-urilor
Criza cauzată de COVID-19 a arătat cum evenimente care nu sunt sub controlul IMM-urilor și al contabililor
lor pot amenința supraviețuirea unor afaceri altfel viabile și de succes. Impactul asupra sectorului
IMM-urilor a fost puternic.
Aproximativ 40% din IMM-urile din Europa raportează probleme legate de lichiditate ca urmare a crizei
COVID-19 și a măsurilor luate pentru a o trata, conform SMEunited. Și aproape 50% dintre IMM-urile din cele
mai afectate sectoare, precum cel hotelier, al retailului și al construcțiilor, au deficit de lichidități. SMEunited
raportează de asemenea că IMM-urile se confruntă cu un risc sporit de a deveni insolvente, în mare parte
din cauza creșterii ponderilor datoriilor.
Reziliența întreprinderilor în fața unor riscuri neprevăzute se poate îmbunătăți prin construirea unor rezerve
graduale atunci când vremurile sunt propice. Este de preferat ca aceste rezerve să fie sub forma unor active
lichide și să constea în:
 fonduri pentru situații de urgență
 fonduri pe termen scurt care să poată finanța operațiunile timp de cel puțin 6-8 săptămâni
 fonduri pe termen mai lung care să acopere tranzițiile și planurile pe termen lung5

A avea rezerve nu înseamnă garanția unei protecții împotriva dificultăților financiare sau a insolvenței în vremuri
de șocuri neprevăzute. Dar ele acționează ca un amortizor și pot face diferența dintre supraviețuire și faliment în
vremuri de criză.

CE POT FACE CONTABILII PENTRU A AJUTA IMM-URILE
ÎN CEEA CE PRIVEȘTE RISCURILE DE INSOLVENȚĂ?
Profesia este cea mai eficientă în procesul de sprijinire în vederea prevenirii și atenuării riscurilor de insolvență
înainte ca acestea să se materializeze. În ceea ce privește competența juridică, implicarea formală a
profesioniștilor contabili în calitate de practicieni în insolvență este relativ limitată în Europa. Există excepții în ce
privește anumite țări, precum Italia și UK, unde aceștia joacă un rol mai important.
Majoritatea IMM-urilor din Europa au un profesionist contabil pentru servicii precum contabilitate primară,
gestionarea finanțelor, depunerea obligațiilor declarative și furnizarea de consiliere pentru afacere. Aceste
activități zilnice ajută deja IMM-urile să evite dificultățile financiare și să prevină problemele legate de insolvență
descrise în secțiunea anterioară.
ETAPELE IMPLICĂRII

În calitate de consultant extern și obiectiv, un profesionist contabil poate ajuta persoanele din conducerea
IMM-urilor să își îndeplinească responsabilitățile prin contribuția la prevenirea timpurie a riscurilor de insolvență.
De exemplu, prin semnalarea oricăror probleme financiare, sprijinirea procesului de monitorizare a performanței
și consilierea adecvată a clienților.

Unele probleme ale căror efecte asupra societății pot fi atenuate prin crearea de politici care urmează sfatul comunității oamenilor de
știință
4

5

De exemplu, adaptarea la schimbările climatice, investițiile în digitalizare având în vedere concurența.

Prevenirea
Prevenirea rămâne cel mai eficient mod de atenuare a riscurilor de insolvență. Ea este de asemenea punctul
forte al profesiei contabile. Profesioniștii contabili au experiența și competența necesare pentru a ajuta
persoanele din conducerea IMM-urilor să se asigure că:
1. au fost identificate și evaluate potențialele riscuri care pot împiedica entitatea să continue activitatea
2. orice plan de afaceri propus este realizabil și face obiectul unei acțiuni, adică se aliniază cu bugetele
fluxurilor de trezorerie și ale activităților lunare și este sprijinit de o prognoză solidă
3. modelul de afaceri se poate adapta la circumstanțe noi (precum sporirea prezenței online și a vânzărilor
online în vremuri de carantină din cauza COVID-19)
4. gestionarea finanțelor este adecvată și, de exemplu, impactul unei potențiale pierderi a cifrei de afaceri
este evaluat în raport cu costurile afacerii
5. fluxul de trezorerie pe termen scurt este suficient și rezervele financiare sunt pregătite pentru posibile
șocuri viitoare
6. există o guvernanță și un proces decizional adecvate
7. comunicarea, fluxul de informații și relația cu creditorii și băncile companiei se desfășoară fără probleme
Restructurarea
Contabilul poate de asemenea să monitorizeze și să sprijine planificarea procesului de restructurare dacă
lucrurile iau o întorsătură negativă. Grație experienței și competenței sale financiare, un contabil poate elabora
un proces de restructurare specific bazat pe nevoile și provocările specifice IMM-urilor.
Postinsolvența
Dacă insolvența a fost finalizată, contabilul poate ajuta antreprenorul să își reia afacerea. Acest lucru presupune
sprijin precum elaborarea unor planuri financiare și de afaceri, prognoze privind numerarul și reorganizarea
proceselor de control intern. În situații complexe, contabilii se pot baza pe contactele lor și să îndrume IMM-urile
spre servicii corporative de recuperare dedicate și spre experți în restructurarea companiilor.

