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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 3, data emiterii: 04.09.2009

1. Date privind dosarul: nr dosar 3544/101/2009, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ
Judecător-sindic Adela Barbu.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/ 311506.
3. Debitor: SC Comat-Elconstruct SA, cod de identificare fiscală 1606049, sediul social Drobeta. Tr. Severin, Calea
Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/132/1991. 
4. Administratori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare
RSP 0213, sediul social Drobeta Tr. Severin, str. Mărăşeşti nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor
în insolvenţă 272, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu, Cabinet
individual de insolvenţă Grădinaru Valentina, cod de identificare fiscală 20841164, sediul social str. Crişan nr. 70, bl.
Ml, sc. 3, ap. 5, mun. Drobeta. Tr. Severin, jud. Mehedinţi membră UNPIR, conform legitimaţiei nr. 1B1463, nume şi
prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Grădinara Valentina, Visal Consulting SPRL, cod de
identificare fiscală RO 21253553, nr. înregistrare RSP 0248, sediul social str. Mareşal Averescu nr. 86, bl. B2, sc. 2, ap.
4, mun. Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Ilie
Laurenţiu şi Cabinet individual de insolvenţă Popescu Emil cu sediul în localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, cod
de identificare fiscală 20880260, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 1B1828, cu sediul ales pentru
comunicări în Drobeta Tr. Severin, str. Mărăşeşti nr. 18, judeţul Mehedinţi, tel/fax 0252/328293.
5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL, Cabinet individual de insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi
Cabinet individual de insolvenţă Popescu Emil, în calitate de administratori judiciari ai debitorului SC
Comat-Elconstruct SA, asociaţi prin contract de asociere, în baza încheierii de şedinţă din data de 16.07.2009
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 4842/101/2008,
reprezentate legal prin Motoi Gogu, Grădinaru Valentina, Ilie Laurenţiu şi Popescu Emil, 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 7 (sapte) file.
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Administratori judiciari asociaţi:
Yna Consulting SPRL
Cabinet individual de insolvenţă Grădinaru Valentina
Cabinet individual de insolvenţă Popescu Emil
Visal Consulting SPRL

