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Abstract

The company’s creditworthiness is a prudent method of enterprise financial analysis, specific in
banks, where enterprises have the quality of loan applicant in relation to bank. The bank tracks the
financial indicators, in relation to a pre-established threshold for the value of these indicators. In
relation to this threshold, the financial ratios must be higher in order to benefit from funds attracted
by the bank. This threshold, we can call the minimum risk or the prudential value for the bank in
relation to its customers. Depending on this prudential threshold the creditworthiness of businesses
isclassified as: poor, satisfactory, good and very good reliability. This method applied to enterprises
offers banks through a relatively simple analysis, the possibility of knowing the performance of a
company, in such a manner as to understand the risk they are exposed to.
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1. Consideraţii cu privire la bonitatea
financiarǎ a întreprinderii

Riscurile planeazǎ peste tot; cu atât
mai mult în sectorul bancar, deoarece, în
sectorul bancar, riscul, izvoraşte din fiecare
tranzacţie în parte şi din fiecare afacere.

Pentru a înlǎtura riscul, este relevant
pentru managementul unei banci, să
identifice toate riscurile aferente fiecărei
tranzacţii şi fiecǎrei afaceri în parte.

Practica, a dovedit faptul cǎ, la nivelul
unei tranzacţii bancare şi la nivelul fiecǎrei
afaceri, poate sa aparǎ un singur risc sau
mai multe tipuri de riscuri.

Aceste riscuri pot fi: riscul de
lichiditate, riscul ratei dobânzii, riscul de
solvabilitate, riscul de piaţa, riscul de piaţă
bancară, riscul de mediu, riscul juridic,
riscul de siguranţă, etc, care, într-o anumitǎ
formǎ şi multitudine, pot sǎ aparǎ ca şi
riscuri asociate, tranzacţiei sau afacerii. Una
din metodele uşoare şi simple de analiza a
eficienţei şi eficacitaţii financiare a
întreprinderilor, o reprezintǎ bonitatea
financiarǎ.

Acesta metodǎ, are la bazǎ, calcurea
indicatorilor selectivi, aleşi de o aşa
manierǎ, încât, sǎ permitǎ decidentului care
efectueazǎ analiza, sǎ ia o decizie corectǎ,
cu privire la alocarea de surse pentru o
întreprindere. În acest sens, se aplicǎ
metode de calcul a indicatorilor, cu ajutorul
cǎrora se determinǎ bonitatea financiarǎ a
întreprinderii.

Bonitatea financiară a întreprinderii,
reprezintǎ, o metoda prudenţială, folositǎ,
pentru analiza riscului de faliment al
întreprinderilor, dar, este şi o metodǎ
specifică băncilor, de analiză economico-
financiară a întreprinderilor.

Banca urmareşte la întreprinderea
analizatǎ, încadrarea rezultatului unor
indicatori financiari, între anumite limite,
condiţionat de faptul cǎ, valorile acestora,
trebuiesǎ depǎşeascǎ un prag impus de
acesta. În raport cu acest prag, valoarea

indicatorilor financiari, trebuie sa fie mai
mare.

Acest prag, îl putem numi limita
minimǎ a riscului sau  valoarea prudenţială
pentru bancă, în raport cu clienţii sai. În
funcţie de acest prag prudenţial, bonitatea
financiară a întreprinderilor pate fi
clasificata în: bonitate slabă,  bonitate
satisfăcătoare, bonitate bună şi bonitate
foarte bună,

Acestă metodă de bonitate financiară
aplicată întreprinderilor, oferă bancilor,
posibilitatea să cunoască preformanţele
întreprinderii, printr-o analiză relativ
simplă, de o aşa manieră, încât, să cunoască
riscul la care se expune, prin acrdarea de
surse acestora.
performance.

2. Categorii  de indicatori utilizaţi în
analiza de bonitate financiarǎ a
întreprinderii

I. O primǎ catgorie de indicatori sunt,
indicatorii situaţiei financiare a
întreprinderilor, care se clasificǎ la rândul
lor, în indicatori de structurǎ şi indicatori ai
capacitǎţii financiare.

a) Indicatorii de structură pot fi calculaţi
asfel:
1. cadiferenţǎ între: rata capitalului
propriu şi suma obţinutǎ ca raport între
capitalul propriu al întreprinderii şi
datoriile pe termen lung al acesteia;
2. ca diferenţǎ între: gradul de îndatorare
al întreprinderii şi raportul între capitalul
împrumutat al întreprinderii şi capitalul
propriu al acesteia.
b). Indicatorii de capacitate financiarǎ ai
întreprinderii se pot calcula ca şi:
1. diferenţa dintre gradul de finanţare al

activelor fixe întreprinderii şi suma
obţnutǎ ca raport între capitalurile
permanente şi activele imobilizate
ale întreprinderii;