DE CE SUNT DATELE ȘI CONTABILITATEA FIABILĂ
ATÂT DE IMPORTANTE?
Gestionarea și prevenirea adecvate și la timp ale riscurilor de insolvență se rezumă la o contabilitate robustă
și la datele vitale pe care aceasta le furnizează. Un IMM este în pericol să se confrunte cu dificultăți financiare
și insolvență atunci când indicatorii săi cheie și parametrii de operare principali arată modificări, deteriorări și
variații bruște, uneori neregulate. De asemenea, acestea se influențează adesea reciproc în cercuri vicioase și
complexe și uneori pe o perioadă de timp foarte scurtă.
Contabilul și managerii IMM-urilor au nevoie de informații de înaltă calitate despre afaceri care reprezintă mai
mult decât simple informații istorice. Acestea vor permite identificarea potențialelor tendințe care pot duce la
probleme mai mari dacă nu sunt tratate.
INDICATORI DE DATE PENTRU IDENTIFICAREA RISCURILOR DE INSOLVENȚĂ

Indicatorii financiari și analiza datelor sunt extrem de importante, mai ales când sunt comparate cu performanța
medie a colegilor de breaslă din piețe similare (etaloane specifice sectorului și domeniului de activitate).
De exemplu, Euler Hermes, un lider internațional în asigurarea creditelor comerciale, evidențiază trei
indicatori-cheie care pot emite avertizări cu privire la problemele de insolvență și dificultățile financiare viitoare
ale IMM-urilor cu până la patru ani în avans, pe baza cercetărilor din patru țări europene (Franța, Germania, Italia
și Spania):
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 profitabilitatea: cu patru ani înainte de o insolvență, rentabilitatea medie a capitalului utilizat (ROCE)

poate fi relativ mică, undeva în intervalul 0%-7%, în timp ce cifra generală medie pentru IMM-uri și firmele
cu capital mediu este în intervalul 10%-14%
 capitalizarea: cu patru ani înainte de insolvență, IMM-urile pot avea coeficienți de capitaluri proprii mai
mici decât media, care variază de la 15,6% la 23,3%, în timp ce coeficientul capitalurilor proprii al tuturor
IMM-urilor și al firmelor cu capitaluri medii este de aproximativ 30%
 acoperirea dobânzilor6: cu până la trei ani contabili înainte de o insolvență, acoperirea medie a dobânzilor
bazate pe EBIT a IMM-urilor este foarte slabă, variind de la 0,5x la 1,1x. Rata medie de acoperire a tuturor
IMM-urilor și a firmelor cu capital mediu este de aproximativ 3x.
Mai mult decât atât, Comunicatul din 2014 al Comisiei Europene cu privire la ajutorul guvernamental pentru
salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate oferă indicații cu privire la definiția
unei întreprinderi în dificultate. Criteriile includ ideea conform căreia pentru doi ani raportul dintre datorii și
capitalurile proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5, iar capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe
baza EBITDA se situează sub 1,0.
Procesele de gestionare și de analiză ale datelor pot fi în continuare îmbunătățite cu ajutorul noilor tehnologii
pentru colectarea, exploatarea și vizualizarea datelor. Nu sunt suficiente doar informațiile istorice, dar tehnologia
poate facilita utilizarea în timp real a unor informații bancare și contabile pentru elaborarea algoritmilor care să
prezică dificultățile legate de fluxul de trezorerie și momentele de stagnare.
ANALIZA DATELOR PENTRU CONTABILI SPRE A SPRIJINI IMM-URILE