                                                                         Anexa nr. 1
Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă

pentru debitorul SC Comat-Elconstruct SA
Număr dosar 3544/101/2009, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ Judecător-sindic
Adela Barbu.
Temei juridic: art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administratori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Cabinet individual de insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal
Consulting SPRL, şi Cabinet individual de insolvenţă Popescu Emil
Debitor: SC Comat-Elconstruct SA
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorii judiciari s-au achitat de atribuţiile sale:
Prin sentinţa comercială nr. 332 pronunţată în şedinţa publică din 15.06.2009, s-a dispus, în temeiul art. 33 alin. 6 din
Legea 85/2006, deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Comat-Elconstruct SA cu sediul
în Drobeta Tr. Severin, Calea Timişoarei nr. 210, jud. Mehedinţi, având cod de identificare fiscală 1606049 şi numărul
de ordine în Registrul Comerţului J25/132/1991.
Societatea comercială Comat-Elconstruct SA a fost înfiinţată în anul 1990, având ca obiect de activitate, activităţile
prevăzute de codul CAEN 4321 “Lucrări de instalaţii electrice”. Capitalul social subscris şi vărsat initiat a fost în sumă
de 2.442.270,00 lei, acesta fiind deţinut de AVAS Bucureşti (3,4030%), persoane fizice (3,6792%) şi Negroiu
Constantin (92,9178%) acesta din urmă având şi calitatea de administrator în societate.
Prin cererea adresată acestei instanţe la 30.04.2009 şi înregistrată sub nr. 3544/101/2009, debitorul S.C. Comat –
Elconstruct SA, a solicitat a fi supus procedurii generale de insolvenţă, manifestându-şi intenţia de a-şi reorganiza
activitatea, societatea având şanse de redresare. A depus la dosarul cauzei actele prevăzute de art. 28 din Legea 85/2006
şi declaraţie că nu a mai fost supus procedurii insolvenţei, precum şi că reprezentanţii legali nu au fost condamnaţi
pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 21/1996 în ultimii 5 ani anterior formulării cererii. 
În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 27 şi urm din Legea nr. 85/2006.
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Prin cererea depusă la 25.03.2009 şi înregistrată sub nr. 2897/101/2009 creditoarea S.C. Cova Ghera & Co S.R.L. în
temeiul art. 31 din Legea nr. 85/2006, a solicitat declanşarea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 împotriva
debitoarei S.C. Comat – Elconstruct SA pentru o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în valoare de 542.575,62 lei. 
A motivat că la data de 29.10.2008 a încheiat cu debitoarea contractul nr. 3440 în baza căruia au fost emise facturi în
sumă totală de 551.770,96 lei, din care debitoarea a achitat suma de 9.195,28 lei, rămânând un rest de plată în valoare
de 542.575,68 lei.
A depus la dosar în copie contractul de vânzare – cumpărare şi facturile emise în derularea contractului.
Prin cererea înregistrată sub nr. 3450/101/2009 pe rolul Tribunalului Mehedinţi creditoarea S.C. Butar Com S.R.L. a
solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva S.C. Comat – Elconstruct SA pentru o creanţă certă, lichidă şi
exigibilă în sumă de 21.321,54 lei.
A motivat că între părţi s-au desfăşurat relaţii comerciale de vânzare – cumpărare materiale de construcţii în baza unor
comenzi acceptate în urma cărora s-au emis facturi acceptate de către cumpărător, dar care nu au fost achitate. 
A depus la dosar facturile fiscale emise în derularea relaţiilor comerciale
Prin cererea înregistrată sub nr. 3911/101/2009 a Tribunalului Mehedinţi deschiderea procedurii insolvenţei împotriva
debitoarei S.C. Comat – Elconstruct SA a fost solicitată si de creditoarea S.C. I.A.B. Construct S.R.L. pentru o creanţă,
certă, lichidă, exigibilă în sumă de 149.569,34 lei la care se adaugă penalităţi de 19.348 lei stabilite până la 30.04.2009
şi în continuare penalităţi de 19.348 lei stabilite până la 30.04.2009 şi în continuare penalităţi de 0,1% pe zi de
întârziere.
A motivat că a încheiat cu debitoarea la data de 10.092008 un contact de execuţie şi montaj de tâmplărie PVC cu
numărul 197 şi pentru lucrările efectuate s-au emis mai multe facturi semnate şi ştampilate de către debitoare pentru
suma totală de 149.569,34 lei, facturi care erau scadente cel mai târziu în 60 de zile de la data emiterii lor şi care nu au
fost achitate.
La dosar a depus facturile emise în derularea contractului, devize şi schiţe, contracte şi acte adiţionale. 
Dosarele nr. 2897/101/2009, 3911/101/2009, 3450/101/2009 având ca obiect cererile formulate de creditorii I.A.B.
Construct S.R.L., S.C. Cova Ghera & Co S.R.L., S.C. Butar Com S.R.L. pentru declanşarea procedurii insolvenţei
împotriva debitoarei S.C. Comat – Elconstruct S.R.L. au fost conexate în temeiul art. 31 alin. 4 din Legea  85/2006  la
dosarul nr.3455/101/2009, având ca obiect cererea formulată de debitorul S.C. Comat – Elconstruct SA pentru
deschiderea procedurii de insolvenţă. 
Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:
Potrivit art. 31 alin. 1 coroborat cu art. 3 pct. 7 din Legea 85/2006 orice creditor, care are o creanţă certă, lichidă şi
exigibilă, poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor, care este prezumat în insolvenţă, din cauza
încetării plăţilor faţă de acesta, timp de cel putin 30 de zile. 
Conform art. 27 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o
cerere a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.
Deci, cel ce formulează cererea trebuie să facă dovada stării de insolvenţă a debitorului, respectiv a caracterului cert al
creanţei, existenţa neîndoielnică a acesteia şi cuantumul ei, inclusiv exigibilitatea. 
În speţă, debitorul datorează creditorului S.C. Cova Ghera & Co S.R.L. suma totală de 542.575,68 lei reprezentând
facturi neachitate aşa cum reiese şi din situaţia furnizorilor la 31.03.2009 depusă de debitor. 
De asemenea, debitorul datorează creditorului S.C. I.A.B. Construct S.R.L. suma de 149.569,34 lei, sumă evidenţiată şi
în situaţiile debitorului şi la care se vor calcula penalităţi de întârziere contractului nr. 197/2008 încheiat între părţi. 
Şi creanţa creditorului S.C. Butar Com S.R.L. în sumă de 21.321,54 lei este certă, lichidă şi exigibilă, rezultând din
facturile depuse de creditoare, din situaţiile depuse de debitor, creanţă care nu a fost contestată de debitor în ceea ce
priveşte cuantumul. 
Chiar şi debitorul recunoaşte că este în încetare de plăţi, însă susţine că este posibilă redresarea economică prin
reorganizarea activitatii a fost starea de insolvenţă a debitorului dovedită cu situaţia restanţelor la plăţi în perioada
01.01.2008 – 01.01.2009.
Analizând cele menţionate mai sus, judecătorul sindic a admis cererile formulate de debitoarea S.C. Comat – Elconstruct
SA şi de creditorii S.C. Cova Ghera & Co S.R.L., S.C. I.A.B. Construct S.R.L., S.C. Butar Com S.R.L., dispunând
deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului S.C. Comat – Elconstruct S.R.L. Au fost numiţi
administratori judiciari provizorii Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Cabinet
Individual de Insolvenţă Popescu Emil şi Visal Consulting SPRL, asociaţi prin contract, care vor îndeplini în comun
atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege.

