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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 2, data emiterii: 07.12.2012.

1. Date privind dosarul: nr dosar 7116/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Diromar Prod SRL, cod de identificare fiscală 14576489, sediul social în comuna Butoieşti, jud.
Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/98/2002.
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II -
0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor
în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar a debitorului SC Diromar Prod SRL,conform
încheierii de şedinţă din data de 26.11.2012, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia a II –a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 7116/101/2012, în temeiul art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) din Legea privind
procedura insolvenţei, comunică raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă
astfel întocmit, în anexă, în număr de 8 (opt) file.
6. Număr de exemplare depuse: depun prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat
în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă
pentru debitorul SC Diromar Prod SRL

Număr dosar 7116/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia.
Temei juridic: art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Diromar Prod SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Prin încheierea de şedinţă din data de 03.09.2012, s-a dispus, în temeiul art. 32 din Legea 85/2006, deschiderea
procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Diromar Prod SRL, cod de identificare fiscală 14576489,
sediul social în comuna Butoieşti, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/98/2002.
Constatând că cererea este întemeiată, Tribunalul Mehedinti a dispus începerea procedurii generale de insolvenţă.
Societatea comercială Diromar Prod SRL a fost înfiinţată în anul 2002, având ca obiect de activitate, activităţile
prevăzute de codul CAEN 1101 “ Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice”. 
Capitalul social subscris şi vărsat al SC Diromar Prod SRL este în sumă de 506.200,00 lei, format din 2 părţi sociale, cu
valoare nominală de 253.100,00 lei/parte sociala, acesta fiind deţinut de:
- Diaconescu Iliescu Marius deţine 1 părte sociale, cu valoare totală de 253.100,00 lei, reprezentând 50% din capitalul
social;
- Diaconescu Iliescu Rodica deţine 1 părte sociale, cu valoare totală de 253.100,00 lei, reprezentând 50% din capitalul
social, având şi calitatea de administrator;
La data de 22.08.2012 debitorul SC Diromar Prod SRL, cu sediul în comuna Butoieşti, jud. Mehedinţi, a solicitat a fi
supus procedurii generale de insolvenţă, arătând că înţelege să propună un plan de reorganizare in vederea achitarii
datoriilor societatii.
I. Principalii indicatori economico-financiari
a) Date generale
Societatea comercială SC Diromar Prod SRL, cu sediul în comuna Butoieşti, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală
14576489, număr de ordine în registrul comerţului J25/98/2002, are ca obiect principal de activitate conform cod CAEN
4672 “ Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice”.
Conform bilanţurilor contabile încheiate în ultimii 3 (trei) ani şi 6 luni de activitate, anteriori deschiderii procedurii
generale, precum şi a balanţelor de verificare întocmite, situaţia se prezintă astfel:

2009 2010 2011 iun-12
Active imobilizate
Imobilizări necorporale 0,00   0,00 0,00 0,00
Imobilizări corporale 9.292.768,00 11.138.368,00 14.993.021,00 8.138.631,00
Imobilizări financiare 0,00 0,00 0,00 0,00
Total active imobilizate 9.292.768,00 11.138.368,00 14.993.021,00 8.138.631,00
Active circulante
Stocuri 1.165.507,00 1.435.977,00 559.539,00 378.823,00
Creanţe comerciale 2.593.412,00 2.343.262,00 874.800,00 416.500,00
Disponibilităţi băneşti 7.481,00 216.065,00 91.540,00 119.882,00
Alte active circulante 0,00 0,00 0,00 0,00
Total active circulante 3.766.400,00 3.995.304,00 1.525.879,00 915.205,00
Cheltuieli înregistrate în avans 37.981,00 0,00 0,00 0,00
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Total activ 13.097.149,00 15.133.672,00 16.518.900,00 9.053.836,00
Capitaluri
Capital social 325.200,00 325.200,00 325.200,00 325.200,00
Prime de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezerve şi fonduri 4.054.087,00 4.054.087,00 4.054.087,00 54.087,00
Profit sau pierdere reportată 1.833.033,00 2.442.239,00 2.540.497,00 2.650.628,00
Profit sau pierdere ex. financiar 609.206,00 12.369,00 110.131,00 -5.474.733,00
Repartizarea profitului 0,00 0,00 0,00 0,00
Total capitaluri proprii 6.821.526,00 6.833.895,00 7.029.915,00 -2.444.818,00
Provizioane 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri în avans 0,00 0,00 0,00 0,00
Datorii
Datorii comerciale 1.323.901,00 2.181.627,00 522.880,00 477.496,00
Clienţi creditori 0,00 0,00 0,00 0,00
Efecte de plătit 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume datorate entităţilor afiliate 0,00 0,00 0,00 0,00
Împrumuturi şi datorii asimilate 1.442.634,00 2.907.404,00 5.790.933,00 5.716.577,00
Alte datorii 3.509.088,00 3.210.746,00 3.175.172,00 5.304.581,00
Total datorii 6.275.623,00 8.299.777,00 9.488.985,00 11.498.654,00
Conturi de regularizare 0,00 0,00 0,00 0,00
Total pasiv 13.097.149,00 15.133.672,00 16.518.900,00 9.053.836,00