Nicio soluție bazată pe tehnologia datelor nu poate înlocui complet necesitatea unui contabil sau a unui
consilier. Sprijinul contabililor va rămâne esențial pentru identificarea și atenuarea riscului de insolvență al
IMM-urilor, în ciuda automatizării și a soluțiilor tehnologice sporite pentru colectarea, exploatarea și analiza
datelor.
Evaluarea și identificarea adecvate ale riscurilor vor avea nevoie în continuare de interpretarea unui consilier
uman care este familiarizat cu afacerea și cu particularitățile ei – ceva pentru care contabilul va fi cel mai potrivit.
Aceasta deoarece contabilii își ajută deja clienții cu planurile de afaceri orientate către viitor și bugetarea în
vederea atenuării riscurilor de insolvență. Practicile contabile au de asemenea beneficiul de a colabora cu
mai multe IMM-uri, astfel acumulând o experiență și repere holistice care sunt indispensabile analizei de date
semnificative pentru atenuarea viitoarelor probleme legate de insolvență.
În orice caz, automatizarea sarcinilor obișnuite (precum contabilitatea primară și raportarea fiscală) și a analizei
datelor influențate de tehnologie va ajuta contabilii să își folosească timpul pentru a furniza mai multe
perspective și servicii care vizează o prevenție mai explicită și mai proactivă a riscurilor de insolvență.
Conform unui sondaj realizat recent de SMEunited, încrederea IMM-urilor europene este la cel mai scăzut nivel
de până acum din cauza pandemiei de COVID-19. Proprietarii IMM-urilor vor continua să se bazeze pe sfaturile și
perspicacitatea consilierilor lor de încredere.

LISTE DE VERIFICARE PENTRU ATENUAREA ȘI IDENTIFICAREA
RISCURILOR DE INSOLVENȚĂ
Scopul acestor liste de verificare neexhaustive este de a sprijini activitatea contabililor pentru prevenirea și
atenuarea riscurilor de insolvență ale clienților lor IMM-uri. Acestea nu enumeră toate sarcinile pe care un
contabil trebuie să le efectueze sau de care este responsabil, ci mai degrabă domeniile în care contabilul poate
ajuta persoanele din conducerea IMM-urilor să ia decizii informate care se potrivesc cel mai bine afacerilor lor.

Coeficientul de acoperire a dobânzilor evaluează de câte ori o companie își poate acoperi plățile actuale ale dobânzilor cu câștigurile
pe care le are la dispoziție.
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ASPECTE FINANCIARE

Semnale de alarmă cu privire la insolvență
Fluxuri de trezorerie de exploatare negative
Așa cum este indicat în informațiile financiare prospective sau istorice.
Capitaluri proprii mai mici decât jumătate din capitalul social
Raport sub 1 între cifra de afaceri și pragul de rentabilitate
Creștere progresivă sau bruscă a cheltuielilor
Plăți întârziate de la debitori sau clienți
Unul sau mai mulți clienți importanți care fac eforturi să plătească la timp, în special dacă IMM-ul nu este acoperit
suficient (sau deloc) de asigurarea de credit.
Modificări pe termen scurt ale activelor/datoriilor
Creștere mare a datoriilor sau o scădere a activelor pe o perioadă de 12 luni.

CREDITORI

Creșterea numărului solicitărilor de informații din partea creditorilor
Băncile sau creditorii IMM-urilor încep să ceară mai multe informații decât de obicei, iar ritmul în care aceștia sunt ținuți
la curent cu informațiile principale despre afacere este în creștere. Acest lucru poate însemna pur și simplu că banca sau
creditorul nu înțelege ce se întâmplă cu afacerea la momentul respectiv, dar poate să indice și faptul că ei observă niște
lucruri de care nu sunt mulțumiți, iar aceasta poate indica apariția unor probleme.
Plăți întârziate către creditori
Impozite și/sau facturi cu plata întârziată sau trecută de data scadentă, rambursarea împrumuturilor, neplata
dividendelor sau mai multe plăți și datorii care devin scadente în scurt timp.
Incapacitatea de a ține pasul cu contractele de împrumuturi
Incapacitatea de a ține pasul cu contractele de împrumuturi nu este doar un potențial indiciu al unor probleme
subiacente, dar poate determina creditorii să solicite o rambursare imediată a tuturor creanțelor.
Acces slăbit la credite și finanțare
Refuzul de credit suplimentar din partea furnizorilor sau împrumutătorilor care refuză cererile de împrumut.
Dependență excesivă de finanțarea pe termen scurt pentru a acoperi activele pe termen lung

