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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 3 data emiterii: 24.01.2014

1. Date privind dosarul: nr. dosar 11718/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Robsylv Com SRL, cod de identificare fiscală RO 14565196, sediul social în localitatea
Drobeta-Turnu-Severin, B-dul Porţile de Fier, nr. 9, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului
J25/328/2013.
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 Robsylv Com SRL, conform
Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 18.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 11718/101/2013, 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 13 (treisprezece) 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 Robsylv Com SRL

Număr dosar 11718/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea.
Temei juridic: art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Robsylv Com SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Prin încheierea de şedinţă din data de 18.12.2013, s-a dispus, în temeiul art. 32 din Legea 85/2006, deschiderea
procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Robsylv Com SRL, cod de identificare fiscală 14565196,
sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, B-dul Porţile de Fier, nr. 9, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul
comerţului J25/328/2013.
Constatând că cererea este întemeiată, Tribunalul Mehedinti a dispus începerea procedurii generale de insolvenţă.
Societatea comercială Robsylv Com SRL a fost înfiinţată în anul 2002, având ca obiect de activitate, activităţile
prevăzute de codul CAEN 3832 „Recuperarea materialelor recilabile sortate“.
Capitalul social subscris şi vărsat al SC Robsylv Com SRL este în sumă de 1.776.000,00 lei, format din 177.600 părţi
sociale, cu valoare nominală de 10,00 lei/parte sociala, acesta fiind deţinut de:
- Robu Mihaela CNP 2710902163199, deţine 177.600 părţi sociale, cu valoare totală de 1.776.000,00 lei, reprezentând
100% din capitalul social, având şi funcţia de administrator societar.
La data de 11.12.2013 debitorul SC Robsylv Com SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, B-dul Porţile de Fier, nr. 9,
jud. Mehedinţi, a solicitat a fi supus procedurii generale de insolvenţă, arătând că înţelege să propună un plan de
reorganizare în vederea achitării datoriilor societăţii.
I. Principalii indicatori economico-financiari
a) Date generale
Societatea comercială SC Robsylv Com SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, B-dul Porţile de Fier, nr. 9, jud.
Mehedinţi, cod de identificare fiscală 14565196, număr de ordine în registrul comerţului J25/328/2013, are ca obiect
principal de activitate conform cod 3832 „Recuperarea materialelor recilabile sortate“.
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:

2010 2011 2012 iun-13
Active imobilizate

Imobilizări necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00
Imobilizări corporale 8.068.565,00 8.017.865,00 8.215.894,00 8.256.711,00
Imobilizări financiare 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Total active imobilizate 8.088.565,00 8.037.865,00 8.235.894,00 8.276.711,00
Active circulante

Stocuri 1.327.328,00 1.358.381,00 1.750.789,00 2.413.072,00
Creanţe comerciale 8.451.762,00 10.155.263,00 9.485.568,00 8.681.559,00

Disponibilităţi băneşti 18.408,00 118.423,00 -314.702,00 237.392,00
Alte active circulante 0,00 0,00 0,00 0,00
Total active circulante 9.797.498,00 11.632.067,00 10.921.655,00 11.332.023,00

Cheltuieli înregistrate în avans 0,00 46.003,00 0,00 0,00
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Total activ 17.886.063,00 19.715.935,00 19.157.549,00 19.608.734,00
Capitaluri

Capital social 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00
Prime de capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerve din reevaluare 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezerve 325.357,00 366.267,00 1.519.654,00 1.519.654,00

Profit sau pierdere reportată 639.038,00 1.118.465,00 647.574,00 1.110.771,00
Profit sau pierdere ex. financiar 511.887,00 688.484,00 498.120,00 437.398,00

Repartizarea profitului 32.461,00 40.910,00 34.923,00 0,00
Total capitaluri proprii 3.219.821,00 3.908.306,00 4.406.425,00 4.843.823,00

Provizioane 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri în avans 892.432,00 892.432,00 892.432,00 892.432,00