După cum se observă în datele prezentate mai sus, activele imobilizate ale societăţii au înregistrat creşteri substanţiale
de la un an la altul, înregistrând scădere în semestrul 1 al anului 2012, ca urmare a includerii pe cheltuieli a investiţiei în
curs şi a valorii rămase neamortizate a unor mijloace fixe. De asemenea, activele circulante au înregistrat creştere în
anul 2010 faţă de anul 2009, după care în anul 2011 şi la sfârşitul semestrului 1 al anului 2012, au scăzut considerabil
faţă de anii precedenţi.
Situatia capitalurilor proprii.                                                                                                                                                 

Lei
Indicatori 2009 2010 2011 iun-12

Capital social 325.200,00   325.200,00   325.200,00   325.200,00   
Rezerve din reevaluare 0,00   0,00   0,00   0,00   
Profit (pierdere) reportat(ă) 1.833.033,00   2.442.239,00   2.540.497,00   2.650.628,00   
Profit (pierdere) curent(ă) 609.206,00   12.369,00   110.131,00   -5.474.733,00   
Repartizarea profitului 0,00   0,00   0,00   0,00   
Prima de capital 0,00   0,00   0,00   0,00   
Rezerve 4.054.087,00   4.054.087,00   4.054.087,00   54.087,00   
Capital propriu 6.821.526,00   6.833.895,00   7.029.915,00   -2.444.818,00   

Analizând datele de mai sus se observă că societatea a înregistrat profit în anii 2009, 2010 şi 2011, iar la sfârşitul
semestrului I 2012 a înregistrat o pierdere foarte mare în sumă de 5.474.733,00 lei, pierdere ce se datorează faptului că
au fost incluse pe cheltuieli de amortizare valoarea rămasă a investiţiilor în curs de execuţie existente în contul 231
„Investiţii în curs” şi a altor mijloace fixe.
Capitalul propriu al societăţii a inregistrat crestere pe ultimi trei ani analitaţi după care în semestrul I 2012 acesta a
devenit negativ ca urmare a pierderii foarte mari realizată în această perioadă, pierdere datorată includerii pe cheltuieli a
valorii rămase neamortizată a unor imobilizări corporale. 
b) Situaţia creanţelor şi a datoriilor societăţii
b1) Creanţe
Situaţia creanţelor înregistrate în anii 2009, 2010, 2011 şi iunie 2012, se prezintă astfel:

            Lei

Indicatori An 2009 An 2010 An 2011 iun-12
Clienţi 2.593.412,00   2.236.622,00 838.130,00 416.500,00   
Clienţi facturi de întocmit 0,00   0,00   0,00 0,00   
Efecte de primit de la clienti 0,00   0,00 0,00 0,00   
Debitori diversi 0,00   106.640,00 31.640,00 0,00   
Furnizori debitori 0,00   0,00 0,00 0,00   
Decontări între entităţile afiliate 0,00   0,00 0,00   0,00   
Alte creanţe 0,00   0,00 5.030,00 0,00   
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Total creanţe circulante 2.593.412,00   2.343.262,00 874.800,00 416.500,00   
Creanţe din active imobilizate 0,00   0,00   0,00   0,00   
Ajustări pentru deprecierea creantelor 0,00   0,00   0,00   0,00   
Total creanţe 2.593.412,00   2.343.262,00 874.800,00 416.500,00   

b2) Datorii      
                                                                                                                                                                                          Lei