CARACTERISTICILE AFACERII

Un model de afaceri în declin
Model de afaceri care nu este pregătit pentru a fi convertit la trecerea către o paradigmă verde și digitală etc.
Amestecul dintre personal și profesional
Îmbinarea dintre problemele personale și cele profesionale ale conducerii. Aceasta începe de obicei ca neînsemnată, dar
poate evolua gradual într-o situație serioasă, de exemplu, cineva care fraudează activitatea profesională în interes personal.
Cunoștințe financiare slabe
Cunoștințe financiare neadecvate ale conducerii. De exemplu, acest aspect este întâlnit adesea la antreprenorii noi care
au idei de afaceri foarte bune, dar cărora le lipsesc cunoștințele financiare.
Absenteism crescut al angajaților
Rate mai mari de îmbolnăvire sau de absenteism ale angajaților, care pot duce la rezultate și venituri mai scăzute,
cheltuielile cu forța de muncă rămânând aceleași.
Potențiale revendicări legale
Proceduri legale sau de reglementare aflate în derulare împotriva IMM-urilor, care, dacă au succes, pot avea ca rezultat
revendicări pe care compania nu este în măsură să le acopere.
Dependență exagerată de personalul-cheie
Funcționarea IMM-urilor depinde de unul sau doi angajați-cheie a căror plecare din companie sau pensionare
poate reprezenta o problemă pentru continuitatea afacerii. Acest lucru include dependența exagerată de
proprietarul-administrator.

FURNIZORI ȘI
CLIENȚI

Catastrofe care nu sunt acoperite suficient sau deloc de asigurare
Scăderea limitelor de credit din partea furnizorilor de bunuri și servicii
Scăderea limitelor de credit din partea furnizorilor IMM-urilor, îndeosebi atunci când furnizorii utilizează asigurarea de
credit. Când limitele creditului tind să scadă, acest lucru poate însemna uneori că asiguratorii de credit ai furnizorilor
anticipează probleme. Este posibil ca acest lucru să determine unii furnizori să solicite plățile mai devreme.
Pierderea unui client sau a unui furnizor principal
Dependența de unul sau mai mulți clienți și furnizori principali sporește riscurile pentru afacere în cazul în care clientul
sau furnizorul dispare.
Trecerea de la tranzacții cu furnizorii bazate pe credit la tranzacții cu plata în numerar la livrare
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Atenuarea riscului de insolvență1

ASPECTE FINANCIARE

CONTABILITATEA ȘI BUGETAREA

PROFILUL AFACERII

Cunoaște-ți-vă
clientul
Gestionarea
activelor

Sporiți comunicarea directă în persoană pentru a discuta cu clienții în mod regulat și
pentru a le oferi sfaturi personale2.
 asigurați-vă că activele sunt contabilizate și asigurate adecvat
 identificați orice posibile active depreciate
 realizați evaluări ale activelor (imobilizări corporale) și monitorizați evenimentele care

le pot afecta valoarea

Acțiuni și
depozite

Sfătuiți IMM-urile:
 să renunțe la stocurile și depozitele fizice și
 să se bazeze în schimb pe comenzile și pe livrarea online

Model de
afaceri digital

Acolo unde este posibil, sfătuiți și îndrumați IMM-urile să realizeze infrastructuri digitale
pentru serviciile de marketing și de vânzări online.

Sistemele de
contabilitate
și modul de
organizare

Asigurați-vă că afacerea dispune de sisteme și structuri organizaționale adecvate pentru
contabilitate și raportare, în funcție de mărimea companiei, numărul de angajați etc.

Contabilitate
de angajamente

Pentru IMM-urile mai mari, sprijiniți tranziția de la un sistem de contabilitate de casă la
contabilitatea de angajamente. Aceasta furnizează o imagine mai completă asupra afacerii
și oferă conducerii sprijin în gestionarea activelor și a datoriilor3.

Prognoze
continue

Ajutați persoanele din conducerea IMM-urilor:
 să realizeze o prognoză continuă a afacerii și
 să evalueze, de exemplu, măsura în care rezervele financiare ale companiei sunt
suficiente pentru anumite scenarii de riscuri principale

Prognoză
prudentă

 evaluați măsura în care compania este suficient de prudentă în ceea ce privește

prognozele sale și ia în considerare riscurile corespunzătoare4
 consiliați compania în legătură cu realizarea de prognoze pentru perioade mai lungi

decât cele obișnuite de 12 luni care sunt adesea prevăzute de lege

Instrumente
de evaluare

Introduceți instrumente de evaluare precum zile debitoare („debtor days”) sau zile
rămase până la epuizarea totală a numerarului dacă cifra de afaceri ar urma să înceteze.
Dacă astfel de evaluări sunt realizate regulat, deteriorarea unei afaceri poate fi identificată
cu mult înainte ca ea să fie evidențiată de o criză reală a fluxului de trezorerie.