I. Principalii indicatori economico-financiari
a)Date generale
Societatea comercială S.C. Comat Elconstruct SA, cu sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei, nr.
210, a fost înregistrată la ORC Mehedinţi sub nr. J25/132/1991, atribuit fiscal 1606049, fiind organizată ca societate pe
acţiuni conform Legii 31/1990 republicată, având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN:
- 4321 – Lucrari de instalatii electrice
La data de 2.02.2009, conform certificatului constatator nr. 4298/2.02.2009, capitalul social subscris şi vărsat al
societăţii debitoare este de 2.442.270,15 lei, constând în 319.251 acţiuni nominative cu valoare de 7,65 lei /acţiune,
structura acţionariatului fiind următoarea:
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 Negroiu Constantin – 2.352.413,25 lei, reprezentand 96,3207632866%, adica 307.505 actiuni;
 Actionari persoane fizice – 89.856,90 lei, reprezentand 3,6792367134%, adica 11.746 actiuni
Conducerea societatii a fost asigurata dupa cum urmeaza:
 Incepand 06.06.2005
   Negroiu Constantin                 - presedinte consiliu de administratie –revocat in data de 10.10.2006
   Dumitrescu Marian                 - membru consiliu de administratie  - revocat in data de 11.05.2006
   Mihailescu Florin                    - membru consiliu de administratie
   Negroiu Eugenia Luminita      - membru consiliu de administratie –revocat in data de 05.06.2007
   Raveanu Stefan                       -membru consiliu de administratie –revocat la data de 13.12.2005
 incepand cu data de 10.10.2006 
   Gramescu N.Marius Catalin    - administrator cu puteri depline - revocat in data de 05.06.2007
-  incepand cu data de 05.06.2007
   Negroiu Constantin – administrator cu puteri depline
 incepand cu data de 14.09.2007
   Negroiu Constantin  – presedintele consiliului de administratie cu puteri depline
   Paponiu Nicolae       - director  -revocat in data de 14.07.2008
- incepand cu data de 30.01.2008
   Naidan Nicolae                         - director  = puteri director economic –rev.in data de 17.10.2008
   Zegrea Alexandru Romulus     -  director = director productie – revocare in data de 16.01.2009
   Turturea Ion                             - director = puteri director comercial si marketing –rev.cu data de 19.05.2008
 incepand cu data de 14.07.2008
   Negroiu Constantin         – puteri depline –presedinte consiliu de administratie si director general
   Puican Liliana                 - membru c.a.  - revocare in data de 16.01.2009
   Bistriceanu Constantin   - administrator –membru  revocat in data de 16.01.2009
 incepand cu data de 17.10.2008
   Negulescu Constantin – director-puteri director general –  revocare in data de 16.01.2009  
   Puican Liliana – director economic – revocare in data de 16.01.2009
 incepand cu data de 16.01.2009
   Negroiu Constantin – administrator  - puteri depline -presedinte consiliu de administratie si director general  
Comisia de cenzori a avut urmatoare componenta si a functionat pe perioada 16.06.2005-05.06.2007 
  Popescu Ionel
  Gimoiu Elena
   Filip Mirela Benedicta
Incepand cu data de 15.06.2007 a fost desfiintata comisia de cenzori  si s-a asigurat auiditul extern de catre firma
Audit Confident SRL.