 Indicatori An 2009 An 2010 An 2011 iun-12
Credite pe termen mediu şi lung 1.755.145,00 853.433,00 543.154,00   444.940,00   
Credite pe termen scurt 1.400.000,00 2.178.062,00 2.616.226,00   2.710.370,00   
Datorii leasing 217.319,00 0,00 0,00   0,00   
Dobânzi de plată 35.424,00   0,00   0,00   0,00   
Total datorii financiare 3.407.888,00   3.031.495,00 3.159.380,00 3.155.310,00   
TVA de plată şi neexigibil 76.971,00   153.998,00   0,00   55.607,00   
Furnizori 1.323.907,00   2.181.627,00   522.880,00   477.492,00   
Avansuri primite 0,00   0,00   0,00   0,00   
Clienţi creditori 0,00   0,00   0,00   0,00   
Salarii 13.320,00   11.937,00   6.637,00   11.970,00   
Taxe salariale 7.032,00   8.202,00   4.041,00   8.157,00   
Dividende de plată 0,00   0,00   0,00   0,00   
Creditori diverşi 0,00   0,00   0,00   0,00   
Asociaţi conturi curente 1.442.634,00   2.907.404,00   5.790.933,00   5.716.577,00   
Decontări în curs de clarificare 0,00   0,00   0,00   156.150,00   
Impozite datorate buget 3.871,00   5.114,00   5.114,00   1.917.391,00   
Total datorii din exploatare 2.867.735,00   5.268.282,00 6.329.605,00 8.343.344,00   
Total datorii 6.275.623,00   8.299.777,00 9.488.985,00 11.498.654,00

Analizând creanţele şi datoriile societăţii, se observă faptul că, în timp ce creanţele societăţii au scăzut de la un an la
altul pe toată perioada analizată, datoriile au înregistrat creşteri foarte mari pe toată perioada, la sfârşitul semestrului I
valoarea acestora ajungând la nivelul sumei de 11.498.654,00 lei, gradul de acoperire al datoriilor din creanţele
existente la finele semestrului I 2012, fiind de 3,62%.
c) Contul de profit şi pierdere
Potrivit bilanturilor contabile aferente perioadei analizate contul de profit si pierdere se prezintă astfel:

2009 2010 2011 iun-12
Venituri din producţia vândută 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din vânzarea mărfurilor 10.783.393,00 8.874.275,00 6.207.612,00 2.671.166,00
Alte venituri din exploatare 4.778.782,00 4.463.001,00 3.791.953,00 1.689.681,00
Total venituri din exploatare 15.562.175,00 13.337.276,00 9.999.565,00 4.360.847,00
Cheltuieli materiale 6.422.082,00 4.860.471,00 4.799.546,00 1.741.831,00
Cheltuieli cu serviciile 28.698,00 28.230,00 33.428,00 4.003,00
Cheltuieli cu salariile 191.603,00 212.692,00 264.510,00 96.356,00
Cheltuieli cu mărfurile 5.649.691,00 4.476.886,00 3.791.953,00 1.423.435,00
Cheltuieli cu impozite şi taxe 1.261.128,00 2.132.694,00 553.316,00 2.337.138,00
Alte cheltuieli de exploatare 392.727,00 1.141.511,00 671.753,00 612.630,00
Provizioane 0,00 0,00 0,00 0,00
Reduceri comerciale primite 0,00 0,00 -689,00 0,00
Ajustări de valoare privind activele
circulante 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortisment 100.696,00 42.610,00 80.577,00 7.417.917,00
Total cheltuieli din exploatare 14.046.625,00 12.895.094,00 10.194.394,00 13.633.310,00
Profit/pierdere din exploatare 1.515.550,00 442.182,00 -194.829,00 -9.272.463,00
Profit/pierdere financiară -803.000,00 -400.327,00 304.960,00 3.797.730,00
Rezultat brut 712.550,00 41.855,00 110.131,00 -5.474.733,00
Impozit pe profit 103.344,00 29.486,00 0,00 0,00
Rezultat net 609.206,00 12.369,00 110.131,00 -5.474.733,00

