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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 4 data emiterii: 14.06.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4203/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Barbu Adela.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Agromec Simian SA, cod de identificare fiscală 1610260, sediul social în comuna Şimian, jud.
Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/223/1991.
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, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi
Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Agromec Simian SA, conform
sentinţei nr. 179/2013 din şedinţa publică din data de 13.05.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4203/101/2013, 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 (şapte) 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
Agromec Simian SA

Număr dosar 4203/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Barbu Adela.
Temei juridic: art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Agromec Simian SA
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Prin încheierea de şedinţă din data de 13.05.2013, s-a dispus, în temeiul art. 32 din Legea 85/2006, deschiderea
procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Agromec Simian SA, cod de identificare fiscală 1610260,
sediul social în comuna Şimian, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/223/1991.
Constatând că cererea este întemeiată, Tribunalul Mehedinţi a dispus începerea procedurii generale de insolvenţă.
Societatea comercială Agromec Simian SA a fost înfiinţată în anul 1991, având ca obiect de activitate, activităţile
prevăzute de codul CAEN 0161 “Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală”.
Capitalul social subscris şi vărsat al SC Agromec Simian SA este în sumă de 174.562,00 lei, format din 2 părţi sociale,
cu valoare nominală de 253.100,00 lei/parte socială, acesta fiind deţinut de:
- Firu Daniel CNP 1661028113289 deţine 35188 acţiuni, cu valoare totală de 87.970,00 lei, reprezentând 50,3946% din
capitalul social;
- diverşi acţionari care deţin 34637 părte sociale, cu valoare totală de 86.592,00 lei, reprezentând 49,6054% din
capitalul social, având şi calitatea de administrator;
La data de 13.03.2013, creditorul BRD – Groupe Societe Generale Drobeta-Turnu-Severin, a solicitat deschiderea
procedurii însolvenţei prevăzută de Legea 85/2006 pentru debitorul SC Agromec Simian SA, susţinând că are o creanţă
comercială certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 3.684.547,45 lei.
I. Principalii indicatori economico-financiari
a) Date generale
Societatea comercială SC Agromec Simian SA, cu sediul în comuna Şimian, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală
1610260, număr de ordine în registrul comerţului J25/223/1991, are ca obiect principal de activitate conform cod CAEN
0161 “Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală”.
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:

Lei
Indicatori 2010 2011 2012

Active imobilizate
Imobilizări necorporale 0,00 0,00 0,00
Imobilizări corporale 393.805,00 371.930,00 37.725,00
Imobilizări financiare 0,00 0,00 0,00
Total active imobilizate 393.805,00 371.930,00 37.725,00
Active circulante
Stocuri 1.205.179,00 969.982,00 0,00
Creanţe comerciale 3.481.024,00 4.007.760,00 686.290,00
Disponibilităţi băneşti 7.890,00 0,00 1.808,00
Alte active circulante 0,00 0,00 0,00
Total active circulante 4.694.093,00 4.977.742,00 688.098,00
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Cheltuieli înregistrate în avans 0,00 1.455.862,00 0,00
Total activ 5.087.898,00 6.805.534,00 725.823,00
Capitaluri
Capital social 174.562,00 174.562,00 174.562,00
Prime de capital 0,00 0,00 0,00
Rezerve şi fonduri 0,00 0,00 0,00
Profit sau pierdere reportată 128.691,00 176.128,00 -66.423,00
Profit sau pierdere ex. financiar 47.437,00 1.217,00 -4.507.222,00
Repartizarea profitului 0,00 0,00 0,00
Total capitaluri proprii 350.690,00 351.907,00 -4.399.083,00
Provizioane 0,00 0,00 0,00
Venituri în avans 0,00 0,00 0,00
Datorii
Datorii comerciale 2.129.818,00 3.706.116,00 1.078.329,00
Clienţi creditori 0,00 0,00 0,00
Efecte de plătit 0,00 0,00 0,00
Sume datorate entităţilor afiliate 0,00 0,00 0,00
Împrumuturi şi datorii asimilate 0,00 0,00 0,00