Compararea
cu colegii
de breaslă și
analiza datelor

Sprijiniți monitorizarea rentabilității medii a capitalului utilizat (ROCE), a coeficienților de
capitaluri proprii și a acoperirii dobânzilor ale IMM-urilor pentru identificarea posibilelor
semne timpurii ale unor probleme viitoare, utilizând performanța afacerilor cu un profil și
o piață comparabile ca un etalon indicativ de comparație.

Plăți întârziate

Sprijiniți monitorizarea conturilor de creanțe ale IMM-urilor pentru orice tendințe sau
riscuri de plăți întârziate și evaluați măsura în care afacerea este dependentă de unul sau
mai mulți clienți importanți care au un istoric de plăți întârziate.

Datorii noi

Sfătuiți IMM-ul să nu facă alte datorii sau credite decât dacă acestea fac parte dintr-un plan
de revenire care are în mod rezonabil posibilitatea să ducă la un rezultat mai bun pentru
afacere.

Rezerve
financiare

Sfătuiți și ajutați IMM-ul să creeze și să mențină rezerve financiare care valorează până la
de trei ori cât cheltuielile lunare ale afacerii, dacă acest aspect nu era deja prevăzut de
legislația aplicabilă.
 fiți la curent cu diversele opțiuni de finanțare publică (fie locală, națională sau din

Opțiuni
de finanțare

partea UE) care sunt disponibile pentru IMM-uri în diferite circumstanțe (sprijin
general și deduceri, sprijin specific pentru investiții verzi sau digitale, finanțare pe o
perioadă de criză etc.)
 familiarizați-vă cu condițiile de solicitare și cu dispozițiile privind documentația, care
pot include, de exemplu, noi condiționalități legate de sustenabilitate
 în cazul împrumuturilor ajutătoare (în loc de subvenții), fiți atenți la regulile și
condițiile de rambursare, deoarece ele pot diferi foarte mult în funcție de scheme

CREDITORI ȘI ASIGURARE

Consolidați
încrederea
creditorilor

Oferiți-vă să asigurați legătura dintre împrumutătorii și băncile IMM-urilor pentru
asigurarea unei comunicări și a unui schimb de informații-cheie continue și armonioase.
Acest lucru ajută la stabilirea unui cadru general de încredere și credibilitate între cele
două părți.

Gestionarea
creditorilor

Identificați creditorii ale căror termene contractuale au fost încălcate și situațiile în care
poate fi nevoie de o renegociere sau alte surse alternative.

Poliță de
asigurare

Verificați existența unor acorduri de asigurare implementate și discutați cu persoanele
din conducere care sunt aspectele pentru care pot fi adecvate polițe de asigurare
suplimentare.

Asigurarea
creditelor
comerciale

Evaluați dacă IMM-ul poate avea nevoie de asigurare pentru creditele comerciale
pentru clienții principali și dacă acest lucru este justificat în baza unei analize a riscurilor,
beneficiilor și costurilor. Astfel, în cazul în care clienții IMM-ului au devenit insolvenți sau
ajung în incapacitate de plată prelungită, acesta este despăgubit pentru valoarea bunurilor
sau serviciilor pe care le-a livrat până la limita de credit.

Asigurarea
creditelor
furnizorilor

Încurajați IMM-ul să întrebe furnizorii principali (sau foștii furnizori principali) dacă
utilizează asigurare de credit comercial pentru bunurile sau serviciile pe care le furnizează.
Dacă răspunsul este afirmativ, întrebați cum a evoluat limita de credit pentru entitate
în ultimii ani și în ultimele luni. Deoarece asiguratorii de credite utilizează metodologii
robuste pentru ratinguri, scăderile limitelor de credit sau o limită de credit 0 (asiguratorul
de credit refuză să asigure orice neplată, indiferent de sumă) sunt indicatori puternici ai
potențialelor probleme ale afacerii.

[1] Nu toate aceste elemente vor fi relevante pentru toate IMM-urile de toate dimensiunile, profilurile și din toate domeniile de activitate
etc.
[2] Deoarece digitalizarea și automatizarea economisesc timp în ceea ce privește contabilitatea primară standard, raportarea și depunerea
declarațiilor fiscale contribuie la facilitarea unei monitorizări ulterioare adecvate.
[3] Pentru majoritatea microentităților și entităților mici, contabilitatea de casă este în continuare suficientă și utilă
[4] După cum se discută în alte documente din seria proiectelor pentru gestionarea riscurilor în IMM-uri ale Accountancy Europe
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