Aşa cum reiese din datele prezentate mai sus, societatea comercială a înregistrat profit în anii 2009, 2010 şi 2011, iar în
semestrul I 2012 a înregistrat o pierdere foarte mare.
Nivelul profitului net înregistrat de societate a scăzut de la un an la altul, iar în semestrul I al anului 2012, acesta a
înregistrat o valoare negativă faţă de anii precedenţi.
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d) Capacitatea de autofinanţare
Capacitatea de autofinanţare în perioada analizată se prezintă astfel:

                                                                                                                                                              Lei
Indicator 2009 2010 2011 iun-12

Profit net (pierdere) al exerciţiului 609.206,00 12.369,00 110.131,00 -5.474.733,00
Amortizare 100.696,00 42.610,00 80.577,00 7.417.917,00
Capacitate de autofinanţare 709.902,00 54.979,00 190.708,00 1.943.184,00

Din datele prezentate mai sus se observă că societatea comercială a degajat capacitate de autofinanţare în toţi anii supuşi
analizei ca urmare a profitului realizat în aceasta perioada, precum si a nivelului foarte ridicat al amortizarii în semestrul
I 2012. Nivelul pozitiv al capacităţii de autofinanţare denotă faptul că societatea  degaja capacitate de autofinanţare, 
aceasta având posibilitatea achitării unei părţi din datăriile societăţii.
e) Diagnosticul financiar şi riscul de faliment
Principalii indicatori care arată riscul de faliment şi diagnosticul financiar se prezintă astfel:

Îndatorire globală
- rata autonomiei financiare = ––––––––––––––––

Capital propriu
Cheltuieli financiare

- rata de prelevare a cheltuielilor financiare = ––––––––––––––––––
Excedentul de trezorerie

Credite de Trezorerie
- rata creditelor de trezorerie = ––––––––––––––––––––––

Nevoia de fond de rulment
Îndatorire globală

- rata capacităţii de rambursare = ––––––––––––––––––––––––
Capacitatea de autofinanţare

Capital propriu
- solvabilitatea patrimonială = ––––––––––––*100

Total pasive
- lichiditatea mărimea absolută = total active circulante – datorii pe termen scurt.
Ţinând cont de aceste formule şi de sumele scrise în bilanţurile contabile din 2009, 2010, 2011 şi iunie 2012, nivelul
indicatorilor menţionaţi este următorul:

Indicatori 2009 2010 2011 iun-12
Rata autonomiei financiare 0,92 1,21 1,35 -4,70
Rata de prelevare a ch financiare N/A N/A N/A N/A
Rata creditelor de trezorerie N/A N/A N/A N/A
Rata capacităţii de rambursare 9 151 50 6
Solvabilitatea patrimonială 52,08% 45,16% 42,56% -27,00%
Lichiditatea în mărimea absolută 898.665,00 -1.272.978,00 -4.803.726,00 -7.428.139,00