Alte datorii 2.607.390,00 2.747.511,00
4.046.577,

00
Total datorii 4.737.208,00 6.453.627,00 5.124.906,00
Conturi de regularizare 0,00 0,00 0,00
Total pasiv 5.087.898,00 6.805.534,00 725.823,00

După cum se observă în datele prezentate mai sus, activele imobilizate ale societăţii au înregistrat scăderi substanţiale
de la un an la altul. De asemenea, activele circulante au înregistrat creştere în anul 2011 faţă de anul 2010, după care
în anul 2012 au scăzut considerabil faţă de anii precedenţi ajungând la valoarea de 688.098,00 lei.
Situatia capitalurilor proprii

Lei
Indicatori 2010 2011 2012

Capital social 174.562,00 174.562,00 174.562,00
Rezerve din reevaluare 0,00 0,00 0,00
Profit (pierdere) reportat(ă) 128.691,00 176.128,00 -66.423,00
Profit (pierdere) curent(ă) 47.437,00 1.217,00 -4.507.222,00
Repartizarea profitului 0,00 0,00 0,00
Prima de capital 0,00 0,00 0,00
Rezerve 0,00 0,00 0,00
Capital propriu 350.690,00 351.907,00 -4.399.083,00

Analizând datele de mai sus se observă că societatea a înregistrat profit în anii 2010 şi 2011, iar în anul 2012 a
înregistrat o pierdere foarte mare în sumă de 4.399.083,00 lei, pierdere ce se datorează nivelului ridicat al cheltuielilor
cu dobânzile şi a cheltuielilor de exploatare.
Capitalul propriu al societăţii a înregistrat creştere în anul 2011 faţă de anul 2010, după care în anul 2012 acesta a
devenit negativ ca urmare a pierderii foarte mari realizată în această perioadă.
b) Situaţia creanţelor şi a datoriilor societăţii
b1) Creanţe
Situaţia creanţelor înregistrate în anii 2010, 2011 şi 2012, se prezintă astfel:

Lei
Indicatori 2010 2011 2012

Clienţi 2.835.789,00 3.404.286,00 663.657,00
Clienţi facturi de întocmit 0,00 0,00 0,00
Efecte de primit de la clienti 0,00 0,00 0,00
Debitori diverşi 604.865,00 469.693,00 0,00
Furnizori debitori 28.000,00 0,00 0,00
Decontări între entităţile afiliate 0,00 0,00 0,00
Alte creanţe 12.370,00 133.781,00 22.633,00
Total creanţe circulante 3.481.024,00 4.007.760,00 686.290,00
Creanţe din active imobilizate 0,00 0,00 0,00
Ajustări pentru deprecierea creanţelor 0,00 0,00 0,00
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Total creanţe 3.481.024,00 4.007.760,00 686.290,00
b2) Datorii

Lei
Indicatori 2010 2011 2012

Credite pe termen mediu şi lung 0,00 0,00 0,00
Credite pe termen scurt 2.522.879,00 2.593.576,00 3.761.673,00
Datorii leasing 0,00 0,00 0,00
Dobânzi de plată 0,00 0,00 0,00
Total datorii financiare 2.522.879,00 2.593.576,00 3.761.673,00
TVA de plată şi neexigibil 0,00 0,00 0,00
Furnizori 2.129.818,00 3.706.116,00 1.078.329,00
Avansuri primite 0,00 0,00 0,00
Clienţi creditori 0,00 0,00 0,00
Salarii 16.092,00 10.051,00 5.754,00
Taxe salariale 25.413,00 113.627,00 93.566,00
Dividende de plată 0,00 0,00 0,00
Creditori diverşi 25.320,00 0,00 155.826,00
Asociaţi conturi curente 0,00 0,00 0,00
Decontări în curs de clarificare 0,00 0,00 0,00
Impozite datorate buget 17.686,00 30.257,00 29.758,00
Subventii guvernamentale 0,00 0,00 0,00
Total datorii din exploatare 2.214.329,00 3.860.051,00 1.363.233,00
Total datorii 4.737.208,00 6.453.627,00 5.124.906,00