Conform bilanţurilor contabile încheiate în ultimii 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni  de activitate, precum şi a balanţelor de
verificare întocmite, situaţia se prezintă astfel:

00000
Indicatori 2006 2007 2008 30 iunie 2009

Capital social 2442270 2442270 2442270 2442270
Diferenţe din reevaluare 17761139 17761139 17761139 17761139
Pierdere(profit) reportata 429359 0 0 0
Pierdere(profit) curentă 481832 490757 208228 -4043811
Repartizarea profitului 481832 29370 12973 0
Prima de capital 57139 57139 57139 57139
Rezerve 206702 236073 249046 249046
Capital propriu 20896609 20958008 20704849 16465783

Analizând datele de mai sus se observă că societatea a înregistrat profit pe anii 2006,2007,2008 acesta intregistrand o
usoara creste in 2007 fata de 2006 dupa care in anul 2008 a scazut cu aproximativ 60% . La data de 30 iunie 2009 s-a
inregistrat o pierdere in suma de 4.043.811 lei  capitalul propriu al societatii a inregistrat o usoara creste in anul 2007
fata de 2006 dupa carre in 2008 si 2009 a inregistrat scaderi considerabile.
b) Situaţia creanţelor şi a datoriilor societăţii
Creanţe
Situaţia creanţelor înregistrate în anii 2005, 2006, 2007 se prezintă astfel:

Indicatori AN 2006 AN 2007 AN 2008 30 iunie 2009
Clienţi 5110758 5113969 4413946 3874141
Clienti incerti 431573 343312 461986 461986
Debitori diversi 685463 492766 668480 0
Alte creanţe 1270 31073 92040 798001
Total creanţe circulante 6229064 5983120 5636452 5134128
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Creanţe din active imobilizate 0 0 0 0
Total creanţe 6226064 5983120 5636452 5134128

Datorii
Indicatori AN 2006 AN 2007 AN 2008 30 iunie 2009

Credite pe tr. Mediu si lung 7006362 8770167 15457289 8467682
Credite pe termen scurt 4889633 3992833 0 7244079
Datorii leasing 587642 1055507 643589 0
Dobanzi de plata 90123 80660 375501 1417809
Total datorii financiare 12573760 13899167 16476379 17129570
Tva de plata si neexigibil 452115 54862 587335 474294
Furnizori 3645653 5120558 4978895 4091371
Avansuri primite 641318 218487 412820 487998
Salarii 147516 150759 446661 547003
Taxe salariale 153403 347200 241117 804377
Dividende de plată 23552 36678 67974 30362
Creditori diversi 264779 1469395 379283 668577
Garantii retinute 18965 136360 324949 363485
Decontari in curs de clarificare 0 0 3024 23663
Impozite datorate buget 328777 87175 142126 78093
Total datorii din exploatare 5676078 7621474 7584184 7569223
Total datorii 18249838 21520641 24060563 24698793