Analizând datele înscrise în tabelul de mai sus, se constată următoarele:
- nivelul ratei autonomiei financiare ar trebui să fie mai mic decât 1; acest indicator este mai mare decât 1 în anii 2010 şi
2011, ceea ce demonstrează că societatea nu înregistrează autonomie financiară, iar în semestrul I 2012 nivelul acestui
indicator este negativ;
- rata de prelevare a cheltuielilor financiare pune în evidenţă capacitatea de plată a costului îndatorării, separând
societăţile sănătoase de cele falimentare, întrucât raportul nu se poate calcula, este evident faptul că societatea s-a
confruntat şi se confruntă cu dificultate de gestiune financiară, existând riscul intrării în incapacitate de plată, fapt ce s-a
si intamplat;
- rata creditelor de trezorerie arată cât reprezintă creditele de trezorerie în necesarul de finanţare al activelor circulante.
În situaţia de faţă, creditele de trezorerie depăşesc cu mult necesarul de finanţare al activelor circulante;
- rata capacităţii de rambursare este pozitivă în toată perioada analizată. În mod normal, datoriile societăţii nu trebuie să
depăşească patru ani. În cazul nostru, societatea este în imposibilitatea achitării datoriilor, putându-se declanşa
procedura de insolvenţă mult mai devreme, fapt care s-a şi întâmplat la cererea debitorului în anul 2012;
- solvabilitatea patrimonială este considerat un bun indicator atunci când depăşeşte 30%, aceasta arătând cât reprezintă
sursele proprii din averea societăţii. După cum se observă în perioada 2009 – 2011  nivelul acestui indicator este peste
30%, iar în semestrul I 2012 valoarea acestui indicator este negativă;
Solvabilitatea reprezinta capacitatea societatii de a face fata obligatiilor scadente care rezulta din angajamentele
anterioare contractate , fie din operaţii curente a căror realizare condiţionează continuarea activităţii, fie din prelevări
obligatorii.
In sistemul analizei financiar-patrimoniale, analiza aptitudinii societăţii de a fi solvabilă şi de a învinge riscul de faliment
ocupa un loc central. Orice dereglare privind achitarea obligaţiilor generează prejudicii si necesită o corectură urgentă.
Totodată, echilibrul financiar este un imperativ absolut, adică nu poate fi omis sub nici o motivaţie. În practica
economică, se poate concepe ca o societate care cunoaşte o perioadă mai dificilă să renunţe provizoriu la unele obiective
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de creştere, obiective economice sau sociale. În schimb, ea nu poate renunţa la asigurarea obiectivului de solvabilitate,
care constituie condiţia financiară de supravieţuire.
- lichiditatea în mărime absolută înregistrează în perioada 2010 – iunie 2012 o valoare negativă ceea ce demonstrează că
societatea  nu are lichiditate.
Analizând echilibrul financiar al societăţii, se constată că în toată perioada celor trei ani şi jumătate analizaţi , fondul de
rulment înregistrează valori negative, nevoia de fond de rulment şi trezoreria netă înregistrează valori negative, ceea ce
înseamnă că mijloacele fixe nu sunt finanţate în totalitate din surse proprii, fapt ce arată dependenţa societăţii faţă de
furnizorii de capitaluri, riscul creditorilor fiind foarte mare. De asemenea, nevoia fondului de rulment fiind negativă,
aceasta nu poate finanţa fondul de rulment în totalitate, societatea fiind nevoită să apeleze la surse atrase, fapt ce a
condus la o trezorerie puternic negativă ce arată dependenţa societăţii faţă de creditori.
Aprecierea capacităţii societăţii de a-şi regla în termen obligaţiile se apreciază nuanţat in funcţie de condiţiile concrete
economico-financiare în care-şi desfaşoară activitatea. Astfel, o societate poate avea dificultăţi temporare sau ocazionale
determinate, de exemplu, de neacoperirea în termen a unei creanţe importante sau a accelerării plaţilor într-o perioadă de
creştere rapidă a activităţii. În acest caz, dificultăţile de plată apar ca o expresie a unei neconcordanţe de moment care
nu afectează imaginea firmei. Soluţii simple pot permite trecerea peste aceste dificultăţi şi reinstaurarea continuităţii
plăţilor: obţinerea de termene suplimentare din partea furnizorilor, amânarea datoriilor financiare, obţinerea de
împrumuturi pe termen scurt.
Societatea poate cunoaste dificultati financiare periodice, ca de exemplu întarzierea plăţilor în anumite momente ale
anului sau în perioade de accelerare a creşterii. Chiar daca viabilitatea societatii nu e pusa in pericol, imaginea sa se
poate degrada datorita perturbarilor periodice.
Permanenta unor dificultati de achitare a obligatiilor este expresia unei fragilitati economice si financiare structurale. Ele
pot genera restrangerea activitatii, reducerea efectivului de salariati, restructurarea sistemului de gestiune sau in cazurile
foarte grave, falimentul societăţii.
f) Situaţia netă
Situaţia netă este dată de total active minus datorii, iar în perioada analizată se prezintă astfel:
                                                                                                                                                                           Lei