Analizând creanţele şi datoriile societăţii, se observă faptul că, în anul 2011 faţă de anul 2010 creanţele societăţii au
crescut, după care în anul 2012 au scăzut considerabil ajungând la valoarea de 686.290,00 lei. Datoriile au înregistrat
creşteri foarte mare în anul 2011, după care în anul 2012 au scăzut ajungând la nivelul sumei de 5.124.906,00 lei, gradul
de acoperire al datoriilor din creanţele existente la finele anului 2012, fiind de 13,99%.
c) Contul de profit şi pierdere
Potrivit bilanturilor contabile aferente perioadei analizate contul de profit şi pierdere se prezintă astfel:

Lei
Indicatori 2010 2011 2012

Venituri din producţia vândută 4.757.909,00 3.010.793,00 500.409,00
Venituri din vânzarea mărfurilor 621.838,00 625.325,00 463.800,00
Alte venituri din exploatare 603.714,00 345.591,00 -26.240,00
Total venituri din exploatare 5.983.461,00 3.981.709,00 937.969,00
Cheltuieli materiale 3.724.762,00 2.499.412,00 406.085,00
Cheltuieli cu serviciile 107.010,00 63.858,00 19.859,00
Cheltuieli cu salariile 90.454,00 253.417,00 116.557,00
Cheltuieli cu mărfurile 560.564,00 586.585,00 529.865,00
Cheltuieli cu impozite şi taxe 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli de exploatare 1.122.848,00 365.031,00 2.307.593,00
Provizioane 0,00 0,00 0,00
Reduceri comerciale primite 0,00 0,00 0,00
Ajustări de valoare privind activele circulante 0,00 88.391,00 434.428,00
Amortisment 105.824,00 0,00 8.037,00
Total cheltuieli din exploatare 5.711.462,00 3.856.694,00 3.822.424,00
Profit/pierdere din exploatare 271.999,00 125.015,00 -2.884.455,00
Profit/pierdere financiară -213.083,00 -104.778,00 -1.622.767,00
Rezultat brut 58.916,00 20.237,00 -4.507.222,00
Impozit pe profit 11.479,00 19.020,00 0,00
Rezultat net 47.437,00 1.217,00 -4.507.222,00

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

Profit net (pierdere) al exerciţiului 47.437,00 1.217,00 -4.507.222,00
Amortizare 105.824,00 0,00 8.037,00
Capacitate de autofinanţare 153.261,00 1.217,00 -4.499.185,00

Din datele prezentate mai sus se observă că societatea comercială a degajat capacitate de autofinanţare în anii 2010 şi
2011 ca urmare a profitului realizat în aceasta perioada, iar în anul 2012 nu a degajat capacitate de autofinanţare ca
urmare a pierderii foarte mari realizată în aceasta perioada. Nivelul negativ al capacităţii de autofinanţare denotă faptul
că societatea nu degaja capacitate de autofinanţare.
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 2010 2011 2012
Rata autonomiei financiare 13,51 18,34 -1,16
Rata de prelevare a ch financiare N/A N/A N/A
Rata creditelor de trezorerie N/A N/A N/A
Rata capacităţii de rambursare 30,91 5302,90 -1,14
Solvabilitatea patrimonială 6,89% 5,17% -606,08%
Lichiditatea în mărimea absolută -43.115,00 -1.475.885,00 -4.436.808,00