Analizând creanţele şi datoriile societăţii, se observă că în timp ce creanţele au înregistrat o uşoară scădere de la un an la
altul, datoriile societăţii au înregistrat creşteri foarte mari de la un an la altul, astfel încât la data de 30.06.2009  gradul
ipotetic de acoperire al datoriilor din creanţele de încasat este foarte mic, respectiv 20,78%.
La data deschiderii procedurii societatea inregistreaza clienti neincasati in suma de 3.735.691,25 lei si 461.986 lei
clienti incerti , ponderea detinand-o printre acestia urmatorii:
I. clienti                                                                                       II clienti incerti
- NECO GRUPSRL     -933.161,13                                              -SM Grup Construct Sa Satu Mare  - 123.348,95 lei
- Primaria Simian                       -462.450,42                               -Macofil Impex SRL Strehaia           -  122.395,59 lei
 - Trans Lux Liliana SRL            -397.994,64                            -Exploatarea Miniera Banat Anina   - 107.800,75 lei
 - Electrica Popescu SRL                 - 369.537,33                      -DARIPAR SRL Strehaia                   -    37.803,56 lei
- Liceul Pedag.Caransebes-              - 113.768,77                     - AGNET Grup SRL                            -   28.852,78 lei
- Compania Energopetrol Craiova  - 264.460,77                     - Semag SA To30.06.plet                      -   11.376,39 lei
- Elstec Craiova                             -155.228,95                          - ARPO SA Strehaia                            -    11.370,97  lei
                                                                                                       - Transilvania SRL                             -      6.629 ,62 lei
                                                                                                       - NIRACONS SRL Herculane           -      3.978,81 lei
- diversi clienti                             -1.972.250,37                          - COREMI  Craiova                             -    3.587,40 lei
                                                                                                       - AGROGET Craiova                           -    2.928,50 lei
                                                                                                       - CANISI Craiova                                  -   1.906,89 lei
                                                                                                       - Progresul COOP Severin                    -         5,80 lei

Analizand situatia creantelor si datoriilor inregistrate la data deschiderii procedurii intre firmele la care
actionarul majoritar Negroiu Constantin detine actiuni s-au parti sociale in procente majoritare, au reiesit
urmatoarele:
Sume de incasat :
De la SC NECO Grup SRL Timisoara  1.599.554,32 lei
Sume de platit
La  SC IZOASS SRL Timisoara                   6.369,24 lei
Facand  diferenta  intre  ele  rezulta  ca  SC Comat Elconstruct SRL inregistreaza un deficit in suma de
1.593.185,08 lei

c) Contul de profit şi pierdere  
Aşa cum reiese din balanţele de verificare şi bilanţurile contabile întocmite pentru anii, 2006, 2007, 2008 şi iunie 2009,
societatea comercială a înregistrat profit în ultimii trei ani analizati, aceasta inregistrand o usoara crestere in anul 2007
fata de 2006 dupa care in anul 2008 a scazut considerabil fata de anii precedenti. La data de 30.06.2009, conform
balanţei de verificare si situatiilor financiare depuse societatea are înregistrată o pierdere curentă în sumă de 4043811
lei. Pierderea înregistrată până la data de 30.06.2009 se datoreaza in primul rand volumului redus de activatate
comparativ cu nivelul cheltuielilor indirecte repartizate asupra productiei realizate.
d) Capacitatea de autofinanţare
Capacitatea de autofinanţare în perioada analizată se prezintă astfel:
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Indicator 2006 2007 2008 30 iunie 2009
Profit net (pierdere) al exerciţiului 481832 490757 208228 -40043811
Amortizare 1526357 1766007 2230481 1069091
Capacitate de autofinanţare 2008189 2256764 2439259 -38974720

Din datele prezentate mai sus se observă că societatea comercială degaja capacitate de autofinanţare in anii 2006, 2007
si in 2008 aceasta crescand de la un an la altul datorita faptului ca societatea a inregistrat profit in aceasta perioada iar
cheltuielile cu amortizarea au fost foarte mari  ca urmare a achizitionari unui numar mare de mijloace de transport in
leasing,  mijloace care au fost ridicate de societatile de leasing pentru neplata la scadenta a ratelor. La 30.06.2009
capacitatea de autofinantare a societatii devine negativa ca urmare a faptului ca societatea a inregistrat o pierdere foarte
mare iar cheltuielile cu amortizarea au scazut ceea ce denota faptul ca societata nu degaja capacitate de autofinantare
neavand posibilitatea  achitarii datoriilor.
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 prevalare 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 2005, 2006, 2007, nivelul indicatorilor
menţionaţi este următorul:

Indicatori 2006 2007 2008 30 iunie
2009

Rata autonomiei financiare 0,87 1,02 1,16 1,50
Rata de prelevare a
cheltuielilor 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