2. diferenţa între gradul de finanţare al
activelor cu caracter fix din sursele
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financiare proprii şi suma obţinutǎ ca
raport între capitalurile proprii ale
întreprinderii şi activele imobilizate
nete ale acesteia;

3. diferenţa dintre rata finanţării
activelor întreprinderii, din credite de
tip furnizori  şi suma obţinutǎ ca
raport, între sumele datorate cǎtre
furnizori şi activele circulante ale
întreprinderii;

4. diferenţa dintre rata finanţării
activelor circulante din credite
bancare pe termen scurt şi suma
obţinutǎ din raportul între creditele
bancare pe termen scurt şi activele
circulante ;

5. diferenţa dintre rata finanţării
activelor circulante din credite
bancare pe termen scurt şi suma
obţinutǎ din raportul între creditele
bancare pe termen scurt şi stocurile
medii.

II. A doua categorie de indicatori, o
formeazǎ indicatorii trezoreriei.

Ca şi modalitate de determinare, aceşti
indicatori pot fi calculaţi astfel:

a). ca diferenţǎ între rata lichidităţii imediate
a întreprinderii şi datoriile întreprinderii pe
termen scurt;
b). ca diferenţǎ între rata lichidităţilor
relative şi suma care se obţine ca raport
între veniturile obţinute pe termen scurt şi
lichiditǎţile imediate;
c). ca diferenţǎ între rata lichidităţilor
relative şi suma care se obţine ca raport
între veniturile obţinute pe termen scurt şi
datoriile pe termen scurt;
d). ca diferenţǎ între rata lichidităţilor
curente şi suma care se obţine ca raport
dintre activele circulante ale întreprinderii şi
datoriile pe termen scurt ale acesteia;
III. A treia categorie de indicatori
financiari este reprezentatǎ de indicatorii
gestiunii resurselor.

Ca şi modalitate de determinare, aceşti
indicatori pot fi calculaţi astfel:

a). ca diferenţǎ între rata rotaţiei
capitalului total al întreprinderii şi
raportul între cifra de afaceri şi activele
totale;
b). ca diferenţǎ între rata rotaţiei
capitalului fix, care se determinǎ ca find
raportul între cifra de  afaceri şi activele
imobilizate;
c). ca diferenţǎ între rata rotaţiei
capitalului circulant ş raportul între cifra
de afaceri şi activele circulante;
d). ca diferenţǎ între rotaţia stocurilor  şi
raportul între cifra de afaceri şi stocurile
medii;
e). ca diferenţǎ între rotaţia creanţelor şi
raportul între cifra de afaceri şi creanţe;
f). ca sumǎ care se obţine ca diferenţǎ
între durata medie de achitare a
furnizorilor şi raportul între datorii şi
cifra de afaceri înmulţit cu 12, respectiv
cu numǎrul de luni ale anului;
g). ca diferenţǎ între durata medie a
rambursării creditului bancar şi raportul
între creditele pe termen scurt înmulţit cu
12 respectiv cu numǎrul de luni ale
anului;
h). ca diferenţǎ între rotaţia creditului
bancar pe termen scurt şi raportul între
cifra de afaceri şi credite pe termen scurt.

IV. A patra categorie de indicatori
financiari, este reprezentatǎ de indicatorii
randamentului financiar şi indicatorii
rentabilităţii întreprinderii

Ca şi modalitate de determinare, aceşti
indicatori pot fi calculaţi astfel :

a).Indicatori ai randamentului financiar:
1. un prim indicator, este marja profitului
brut, care se calculeazǎ ca fiind raportul
între profitul brut şi cifra de afaceri
înmulţit cu 100;
2.  al doilea indicator, este marja
profitului net, care se calculeazǎ ca fiind
raportul între profitul net şi cifra de
afaceri înmulţit cu 100;
b).  Indicatori ai rentabilităţii:
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1. ca sumǎ care se obţine ca diferenţǎ
între rata rentabilităţii capitalului total şi
raportul între profitul brut şi capitalul
total înmulţit cu 100;
2. ca sumǎ care se obţine ca diferenţǎ
între rata rentabilităţii capitalului propriu
şi raportul între profitul net şi capitalul
social înmulţit cu 100.
IV. A cincea categorie de indicatori

financiari, este reprezentatǎ de
indicatori ai valorii de piaţă a
agenţilor economici
Acesti indicatori sunt reprezetaţi
de:

a). valoarea patrimonială  a întreprinderii,
care se determinǎ ca diferenţǎ între
activele totale şi datoriile  totale ale
întreprinderii;
b). valoarea de randament a
întreprinderii, care se determinǎ ca raport
între profitul brut şi rata medie a dobânzii
pe piaţă;
c). valoarea bursieră a întreprinderii, care
se determinǎ ca fiind produsul între
numărul de acţiuni şi  cursul bursier al
acestora.