Datorii
Datorii comerciale 4.398.445,00 5.693.955,00 5.044.834,00 4.454.113,00

Clienţi creditori 1.170.374,00 1.079,00 111.735,00 111.735,00
Efecte de plătit 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume datorate entităţilor afiliate 0,00 0,00 0,00 0,00
Decontari din op. în clarificare 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte datorii 8.204.991,00 9.220.163,00 8.702.123,00 9.306.631,00
Total datorii 13.773.810,00 14.915.197,00 13.858.692,00 13.872.479,00

Conturi de regularizare 0,00 0,00 0,00 0,00
Total pasiv 17.886.063,00 19.715.935,00 19.157.549,00 19.608.734,00

După cum se observă în datele prezentate mai sus, activele imobilizate ale societăţii au înregistrat scăderi în anul 2011
faţă de anul 2010, iar în perioada 2012 – iunie 2013 valoarea acestora a crescut. De asemenea, activele circulante au
înregistrat creştere în anul 2011 faţă de anul 2010, după care în anul 2012 valoarea acestora a scăzut faţă de anul 2011
iar la sfârşitul semestrului 1 al anului 2013, au crescut considerabil faţă de anul precedent. Scăderea activelor
imobilizate sa datorat includerii pe cheltuieli a amortizării acestora calculată conform duratei normate de funcţionare.
Situaţia capitalurilor proprii.

Lei
Indicatori 2010 2011 2012 iun-13

Capital social 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00
Rezerve din reevaluare 0,00 0,00 0,00 0,00

Profit (pierdere) reportat(ă) 639.038,00 1.118.465,00 647.574,00 1.110.771,00
Profit (pierdere) curent(ă) 511.887,00 688.484,00 498.120,00 437.398,00

Repartizarea profitului 32.461,00 40.910,00 34.923,00 0,00
Prima de capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerve 325.357,00 366.267,00 1.519.654,00 1.519.654,00
Capital propriu 3.219.821,00 3.908.306,00 4.406.425,00 4.843.823,00

Analizând datele de mai sus se observă că societatea a înregistrat profit în toată perioada analizată.
Capitalul propriu al societăţii a inregistrat cresteri semnificative de la un an la altul ca urmare a profitului foarte mare
realizat în această perioadă. 
b) Situaţia creanţelor şi a datoriilor societăţii
b1) Creanţe
Situaţia creanţelor înregistrate în anii 2010, 2011, 2012 şi iunie 2013, se prezintă astfel:

 Lei
Indicatori 2010 2011 2012 iun-13

Clienţi 6.275.059,00 6.408.850,00 6.720.170,00 6.308.026,00
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 1.955.281,00 2.260.639,00 2.113.964,00 2.113.964,00

Furnizori debitori 109.263,00 1.068.632,00 150.579,00 161.748,00
Decontări între entităţile

afiliate 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte creanţe 112.159,00 417.142,00 500.855,00 97.821,00
Total creanţe circulante 8.451.762,00 10.155.263,00 9.485.568,00 8.681.559,00

Creanţe din active imobilizate 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajustări pentru deprecierea

creantelor 0,00 0,00 0,00 0,00
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Total creanţe 8.451.762,00 10.155.263,00 9.485.568,00 8.681.559,00
La data de 31.12.2013, debitoarea înregistrează creanţe de încasat după cum urmează:

Nr.
Crt. Denumire furnizor CUI Adresa Suma % Pondere

1 Ade-Com Construct RO25048594 Str. Florilor - Zărneşti 10.154,36 lei 0,217%

2 Adicomis RO12387165 Str. 1 Decembrie 112,
Bals, Olt 4.690,30 lei 0,100%

3 Admin.Bazinala Apa Jiu RO23886365 Nicolae Romanescu 54
Craiova 1.240,00 lei 0,026%

4 Ajofm Mehedinti 11574157 Bdul Carol I Nr. 3 Dr.
Tr. Severin 2.083,28 lei 0,044%

5 Alcrico RO2799142 Str. Dr. Liviu Gabor 4,
Timisoara 104.196,46 lei 2,224%

6 All Construct RO15416850 Str. Trandafirilor 593,
Eselnita, Mehedinti 2.327,16 lei 0,050%

7 Asociativ Comert RO5213557
Str. NICOLAE

BALCESCU 14,
DR.TR.SEVERIN

1.461,71 lei 0,031%

8 Baumax Romania 17021393 B-dul Dimitrie Pompei
10, Bucuresti 14.280,00 lei 0,305%

9 BPB Plast RO18425241 B-dul Revolutiei 13,
Timisoara 110.893,39 lei 2,367%

10 Camera Agricola Judeteana
Mehedinti 11330381 Crişan 87, Dr. Tr.

Severin 900,00 lei 0,019%

11 Cemil Com RO4133492 Str. 1 Decembrie 1918
98, Targu Jiu 4.760,00 lei 0,102%

12 Centr. Reg. Formare Prof. Adult 23539765 Serpentina Roşiori 1,
DR.TR.SEVERIN 900,00 lei 0,019%

13 Centr. Scolar Educ. Ctin. Pufan 18737570 Călugăreni 1 Bis, Dr. Tr.
Severin 496,00 lei 0,011%

14 Centru Cultural Nichita
Stanescu 4337441 I. C. Brătianu 7, Dr. Tr.

Severin 600,00 lei 0,013%

15 Cildro Plywood RO15966498 Str. Traian 295, Dr. Tr.
Severin 15.121,80 lei 0,323%

16 Ciromat Servconstruct RO6126190 Str. Caracal 172, Criova 4.993,17 lei 0,107%

17 Clipa SRL 6586198 Str. Alexandru Ioan Cuza
223, Ocnele Mari 65.192,00 lei 1,391%

18 Dir .Ptr. Agricultura 4639857 Crişan 87, Dr. Tr.
Severin 3.744,80 lei 0,080%

19 Eco Rom Ambalaje RO15944252 B-dul 1 Mai 51-55 1.155.845,11 lei 24,671%
20 Euroflex RO13589308 Str. Stufit 2, Hunedoara 83.013,79 lei 1,772%

21 Eurotyers Manufacturing RO18787381 Str. Porţile de Fier 1, Dr.
Tr. Severin 24.185,47 lei 0,516%

22 Expeditrans RO10499898 Str. Chisinau 5, Dr. Tr.
Severin 39.491,95 lei 0,843%

23 Glia Trading AG RO27810335 Str. G-Ral Cornel
Calotescu 12, Pitesti 465.957,51 lei 9,946%

24 Grazzi Consulting RO25034360 Str. Almajului 5, Resita 15.736,72 lei 0,336%

25 Harplast SA RO512825 Str. Harghita 69,
Miercurea Ciuc 21.587,38 lei 0,461%

26 Insp. Jud. Pol. Frontiera 4222280 Serpentina Roşiori 3, Dr.
Tr. Severin 2.480,00 lei 0,053%

27 Intersemat RO17854539 B-dul Libertatii 1,
Bucuresti 10.532,06 lei 0,225%

28 Metrix Com RO14115477 Str. Argeselu 17-19,
Bucuresti 9.273,71 lei 0,198%

29 MM Reciclyng 13768770 B-dul Aurel Vlaicu 290,
Constanta 99.050,91 lei 2,114%

30 MSD Com RO6303763 Str. Transilvaniei 425,
Buzau 56.449,76 lei 1,205%
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31 Otodix O16177972 Ciprian Porumbescu 9,
Ploiesti 43.460,40 lei 0,928%

32 Pop Prodplast 17107177 Str. Infratirii 3, Dr. Tr.
Severin 40.199,29 lei 0,858%

33 Premier Construct RO28182298 Şos. Bucuresti-Urziceni
25, Afumati 230.341,82 lei 4,917%

34 Primaria Rogova 4871201 Rogova - Rogova 34.132,56 lei 0,729%
35 Primaria Balacita 6304246 Balacita, Mehedinti 42.956,00 lei 0,917%