9.09 9.54 9.87 N/A

Solvabilitatea patrimonială 11.8% 10.2% 9.22% 9.0%
Lichiditatea în mărimea
absolută

427198 404932 767796 -8798372

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 pozitiv in anul 2006 dupa care
in anii 2007,2008,2009  depăşeşte nivel de 1, ceea ce demonstrează că societatea nu înregistrează autonomie financiară,
riscul creditorilor fiind mare, băncile acordând credite în condiţii nesigure. 
- rata de prelevare a cheltuielilor financiare pune în evidenţă capacitatea de plată a costului îndatorării, separând
întreprinderile 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 faliment (incapacitate de plată)
încă din anul 2006. 
- 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 foarte mica fapt rezultat din nivelul capacitatii de autofinantare care este pozitiv in
primii trei ani analizati iar la data de 30.06.2009 capacitatea de autofinantare devine negativa ce demonstreaza
imposibilitatea achitarii  datoriilor catre creditori .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, fapt
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care s-a şi întâmplat la cererea societatii debitoare ; de mentionat este faptul ca insolventa a fost ceruta si de alte
societatii, in speta SC COVA GHERA &CO , BUTAR COM SRL etc.
- solvabilitatea patrimonială este considerat un bun indicator atunci când depăşeşte 30%, aceasta arătând cât reprezintă
sursele proprii din averea societăţii. După cum se observă in toata perioada analizata nivelul acestui indicator este sub
30%.
- lichiditatea în mărime absolută înregistrează în ultimii trei ani o valoare pozitiva care la data de 30.06.2009 devine
negativa cu o valoare foarte mare  , ceea ce demonstrează că societatea nu are lichiditate. 
Analizând echilibrul financiar al societăţii, se constată că în toată perioada celor trei ani analizaţi, fondul de rulment,
inregistreaza valori pozitive, nevoia de fond de rulment şi trezoreria netă  înregistrează valori negative, ceea ce înseamnă
că mijloacele fixe nu sunt finanţate în totalitate din sursele proprii ce arată dependenţa societăţii faţă de furnizorii de
capitaluri, riscul creditorilor fiind foarte mare. De asemenea, nevoia fondului de rulment fiind negativă, acesta nu poate
finanţa fondul de rulment în totalitate, societatea fiind nevoită să apeleze la credite bancare, fapt ce a condus la o
trezorerie puternic negativă ce arată dependenţa societăţii de băncile finanţatoare. 

f) Situaţia netă
Situaţia netă este dată de total active minus datorii, iar în perioada analizată se prezintă astfel:

Indicator 2006 2007 2008 30 iunie 2009
Active imobilizate 26610322 30977776 36228072 33960423
Active curente 11064067 10963539 8402532 7069294
Cheltuieli în avans 1472057 537334 134808 134899
Total active 39146446 42478649 44765412 41164616
Datorii 18249838 21520641 24060563 24698793
Situaţia netă 20896608 20958008 20704849 16465823

Aşa cum se observă din tabelul de mai sus, activele imobilizate ale societăţii au avut o creştere uşoară în anul 2007 faţă
de anul 2006, dupa care acesta inregistrand oin anul 2008 o usoara scadere iar la data de 30 iunie 2009 aceasta a scazut
cu suma de 4239026 lei.Nivelul pozitiv al situatiei nete se mentine datorita faptului ca societatea a facut reevaluarea
patrimoniului cu suma de 17761139 lei in vederea cresterii garantiilor catre banci .In situatia in care nu s-ar lua in calcul
aceasta reevaluare situatia neta a societatii la data de 30.06.2009 ar fi negativa cu suma de 1295316 lei.
Structura fortei de munca
La data deschiderii procedurii societatea avea un numar de 146 salariati din care productivi 95 diferenta fiind personal
tesa. In vederea rentabilizarii societatii s-a luat masura disponibilizarii unui numar de 16 (sasesprezece)  salariati
indirect productivi.

II Cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi
- 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;
- nerealizarea la termen a lucrarilor contractate, fapt ce a condus la efectuarea de cheltuieli suplimentare pentru
aprovizionarea cu materii prime si materiale consumabile, ca urmare a faptului ca preturile au fost in continuua crestere
societatea neincheiind acte aditionale cu beneficiarii de lucrari pentru diferentele de pret si nici pentru prelungirea
termenelor de excutie in toate cazurile (ex.Lucrari de consolidare pod DN 57B – Globul Craiovei)
- ponderea lucrarilor contractate de societate au detinut-o contractele cu unitatile bugetare, respectiv primarii,
inspectorate scolare, directia de drumuri (DRDP) contravaloarea acestora incasandu-se la intervale mari de timp, fata de
data executiei lucrarilor. 
- s-au facut cheltuieli pentru anumite lucrari, pentru care nu erau fondurile alocate in conditiile in care in  contract se
prevedea clar ca inceperea lucrarilor se va face doar in momentul alocarii fondurilor de la buget la primarii conform OG
7/2006; in speta lucrarile executate catre Primaria Simian unde au fost achizitionate utilaje , incasarea facturilor emise
s-a facut dupa alocarea fondurilor de la buget efectundu-se mai multe incasari partiale dovada ca nici la aceasta data
factura emisa inca din anul 2008 nu a fost incasata integral punind societatea in situatia de a avea probleme financiare ,
neputandu-si onora obligatia de plata la scadenta  catre furnizorul de utilaje (ADISS Baia Mare)
- nivelul salariilor indirect productivie a fost destul de ridicat, contribuind la cresterea cheltuielilor indirecte repartizate
asupra productiei realizate care a inregistrat un nivel destul de scazut
- din analiza situatiilor financiare s-a costatat ca in anul 2006 s-a facut reevaluarea mijloacelor fixe ale societatii acestea
crescand cu suma de 17761139 lei, aceasta conducand la cresterea cheltuielilor de amortizare, element de baza a
cheltuielolr indirecte  .
- nivelul ridicat al cheltuieilor indirecte privind amortizarea mijloacelor fixe si cheltuielilor cu dobanzile la data de
30.06.2009 au detinut o pondere de  30,91 % in total cheltuieli si 66,77% din cifra de afaceri realizata ceea ce denota
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faptul ca societatea are un nivel foarte mare al cheltuielilor, fapt demonstrat cu cele doua categorii de cheltuieli care
reprezinta elemente de baza ale cheltuielilor indirecte; asa cum se observa din cele prezentate anterior se poate trage
concluzia ca la aceasta data societatea are un volum foarte scazut de activitate, nivelul veniturilor fiind foarte mic
comparativ cu cheltuielile inregistrate  ceea ce impune, in special pentru cheltuielile cu amortizarea, sa se ia masuri de
diminuare a acestora prin conservarea unor  active care nu sunt utilizate in continuarea activitatii societatii;
- o parte din disponibilitatile banesti ale  societatii, care erau deja insuficiente, s-au folosit pentru achitarea unor datorii
ale unitatilor din cadrul grupului, inainte de deschiderea procedurii de insolventa ,societatea COMAT ELCONSTRUCT
SA avand de incasat de la acestea o suma de 1.599.554,32 lei de la SC NECO GRUP SRL si de plata catre SC
IZOASS  SRL
- majoritatea materialelor puse in opera au fost aprovizionate  de la societati din cadrul grupului  (NECO GRUP), la un
pret mai mare decat cel de la producatori., creantele si datoriile intre aceste unitati s-au inregistrat datorita aprovizionarii
 si vanzarii materialelor  din  si  la unitati  din cadrul grupului;
- s-au efectuat cheltuieli foarte mari  cu contractele de leasing – au fost achizitionate un numar de 19 (nouasprezece)
mijloace de transport  pentru care nu s-au achitat la zi ratele , societatea  inregistrand  la un momentdat rate restante in
valoare de 355.385 lei din care 200068 lei catre VOLKSBANC si 155317 lei catre BRD SOGELEALSING motiv
pentru care cele doua societati de leasing au  reziliat unilateral  contractele , ridicand  mijloacele  de transport  pentru