3. Relevanţa bonitǎţii financiare a
întreprinderilor în procesul de
creditatre al întreprinderilor

Riscul bancar planeazǎ şi poate sǎ aparǎ pe
parcursul derulǎrii operaţiunilor de creditare
bancarǎ. Acest eveniment nedorit, are ca
rezultat înregistrarea pierderilor de cǎtre
întreprindere sau  neutilizarea corectǎ a
creditului contractat, cu efecte negative
asupra afacerii. Pentru a contracara acest
aspect nedorit, încǎ din fazǎ incipientǎ,
banca procedeazǎ la analiza bonitǎţii
financiare a firmei.
Asfel cǎ, pentru a putea contracta un credit
bancar, întreprinderea, este analizatǎ de cǎtre
bancǎ, din perspectiva îndicatorilor
financiari realizaţi de cǎtre acesta, respectiv,
a modului în care indicatrii depǎşesc
baremurile stabilite de cǎtre bancǎ.

Este vorba despre o modalitate de gestionare
a riscului de cǎtre bancǎ, de prevenire şi de
limitare a riscului, concretizatǎ în încadrarea
într-o categorie sau alta de risc a
întreprinderii, în funcţie de mǎrimea
indicatorilor financiari ai întreprinderii
analizate.
La nivelul unei societăţi bancare, la fel ca şi
în cazul oricǎrei societǎţi comerciale, scopul
urmărit este obţinerea profitului şi
identificarea tuturor posibilitǎţilor pentru
creşterea performanţelor bancare în conditii
de risc acceptabile.
În vederea evaluarii expunerii la risc a bancii
sau a bonitatii clientilor, acestea consultǎ
informaţia de risc bancar dacǎ este înscrisa
în evidenţa arhivei Centralei Riscurilor
Bancare, atât pentru persoanǎ fizicǎ cât şi
persoanǎ juridicǎ. Informaţia de risc bancar
cuprinde date de identificare ale unei
persoane şi creditele restante pe ultimii 2
ani, operaţiunile  prin care băncile se expun
la risc prin asumarea de angajamente de
către bancă în numele debitorului, acordarea
de credite.
Analiza bonitǎţii financiare urmǎreşte
eficienţa întreprinderilor prin indicatori de
performanţǎ. În acest sens literatua de
specialitate defineşte eficienţa afacerii
întreprinderii, ca fiind: “o afacere este
eficientă atunci când: realizează profit; nu
produce dezechilibre: nu afectează mediul
ecologic: profitul pe termen lung are
tendinţă de crestere". (Bailesteanu, 1998)
Cu privire la eficienţa economică, acesta
este “o noţiune complexă, care exprimă, în
modul cel mai cuprinzător, rezultatele ce se
obţin într-o activitate economică, evaluate
prin prisma resurselor consumatepentru
desfăşurarea acelei activităti“(Vasilescu,
2001) şi reprezintǎ  o “expresie a  raportului
dintre util (rezultatul) și cheltuiala (efortul)
făcută pentru obţinerea lui. Cu cât efectul
realizat pe unitatea de cheltuiala este mai
mare sau invers, cu cât este mai mic şi
cheltuiala ocazionată de producerea unui
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anumit efect util, cu atât eficienţa economică
este mai ridicată” (Dictionar de economie
politica, 1974, pg.291).

4. Metoda de analizǎ a bonitǎţii Credit-
Men

Conţinutul acestei metode constă în aceea că
judecăţile ce se fac, privitoare la situaţia
globală, generală, a unei întreprinderi, se
bazează pe evaluări “care au în vedere 3
criterii principale: criteriul de personal;
criteriul economic şi criteriul financiar,
fiecăruia fiindu-i asociat un coeficient de
ponderare, socotit de importanţă, de 40 la
sută, 20 la sută şi respectiv 40 la sută.”( R.
Lavaud, J. Albaut, op. cit)
Criteriul de personal urmǎreşte calitǎţile
echipei manageriale. Criteriul economic se
bazeazǎ pe date, informaţii istorice şi
prognoze, iar criteriul financiar presupune
utilizarea unor indicatori selectivii,
construiţi sub formă de rate “criteriu oferǎ
posibilitatea calculǎrii bonitǎţii financiare
pe bazǎ de rate.(Trenca, 1997).
Acest criteriu presupune :