36 Primaria Breznita - Motru 11383661 Breznita-Motru,
Mehedinti 32.115,46 lei 0,685%

37 Primaria Com. Bacles 5819414 Bicles, Jud. Mehedinti 8.070,84 lei 0,172%
38 Primaria Com. Cazanesti 4426450 Cazanesti, Mehedinti 5.394,00 lei 0,115%
39 Primaria Com. Ilovita 4337310 Ilovita, Mehdinti 17.314,00 lei 0,370%
40 Primaria Com. Padina 6752762 Padina, Mehedinti 18.697,80 lei 0,399%
41 Primaria Com. Prunisor 4484485 Prunisor, Mehedinti 43.722,48 lei 0,933%
42 Primaria Com. Voloiac 7536929 Com. Voloiac, Mehedinti 5.826,00 lei 0,124%
43 Primaria Comunei Pristol 4639822 Pristol, Mehedinti 39.085,80 lei 0,834%
44 Primaria Comunei Vrata 16359583 Vrata, Mehedinti 26.355,86 lei 0,563%
45 Primaria Dubova 4337336 Dubova, Mehedinti 29.000,00 lei 0,619%
46 Primaria Dumbrava 7536937 Dumbrava, Mehedinti 29.612,29 lei 0,632%
47 Primaria Eselnita 4337301 Eselnita, Mehedinti 22.747,50 lei 0,486%
48 Primaria Floresti 7536945 Floresti, Mehedinti 35.798,50 lei 0,764%
49 Primaria Girla Mare 4484493 Girla Mare, Mehedinti 15.159,75 lei 0,324%
50 Primaria Grozesti 7579784 Grozesti, Mehedinti 30.008,00 lei 0,641%
51 Primaria Gruia 4871210 Gruia, Mehedinti 23.781,00 lei 0,508%
52 Primaria Husnicioara 4484434 Husnicioara, Mehedinti 80.638,88 lei 1,721%

53 Primaria Obirsia Closani 7536910 Obirsia Closani,
Mehedinti 3.806,00 lei 0,081%

54 Primaria Patulele 6140720 Patulele, Mehedinti 49.654,00 lei 1,060%
55 Primaria Poroina Mare 6752770 Poroina Mare, Mehedinti 10.314,96 lei 0,220%
56 Primaria Punghina 6449913 Punghina, Mehedinti 18.546,00 lei 0,396%
57 Primaria Salcia 4550961 Salcia, Mehedinti 22.893,66 lei 0,489%
58 Primaria Sovarna 4484442 Sovarna, Mehedinti 6.000,00 lei 0,128%
59 Primaria Vladaia 6341589 Vladaia, Mehedinti 22.711,31 lei 0,485%

60 Prointermed RO4463598 Str. Mitrea Cocor 24,
Pitesti 650.338,20 lei 13,881%

61 Quintiva Resources RO28559550 Str. Petre Sergescu 6, Dr.
Tr. Severin 22.500,00 lei 0,480%

62 Radmin Com RO13647522 Com. Vladesti, Valcea 27.556,00 lei 0,588%

63 Radonir Com RO3084502 Str. Nicolae Iorga 9,
Craiova 20.951,00 lei 0,447%

64 Roll-Bags Plast AG RO28663739 Calea Drăgăşani 157,
Smeura, Arges 2.334,92 lei 0,050%

65 SCI Construct Distribution RO17625527 Str. Gheorghe Doja 33,
Bucuresti 17.629,82 lei 0,376%

66 Scoala cu Clasele I-Viii Ilovita 29078008 Ilovita, Mehdinti 2.356,00 lei 0,050%
67 Siderma SA 449183 B-dul Timisoara 96 6.391,60 lei 0,136%
68 Sporplast SRL 14627868 Smeura-Smeura Arges 40.204,33 lei 0,858%