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 anul 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 2010-2012 nivelul acestui indicator este sub 30%,
iar în anul 2012 valoarea acestui indicator este negativă;
Solvabilitatea reprezintă capacitatea societăţii de a face faţă obligaţiilor scadente care rezultă din angajamentele
anterioare contractate, fie din operaţii curente a căror realizare condiţionează continuarea activităţii, fie din prelevări
obligatorii.
În sistemul analizei financiar-patrimoniale, analiza aptitudinii societăţii de a fi solvabilă şi de a învinge riscul de faliment
ocupă un loc central. Orice dereglare privind achitarea obligaţiilor generează prejudicii şi necesită o corectură urgentă.
Totodată, echilibrul financiar este un imperativ absolut, adică nu poate fi omis sub nicio motivaţie. În practica
economică, se poate concepe ca o societate care cunoaşte o perioadă mai dificilă să renunţe provizoriu la unele obiective
de creştere, obiective economice sau sociale. În schimb, ea nu poate renunţa la asigurarea obiectivului de solvabilitate,
care constituie condiţia financiară de supravieţuire.
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- lichiditatea în mărime absolută înregistrează în perioada 2010 –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 în 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 plăţilor 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 dificultăţi financiare periodice, ca de exemplu întârzierea plăţilor în anumite momente ale
anului sau în perioade de accelerare a creşterii. Chiar daca viabilitatea societăţii nu e pusă în pericol, imaginea sa se
poate degrada datorită perturbărilor periodice.
Permanenţa unor dificultăţi de achitare a obligatiilor este expresia unei fragilităţi economice şi financiare structurale. Ele
pot genera restrângerea activităţii, reducerea efectivului de salariaţi, restructurarea sistemului de gestiune sau în 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
Indicatori 2010 2011 2012

Active imobilizate 393.805,00 371.930,00 37.725,00
Active curente 4.694.093,00 4.977.742,00 688.098,00
Cheltuieli în avans 0,00 1.455.862,00 0,00
Venituri in avans 0,00 0,00 0,00
Total active 5.087.898,00 6.805.534,00 725.823,00
Datorii 4.737.208,00 6.453.627,00 5.124.906,00
Situaţia netă 350.690,00 351.907,00 -4.399.083,00

Aşa cum se observă din tabelul de mai sus, activele imobilizate ale societăţii au înregistrat scăderi considerabile pe toată
perioada analizată. De asemenea, activele circulante au înregistrat creşteri în anul 2011 faţă de anul 2010, după care în
anul 2012 au înregistrat o scădere considerabilă. Situaţia netă a societăţii a scăzut considerabil, ajungând la anul 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:

Lei
Explicaţii 2010 2011 2012

Venituri din exploatare 5.983.461,00 3.981.709,00 937.969,00
Cheltuieli de exploatare 5.711.462,00 3.856.694,00 3.822.424,00
Marfa din exploatare 271.999,00 125.015,00 -2.884.455,00

4,76 3,24 -75,46
De asemenea, la data deschiderii procedurii de insolvenţă, respectiv 13.05.2013, societatea deţinea în patrimoniu
următoarele bunuri:

Lei
Nr. Denumire Cantitate Val. inventar Val. totală

1. Teren incintă Agromec 51.310 mp 14.284,70 14.284,70
2. Teren Şimian 8.152 mp 2.269,52 2.269,52
3. Teren Colibaşi (Malovăţ) 2.700 mp 751,68 751,68
4. Teren Răscoleşti (Izvoru Bârzii) 6.900 mp 1.920,96 1.920,96
5. Teren Hinova 4.540 mp 1.260,54 1.260,54
6. Drum beton şcoala 1 315,00 315,00
7. Drum beton dormitoare 1 315,00 315,00
8. Drum beton intrare principală 1 304,00 304,00
9. Drum beton NP 1 781,00 781,00
10. Platformă atelier motoare 1 659,00 659,00
11. Platformă tractoare NP 1 297,00 297,00
12. Platformă parc rece 1 1288 1288
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13. Platformo stocaj zoo 1 447,00 447,00
14. Bordei alimente 1 351,00 351,00
15. Reţea electrică joasă tensiune 1 890,00 890,00
16. Puţ foraj apă 1 738,00 738,00
17. Canalizare ape uzate 1 1.280,00 1.280,00
18. Instalaţie apă exterioară 1 736,00 736,00
19. Instalaţie scurgere 1 769,00 769,00
20. Reţea evacuare apă 1 917,00 917,00
21. Castel apă 1 1.279,00 1.279,00
22. Gard prefabricate 1 2.013,00 2.013,00
23. Casă staţie vulcanizare 1 1.937,00 1.937,00
24. Baie şi spălătorie 1 1.479,00 1.479,00
25. Şopron parcare NP 1 17,00 17,00
26. Coductor aducţiune apă 1 63,00 63,00
27. Atelier zootehnic 1 1.293,00 1.293,00
28. Atelier rodaj motoare 1 2.090,00 2.090,00
29. Atelier motoare 1 7.032,00 7.032,00
30. Atelier recondiţionări 1 1.914,00 1.914,00
31. Atelier nevoi proprii 1 4.706,00 4.706,00
32. Pavilion administrativ 1 3.420,00 3.420,00
33. Cantină 1 5.575,00 5.575,00
34. Cabină poartă 1 375,00 375,00
35. Casă trafo 1 2.040,00 2.040,00
36. Cabină carburanţi SMA 1 76,00 76,00
37. Baracă metalică carburanţi 1 65,00 65,00
38. Remiză PSI 1 84,00 84,00
39. Împrejmuire bază sportivă 1 50,00 50,00
40. Combină C14U 1 10.253,00 10.253,00
41. Polizor PD500 1 27,00 27,00
42. Transformator electic 1 195,00 195,00
43. Grup medie frecvenţă 1 616,00 616,00
44. Grup post trafo 3 38,00 114,00
45. Aragaz Sanus 1 167,00 167,00
46. Frigider Electrolux 1 197,00 197,00
47. Frigider Usvarna 1 180,00 180,00
48. Sistem calculator 1 1764,00 1764,00
49. Pod rulant 1 425,00 425,00

Total 83.020,40 
Concluzii privind posibilitatea de reorganizare a societăţii debitoare:

Lei
Activ 2012 % Pasiv 2012 %

Disponibilităţi băneşti 1.808,00 0,25 Datori pe termen scurt 5.124.906,00 706,08
Creanţe 686.290,00 94,55 Datori pe termen lung 0,00 0,00
Stocuri 0,00 0,00 Total datori 5.124.906,00 706,08
Active circulante 688.098,00 94,80 Capital social 174.562,00 24,05
Imobilizări necorporale 0,00 0,00 Rezerve 0,00 0,00
Imobilizări corporale 37.725,00 5,20 Profit / Pierdere -4.507.222,00 -620,98
Imobilizări finanaciare 0,00 0,00 Rezultatul reportat -66.423,00 -9,15
Active imobilizate 37.725,00 5,20 Capitaluri proprii -4.399.083,00 -606,08
Ch. înregistrate în avans 0,00 0,00 Alte pasive 0,00 0,00
Activ total 725.823,00 Pasiv total 725.823,00

SC Agromec Simian SA 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;
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- 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.
Structura forţei de muncă: La data deschiderii procedurii generale, societatea mai avea 5 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 peste 50% faţă de anul 2011, acest lucru fiind generat de schimbarea
încadrării tarifare a produselor obţinute în cadrul societăţii;
- volumul ridicat de credite, contractate de debitor, raportat la nivelul producţiei realizate, a condus la creşterea nivelului
cheltuielilor indirecte care au fost repartizate asupra producţiei realizate;
- creditele contractate nu au fost utilizate în totalitate pentru activitatea de comerţ şi producţie;
- devalorizarea monedei nationale a condus la efectuarea unor cheltuieli suplimentare ca urmare a faptului ca toate
contractele de leasing au fost încheiate în valută, conducând la plata unor sume suplimentare provenite din diferenţa de
curs nefavorabilă existentă între data încheierii contractului şi data efectuării plăţilor;
- criza economică generală.
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.
Faţă de situaţia reală şi actuală a debitorului, administratorul judiciar nu îşi manifestă intenţia de a depune un plan de
reorganizare.
Termen procedural: 17.06.2013

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL prin Motoi Gogu