care s-au achitat pana la data rezilierii si ridicarii masinilor urmatoarele sume:
- catre VOLKSBANC suma de 1.076.608. lei
- catre BRD SOGEALEASING suma de 592.886 lei
De mentionat este faptul ca aceste mijloace de transport fusesera achitate in procent de aproximativ 80%  iar prin
ridicarea lor societatea a pierdut dreptul de proprietatea asupra acestora, activitatea societatii desfasurandu-se in conditii
grele nemaiavand mijloacele de transport pentru aprovizionarea si distribuirea materialelor la punctele de lucru .
Pierderea acestor mijloace de transport , pe langa faptul ca a prejudiciat societatea cu sumele platite pana la data
ridicarii si pierdute efectiv prin nerespectarea clauzelor contractuale, a condus si la diminuarea volumului de activitate al
societatii  precum si la inregistrarea unor cheltuieli  in plus egale cu valoarea ramasa de amortizat a acestor mijloace fixe
care a trebuit suportata intrucat durata de amortizare a mijlocului fix era pe o perioada de 4 ani si in suma de 506.530.00
lei
- ca urmare a lipsei de disponibilitati nu au putut fi achitate salariile la termen ,o parte din personalul direct productiv
gasindu-si alt loc de munca; asa se justifica faptul ca de la un nr.de 255 la data de 31.12.2008 s-a ajuns la aceasta data la
un nr de 120 salariati din care aprox. 82 direct productivi
- datorita  faptului ca salariatii direct productivi erau in numar redus   a fost nevoie de contracte de antrepriza pentru a se
duce la bun sfarsit lucrarile contractate cu beneficiarii fapt care a condus la cresterea cheltuielilor aferente contractelor
in derulare;
- spre sfarsitul anului 2008 au fost eliberate  Bilete la Ordin cu scadenta in luna decembrie,  pentru aprovizionarea  cu
materii prime si materiale  in vederea realizarii  productiei sau revanzarii , catre diversi furnizori, care nu au putut fi
onorate din lipsa de lichididati, societatea  intrand la incidenta bancara,  nemaiputand beneficia de facilitati din partea
unitatilor bancare 
- ca urmare a neonorarii la plata, a instrumentelor de plata furnizorii au inceput sa inainteze actiuni la instanta de
judecata impotriva SC COMAT - ELCONSTRUCT SA obtinand titluri executorii, punandu-le in executare prin
executori judecatoresti, fapt ce a dus la imposibilitatea continuarii activitatii societatii.
-volumul contractelor de lucrari incheiate cu beneficarii a fost la nivel redus , cheltuielile indirecte fiind foarte mari
comparativ cu productia realizata; astfel la sfarsitul anului 2008  cheltuielile  indirecte erau in cuantum de aproximativ
21% iar la data de 30.06.2009 de aproximativ  41% ;
- au existat contracte de lucrari care s-au finalizat in pierdere ex: Reabilitare Piata Mircea – Corp II, Inspectoratul in
Constructii Mehedinti;
 - de asemenea la data de 30.06.2009 contractul aflat in derulare inregistreaza  pierderi  Consolidare pod DN 57 Globul
Craiovei, iar din discutiile purtate cu administratorul special, director si inginerul sef a reiesit faptul ca nu este necesara
denuntarea contractului de catre administratorii judiciari dupa deschiderae procedurii pana la finanalizarea lucrarii
societatea inregistreaza profit pentru lucrarile executate in aceaata perioada;
 Avand in vedere volumul mare de documente la aceasta data, administratorii judiciari nu se pot pronunta cu privire la
persoanele vinovate pentru ajungerea in insolventa. In situatia in care dupa finalizarea verificarii tuturor documentelor
contabile se constata ca exista persoane vinovate de ajungere in insolventa ne rezervam dreptul de a formula actiune
pentru  antrenare a raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006.
Fata de situatia reala si actuala a debitorului, administratorii judiciari nu isi manifesta intentia de a depune un plan de
reorganizare, acest lucru ramanand la aprecierea celorlalte persoane indreptatite.
Administratori judiciari asociaţi:
Yna Consulting SPRL
Cabinet individual de insolvenţă Grădinaru Valentina
Cabinet individual de insolvenţă Popescu Emil

Visal Consulting SPRL