Indicator 2009 2010 2011 iun-12
Active imobilizate 9.292.768,00 11.138.368,00 14.993.021,00 8.138.631,00
Active curente 3.766.400,00 3.995.304,00 1.525.879,00 915.205,00
Cheltuieli în avans 37.981,00 0,00 0,00 0,00
Venituri in avans 0,00 0,00 0,00 0,00
Total active 13.097.149,00 15.133.672,00 16.518.900,00 9.053.836,00
Datorii 6.275.623,00   8.299.777,00 9.488.985,00 11.498.654,00
Situaţia netă 6.821.526,00 6.833.895,00 7.029.915,00 -2.444.818,00

Aşa cum se observă din tabelul de mai sus, activele imobilizate ale societăţii au înregistrat creştere în anii 2010 şi 2011
faţă de anul 2009, după care în iunie 2012 s-au diminuat considerabil. De asemenea, activele circulante au înregistrat
scăderi considerabile în anul 2011 şi iunie 2012 faţă de anul 2010. Situaţia netă a societăţii a scăzut considerabil,
ajungând la iunie 2012 la o valoare negativă.
Marja redusă din exploatare a contribuit la sensibilitatea societăţii şi la imposibilitatea de a se reda rapid în condiţiile de
fluctuaţie a unor elemente de preţ sau cost. Situaţia acesteia este prezentată în tabelul de mai jos.

Explicaţii 2009 2010 2011 iun-12
Venituri din exploatare 15.562.175,00 13.337.276,00 9.999.565,00 4.360.847,00
Cheltuieli de exploatare 14.046.625,00 12.895.094,00 10.194.394,00 13.633.310,00
Marfa din exploatare 1.515.550,00 442.182,00 -194.829,00 -9.272.463,00

10,79 3,43 -1,91 -68,01
În perioada analizată, societatea a înregistrat pe cheltuieli amenzi, penalităţi, dobânzi fiscale după cum urmează:

                Lei
Cheltuieli 2009 2010 2011 iun-12

Amenzi, penalităţi, dobânzi fiscale 33.688,11 133.487,99 232.018,97 52.547,52
Aşa cum reiese din tabelul de mai sus, nivelul acestor cheltuieli a fost ridicat în anii 2010 şi 2011, după care a înregistrat
scădere considerabilă la 30 iunie 2012, valoarea acestora fiind şi în această perioadă destul de ridicată, respectiv
52.547,52 lei.
Situaţia creditelor existente la sfârşitul anilor pentru care s-a făcut analiza este prezentată în tabelul următor:              Lei

Sold final (lei) 2009 2010 2011 iun-12
Credite pe termen lung 1.972.464,00 853.433,00 543.154,00 444.940,00
Credite pe termen scurt 1.400.000,00 2.178.062,00 2.616.226,00 2.710.370,00
TOTAL 3.372.464,00 3.031.495,00 3.159.380,00 3.155.310,00   

Aşa cum reiese, nivelul creditelor pe termen lung şi scurt contractate de societate a înregistrat valori foarte mari în anul
2009, după care în perioada următoare au început să scadă ca urmare a rambursării ratelor scadente. Rambursarea
acestor credite a afectat considerabil plăţile către bugetul de stat.
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Evoluţia creditelor contractate de societate în total datorii pe perioada analizată se prezintă astfel:                               Lei
Indicator 2009 2010 2011 iun-12

Credite contractate 3.372.464,00 3.031.495,00 3.159.380,00 3.155.310,00
Total datori 6.275.623,00 8.299.777,00 9.488.985,00 11.498.654,00

% 0,54 0,37 0,33 0,27
După cum se observă în situaţia prezentată mai sus, valoarea creditelor contractate în total datorii reprezintă un nivel
destul de ridicat, dar valoarea acestora a scăzut de la un an la altul pe toată perioada analizată ca urmare a creării
disponibilităţilor necesare în vederea rambursării ratelor scadente.
Din analiza evoluţiei contractelor de leasing, reiese un efort anual peste capacitatea de plată a debitoarei:

ACTIV (lei) 2009 2010 2011 iun-12
Leasinguri(partea nefacturată) 217.319,00 - - -