69 Torsan RO7424712 Str. Unirii-Siret - Târgu
Jiu 81.316,33 lei 1,736%

70 T Trust D RO25671885 B-dul Dacia 143,
Craiova 23.846,82 lei 0,509%

71 Valmar Plast RO18785780 Str. Republicii - Petrila,
Hunedoara 351.438,71 lei 7,501%
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72 Viele 2005 RO18151383 Aleea Nicolae Boboc -
Timişoara 118.188,00 lei 2,523%

Total 4.685.034,69 lei 100,000%
b2) Datorii

Lei
Indicatori 2010 2011 2012 iun-13

Credite pe termen mediu şi lung 3.226.743,00 3.664.942,00 3.453.906,00 3.243.549,00
Credite pe termen scurt 3.504.394,00 3.998.672,00 5.027.974,00 5.375.188,00
Datorii leasing 0,00 0,00 0,00 0,00
Dobânzi de plată 0,00 0,00 0,00 0,00
Total datorii financiare 6.731.137,00 7.663.614,00 8.481.880,00 8.618.737,00
TVA de plată şi neexigibil 0,00 0,00 0,00 0,00
Furnizori 4.398.445,00 5.693.955,00 5.044.834,00 4.454.113,00
Avansuri primite 0,00 0,00 0,00 0,00
Clienţi creditori 1.170.374,00 1.079,00 111.735,00 111.735,00
Salarii 14.397,00 27.280,00 28.617,00 27.850,00
Taxe salariale 17.838,00 49.432,00 32.674,00 49.139,00
Dividende de plată 0,00 0,00 0,00 0,00
Creditori diverşi 1.363.441,00 925.338,00 91.253,00 91.053,00
Asociaţi conturi curente 0,00 405.273,00 0,00 406.700,00
Decontări în curs de clarificare 0,00 0,00 0,00 0,00
Impozite datorate buget 78.178,00 149.226,00 67.699,00 113.152,00
Venituri înregistrare în avans 892.432,00 892.432,00 892.432,00 892.432,00
Total datorii din exploatare 7.935.105,00 8.144.015,00 6.269.244,00 6.146.174,00
Total datorii 13.773.810,00 14.915.197,00 13.858.692,00 13.872.479,00

Analizând creanţele şi datoriile societăţii, se observă faptul că, atât creanţele cât şi datoriile au înregistrat creşteri
semnificative în anul 2011 faţă de anul 2010, după care creanţele au înregistrat scăderi atât în anul 2012 cat şi în
semestrul 1 2013, iar datoriile au înregistrat scădere în anul 2012 faţă de anul 2011, iar la semestrul 1 2013 valoarea
acestora a crescut din nou ajungând la nivelul sumei de 13.872.479,00 lei, gradul de acoperire al datoriilor din creanţele
existente la finele semestrului I 2013, fiind de 62,58%.
c) Contul de profit şi pierdere
Potrivit bilanturilor contabile aferente perioadei analizate contul de profit si pierdere se prezintă astfel:

2010 2011 2012 iun-13
Venituri din producţia vândută 14.203.813,00 18.255.124,00 18.492.139,00 6.677.606,00
Venituri din vânzarea mărfurilor 1.550.100,00 36.442,00 54.696,00 356.458,00
Alte venituri din exploatare 251.609,00 1.142.626,00 1.479.014,00 436.720,00
Total venituri din exploatare 16.005.522,00 19.434.192,00 20.025.849,00 7.470.784,00
Cheltuieli materiale 8.681.258,00 11.481.069,00 11.237.225,00 4.094.058,00
Cheltuieli cu serviciile 244.419,00 805.028,00 1.446.493,00 768.337,00
Cheltuieli cu salariile 431.813,00 881.061,00 1.025.587,00 451.168,00
Cheltuieli cu mărfurile 1.585.659,00 2.935,00 54.464,00 206.839,00
Cheltuieli cu impozite şi taxe 48.808,00 97.704,00 67.543,00 19.613,00
Alte cheltuieli de exploatare 2.734.174,00 4.299.093,00 4.257.207,00 875.122,00
Provizioane 0,00 0,00 0,00 0,00
Reduceri comerciale primite 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajustări de valoare privind activele circulante 228.373,00 0,00 0,00 0,00
Amortisment 471.847,00 371.037,00 474.761,00 199.877,00
Total cheltuieli din exploatare 14.426.351,00 17.937.927,00 18.563.280,00 6.615.014,00
Profit/pierdere din exploatare 1.579.171,00 1.499.265,00 1.462.569,00 855.770,00
Profit/pierdere financiară -968.604,00 -686.413,00 -858.281,00 -329.834,00
Rezultat brut 610.567,00 812.852,00 604.288,00 525.936,00
Impozit pe profit 98.680,00 124.368,00 106.168,00 88.538,00
Rezultat net 511.887,00 688.484,00 498.120,00 437.398,00