1.Alegerea a 5 indicatori semnificativi şi
reprezentativi pentru întreprinderile din
cadrul unui sector, care sa poatǎ reflecta cât
mai obiectiv realitatea fiananciarǎ, ;
2.Cei cinci indcatori aleşi trebuie sǎ fie
reprezentativi pentru o întreprindere “având
caracterul de rată medie, ce devine astfel o
caracteristică pentru întreg ansamblul de
întreprinderi ce compun sectorul
respective”.(Trenca, 1997). “Se consideră că
o întreprindere analizată are o situaţie bună
atunci când nivelul indicatorului său
individual va fi egal sau va depăşi nivelul
aceluiaşi indicator al “întreprinderii tip”,
respectiv, nesatisfăcătoare, când nivelul va
fi inferior.”(Trenca, 1997).
3.Se acordă note, fiecărei rate. Raportat la
aceste note, valori –prag, care de fapt sunt
nişte puncte atribuite ratelor, se stabileşte
încadrarea într-o categorie sau alta a
întreprinderii. Nivelul minim al notei este de

100 de puncte.
4.Pentru o situaţie financiarǎ bunǎ, notele
atribuite indicatorilor firmei analizate
trebuie sǎ fie mai mari decât 100.
5.Se impune calcularea repetatǎ a acestor
indicatori în timp, pentru a urmǎri fluctuaţia
valorilor acestor indicatori şi pentru a putea
caracteriza situaţia financiarǎ a
întreprinderii.
Metoda de folosire a ratelor, prezentatǎ
anterior, bazatǎ pe relaţiile tip ce se stabilesc
între indicatorii selectivi poate fi consideratǎ
un instrument de lucru specific, atât în
privinţa previziunilor, cât a execuţiei
financiare. Ea îşi dovedeşte utilitatea în
privinţa analizei gradului de consolidare
economicǎ, a coerenţei structurii financiare
şi de capital a firmei, precum şi a eficacitǎţii
cu carwe diferite componente ale
mecanismului întreprinderii contribuie la
creşterea globalǎ a eficienţei activitǎtii.”
(Trenca, 1997).

5. Indicatori de bonitate utilizaţi în
practicǎ pentru analiza bonitǎţii
întreprinderii

Indicatorii de bonitate utilizaţi în practica
bancarǎ, pentru analiza bonitǎţii
întreprinderii, au la bazǎ analiza economico-
financiarǎ pe bazǎ:

- de situaţii financiare;
- situaţia contului de profit şi pierdere;
- analiza cash-flow;
- prognoze ale fluxului de lichiditǎţi

pentru perioade viitoare.
Aceste documente sunt documente de
sintezǎ, pe baza cǎrora analistul efectueazǎ
analiza economico-financiarǎ şi stabileşte un
diagnostic al stǎrii de sǎnǎtate al
întreprinderii. În funcţie de diagnosticul
stabilit, analistul va decide acordarea
creditului sau nu întreprinderii diagnosticate.

6. Concluzii
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Pentru sectorul bancar, activitatea de
creditare a clienţilor, reprezintǎ o activitate
riscantǎ, iar pe fondul recesiunii, pot sǎ
aparǎ probleme în exploatare. Pe aceste
considerente, se impune cu celeritate,
utilizarea de tehnici şi metode de cunoaştere
a clienţilor pentru înlǎturarea şi dispersia
riscurilor.

Mai mult, expunerea la risc reprezintǎ o
problemǎ pentru bancǎ cu efecte
patrimoniale şi reputaţionale pentru acesta.

Considerǎm cǎ pentru o bunǎ gestionare
a riscurilor, bǎncile, trebuie sǎ:

- sǎ deţinǎ un manual de proceduri
pentru competenţele personalului
implicat  în acordarea creditelor;

- sǎ deţinǎ proceduri cu privire la
tipurile de produse de creditare
acordate clienţilor;

- sǎ deţinǎ proceduri cu privire la
înitierea tranzacţiilor şi pânǎ la
finalizarea acestora;

- sǎ deţinǎ proceduri cu privire la
situaţii neprevǎzute;

- selecteze clienţii cei mai buni, care
deţin afaceri viabile;

- selecţia clienţilor, sǎ se realizeze pe
baza analizei financiare de bonitate a
insicatorilor financiari;

- sǎ aibe proceduri comune de
creditare a clienţilor;

- sǎ ţinǎ seama de o plajǎ de valori
minime pentru limitele de expunere
la risc;

- constituirea în conformitate cu
limitele legale în contabilitate a
provizioanelor de risc de credit;

- sǎ deţinǎ manual de proceduri pentru
monitorizarea clienţilor;

- sǎ sǎ deţinǎ manual de proceduri
pentru raportarea cu privire la
riscurile activitǎţii de creditare.
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