Precizăm că, în perioada 2010 – iunie 2012 societatea nu are înregistrat în evidenţa contabilă obligaţii de plaţi în leasing
în contul 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate”.
La data deschiderii procedurii de insolvenţă, aşa cum reiese din listele cu bunurile existente în inventarul debitorei se
observă că la data întocmirii prezentului raport societatea deţine în leasing două mijloace de transport după cum
urmează:

1 Iveco Cargo 12 T 169.567,00   leasing
2 MAN 335.200,00   leasing

TOTAL 504.767,00   
De asemenea, la data deschiderii procedurii de insolvenţă, respectiv 03.09.2012, societatea deţinea în patrimoniu
următoarele bunuri:

Nr  Denumire  Cantitate  Val inventar  Val totala
   1  Compresor Kaiser 1             205.042                  205.042
   2  Filtru de inox cu placi 1             140.000                  140.000
   3  Masina de frezat si gaurit 1               15.661                    15.661 
   4  Purificator aer 1                 5.744                      5.744
   5  Rezervor inox 1               14.000                    14.000 
   6 Electropompa 1               14.000                    14.000 
   7  Strung 1               21.167                    21.167 
   8  Bazin de amestec 2               14.500                    29.000 
   9  Bidistilator 1               46.000                    46.000 
  10

 Compresor cu surub si stocator CECATO CSA20 2               59.200                  118.400
  11

 Conpresor Tandem 11 Kw 1               32.000                    32.000 
  12

 Distilator Gibertini 1             167.000                  167.000
  13

 Eco-jet Laibinger 3               73.500                  220.500
  14

 Impregnator tip Romix 1               94.800                    94.800 
  15  Instalatie automatizata de baxat 1             121.320                  121.320

  16
 Instalatie de etichetat automata SOMPAKO 1               96.500                    96.500 

  17
 Instalatie de tratare a apei 2             149.000                  298.000

  18
 Instalatie imbuteliat lichide alimentare 0.5 L 1             510.000                  510.000

  19
 Instalatie imbuteliat lichide alimentare 3 L DCE 2             570.000               1.140.000 

  20
 Instaltie automata de suflat PET KOSME 1          3.245.100               3.245.100 

  21
 Iveco Cargo 12 t 1             169.567                  169.567

  22
 MAN 1             355.200                  355.200

  23
 Instalatie de imbuteliat bauturi necarbogazoase 1             414.000                  414.000

  24  Masina suflat cu doua cuiburi 1             185.500                  185.500
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  25
 Mixer, masina de imbuteliat si dopuit Vir Mauri 1             896.000                  896.000

  26
 Paletizor automat 1               32.800                    32.800 

  27
 Paletizor mobil 2               53.000                  106.000

  28
 Rezervor apa valrom 2               23.450                    46.900 

  29
 Rezervor inox cilindric vertical KFT 10.000 L 3               83.600                  250.800

 Total       8.991.002 
Concluzii privind posibilitatea de reorganizare a societăţii debitoare:

ACTIV iun-12 % PASIV iun-12 %
Disponibilităţi băneşti 119.882,00 1,32 Datori pe termen scurt 5.337.137,00   58,95
Creanţe 416.500,00 4,60 Datori pe termen lung 6.161.517,00   68,05
Stocuri

378.823,00 4,18
Total datori 11.498.654,00  

127,00
Active circulante 915.205,00   10,11 Capital social 325.200,00   3,59
Imobilizări necorporale 0,00 0,00 Rezerve 54.087,00 0,60
Imobilizări corporale

8.138.631,00 89,89
Profit / Pierdere -5.474.733,00  

-60,47
Imobilizări finanaciare 0,00 0,00 Rezultatul reportat 2.650.628,00   29,28
Active imobilizate 8.138.631,00   

89,89
Capitaluri proprii -2.444.818,00  

-27,00
Ch. înregistrate în avans 0,00   0,00 Alte pasive 0,00   0,00
Activ total 9.053.836,00   Pasiv total 9.053.836,00   