Aşa cum reiese din datele prezentate mai sus, societatea comercială a înregistrat profit în toată perioada supusă analizei. 
Nivelul profitului net înregistrat de societate a crescut în anul 2011 faţă de anul 2010, după care în anul 2012 şi iunie
2013 valoarea acestuia a scăzut considerabil.
d) Capacitatea de autofinanţare
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Capacitatea de autofinanţare în perioada analizată se prezintă astfel:
Lei

Indicator 2010 2011 2012 iun-13
Profit net (pierdere) al exerciţiului 511.887,00 688.484,00 498.120,00 437.398,00
Amortizare 471.847,00 371.037,00 474.761,00 199.877,00
Capacitate de autofinanţare 983.734,00 1.059.521,00 972.881,00 637.275,00

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 ridicat al amortizarii. 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 2010, 2011, 2012 şi iunie 2013, nivelul
indicatorilor menţionaţi este următorul:

Indicatori 2010 2011 2012 iun-13
Rata autonomiei financiare 4,28 3,82 3,15 2,86
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 14 14 14 22
Solvabilitatea patrimonială 18,95% 20,76% 24,12% 25,88%
Lichiditatea în mărimea absolută 1.862.393,00 3.488.052,00 4.652.411,00 5.185.849,00

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 toată
perioada, ceea ce demonstrează că societatea nu înregistrează autonomie financiară;
- 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
şi întâmplat;
- 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 are posibilitatea achitării datoriilor, printr-un plan de reorganizare bine
fundamentat;
- 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 toată perioada analizată nivelul acestui indicator este sub
30%;
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
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 – iunie 2013 o valoare pozitivă ceea ce demonstrează că
societatea  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 2010 2011 2012 iun-13

Active imobilizate 8.088.565,00 8.037.865,00 8.235.894,00 8.276.711,00
Active curente 9.797.498,00 11.632.067,00 10.921.655,00 11.332.023,00
Cheltuieli în avans 0,00 46.003,00 0,00 0,00
Venituri in avans 892.432,00 892.432,00 892.432,00 892.432,00
Total active 16.993.631,00 18.823.503,00 18.265.117,00 18.716.302,00
Datorii 13.773.810,00 14.915.197,00 13.858.692,00 13.872.479,00
Situaţia netă 3.219.821,00 3.908.306,00 4.406.425,00 4.843.823,00

Aşa cum se observă din tabelul de mai sus, activele imobilizate ale societăţii au înregistrat scădere în anul 2011 faţă de
anul 2010, ca urmare a includerii pe cheltuieli a amortizării acestora, după care în anii 2012 şi iunie 2013 au înregistrat
creşteri. De asemenea, activele circulante au înregistrat creşteri considerabile în anul 2011 şi iunie 2013, faţă de anii
precedenţi. Situaţia netă a societăţii a crescut considerabil pe toată perioada analizată
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 2010 2011 2012 iun-13
Venituri din exploatare 16.005.522,00 19.434.192,00 20.025.849,00 7.470.784,00
Cheltuieli de exploatare 14.426.351,00 17.937.927,00 18.563.280,00 6.615.014,00

Marfa din exploatare 1.579.171,00 1.496.265,00 1.462.569,00 855.770,00
10,95 8,34 7,88 12,94

Situaţia creditelor existente la sfârşitul anilor pentru care s-a făcut analiza este prezentată în tabelul următor:
Lei