SC Diromar Prod SRL este o societate în insolveţă, însă, noi apreciem că este o societate care poate deveni solvabilă în
situaţia realizării unei infuzii de capital. Identificarea perspectivelor de redresare ale societăţii porneşte de la analiza
situaţiei patrimoniale ale acesteia. Dezechilibrul financiar este evident, însă prin infuzia de capital ar exista resurse
financiare pentru reorganizarea societăţii.
Mecanismul redresării se referă la:
- posibilitatea de a valorifica o parte din patrimoniul societăţii fără a afecta activitatea efectivă de producţie, reprezintă o
sursă importantă de rambursare pentru datoriile din timpul procedurii şi cele înscrise la masa credală, precum şi de
asigurare a capitalului circulant în vederea continuării activităţii;
- reducerea unor cheltuieli de funcţionare dar şi a unora indirecte dintre cele mai importante care se referă la majorări şi
penalităţi, dobanzi, etc.;
- existenţa unui stoc de marfă care poate relansa activitatea societăţii;
- eşalonarea şi ajustarea masei credale în conformitate cu capacitatea reală de plată a societăţii;
Ţinând cont de situaţia debitoarei, de specificul activităţii acesteia, considerăm că unica variantă eficientă de îndestulare
a creditorilor este menţinerea activităţii debitoarei, eficientizarea activităţii acesteia, întocmirea unui plan de
reorganizare corespunzător capacităţilor reale de redresare. Pe de altă parte analiza debitoarei nu poate fi privită doar
individual, ci ca parte integrantă din grupul de firme. Şansele de reusită, politica şi strategia privesc întregul grup, nu
doar fiecare societate în parte.
Structura forţei de muncă: La data deschiderii procedurii generale, societatea mai avea 23 angajaţi, existenţi şi la această
dată.
II. Cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi
- lipsa unui plan de afaceri pe termen lung;
- scăderea cifrei de afaceri în anul 2012, cu aproximativ 50% faţă de anul 2009, acest lucru fiind generat de schimbarea
încadrării tarifare a produselor obţinute în cadrul societăţii;
- volumul ridicat de credite, contractate de debitor, raportat la nivelul productiei realizate, a condus la cresterea nivelului
cheltuielilor indirecte care au fost repartizate asupra productiei realizate;
- de asemenea, un alt element al cresterii cheltuielilor indirecte a fost amortizarea mijloacelor fixe care a avut o valoare
foarte mare , capacitatile de productie nefiind utilizate la adevarata lor putere de a produce
-  creditele contractate nu au fost utilizate in totalitate pentru activitatea de comert si productie;
- contractele incheiate cu beneficiarii nu au fost realizate in termenele contactate, fiind astfel efectuate cheltuieli
suplimentare cu forta de munca respectiv cheltuielile indirecte;
- devalorizarea monedei nationale a condus la efectuarea unor cheltuieli suplimentare ca urmare a faptului ca toate
contractele de leasing au fost incheiate in valuta, conducand la plata unor sume suplimentare provenite din diferenta de
curs nefavorabila existenta intre data incheierii contractului si data efectuarii platilor;
- criza economică generală;
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- nivelul ridicat al cheltuielilor efectuate cu investiţiile de modernizare şi implementarea anumitor standarde de
funcţionare în industria alimentară;
- blocarea unor resurse financiare prin constituirea de garanţii bancare cu aport numerar în favoarea DGFP Mehedinţi;
- neutilizarea la intreaga capacitate a masinilor si utilajelor achizitionate in leasing;
Având în vedere volumul mare de documente la această dată, administratorul judiciar nu se poate pronunţa cu privire la
persoanele vinovate pentru ajungerea în insolvenţă. În situaţia în care după finalizarea verificării tuturor documentelor
contabile se constată că există persoane vinovate de ajungere în insolvenţă, ne rezervăm dreptul de a formula acţiune
pentru antrenarea răspunderii conform art. 138 din Legea 85/2006.
Fata de situaţia reală şi actuală a debitorului, administratorul judiciar nu îşi manifestă intenţia de a depune un plan de
reorganizare, intenţia de a depune un astfel de plan a fost manifestată de către debitoare prin administratorul societar.
Termen procedural: 10.12.2012

Administrator judiciar:

Yna Consulting SPRL prin Motoi Gogu