Sold final (lei) 2010 2011 2012 iun-13
Credite pe termen lung 3.226.743,00 3.664.942,00 3.453.906,00 3.243.549,00
Credite pe termen scurt 3.504.394,00 3.998.672,00 5.027.974,00 5.375.188,00

Total 6.731.137,00 7.663.614,00 8.481.880,00 8.618.737,00
Aşa cum reiese, nivelul creditelor pe termen lung şi scurt contractate de societate a înregistrat valori foarte mari de la un
an la altul. Rambursarea acestor credite a afectat considerabil plăţile către deiverşi creditori.
Evoluţia creditelor contractate de societate în total datorii pe perioada analizată se prezintă astfel:

Lei
Indicator 2010 2011 2012 iun-13

Credite contractate 6.731.137,00 7.663.614,00 8.481.880,00 8.618.737,00
Total datori 13.773.810,00 14.915.197,00 13.858.692,00 13.872.479,00

% 48,87 51,38 61,20 62,13
După cum se observă în situaţia prezentată mai sus, valoarea creditelor contractate în total datorii reprezintă un nivel
ridicat, valoarea acestora a crescut semnificativ de la un an la altul.
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De asemenea, la sfârşitul lunii anteriaore lunii deschiderii procedurii, societatea deţinea în patrimoniu următoarele
bunuri:

Nr
crt Denumire mijloc fix Valoare de inventar

Grevat de
sarcini în
favoarea

1 Teren Cal. Tim. 220/3085mp 25.951,51 lei BRD GSG
2 Teren Dubova 133.200,00 lei BRD GSG
3 Teren intravilan 1005mp 110.000,00 lei BRD GSG
4 Teren intravilan 3056 mp 423.200,00 lei BRD GSG
5 Teren intravilan Portile de Fier nr. 5 mp 1236 98.880,00 lei BRD GSG
6 Teren intrv. Portile de Fier 9 mp 1324 105.920,00 lei BRD GSG
7 Teren intrv. Portile de Fier 8 mp 2282 182.560,00 lei BRD GSG
8 Teren N. Iorga/2 31370 mp 3.683.375,00 lei BRD GSG
9 Teren Schitul Topolnita 196 mp 26.940,64 lei BANCPOST

10 Teren Tr. Severin N.Iorga 17041 mp 326.042,00 lei BRD GSG
11 Hala 2396 mp+Teren Bet. 3473 mp 70.128,71 lei BRD GSG
12 Hala din elemente metalice 156.880,19 lei BRD GSG
13 Imobil N. Iorga nr. 2 2.468,89 lei BRD GSG
14 Imobil Calea Tim. 220I 48.065,03 lei BRD GSG
15 Rezervoare de apa 20MC BC 2 19.402,95 lei BRD GSG
16 Decantoare 1 33.296,08 lei BRD GSG
17 Decantoare 2 33.296,08 lei BRD GSG
18 Decantoare 3 33.296,08 lei BRD GSG
19 Reductor coaxial cu talpa si motor elec. bc 8 17.520,21 lei
20 Reductor cu talpa,motor electric BC 4 8.570,11 lei
21 Transformator Alsthom 630KVA 40.357,15 lei
22 Generator E57 MA-S 3.404,25 lei
23 Generator Honda KW 5.5 2.392,36 lei
24 Tablou elect. inst. presp. 2.392,52 lei
25 Tablou energie BC 2 33.088,12 lei
26 Motor electric 4T2 8.459,52 lei
27 Motor electric trifazat 90KW 17.928,48 lei
28 Motor electric trifazat STM vela 5.240,62 lei
29 Sistem automat comp. energie reactiva 27.272,22 lei
30 Compresor tip combi 15.1.8/500 54.579,86 lei
31 Compresor tip belt cu rezervor 1500 litri/11 bar 26.289,56 lei
32 Compresor Tip Combi 11S 21.286,98 lei
33 Suflanta buc. 2 5.280,00 lei
34 Grup pompare 3.928,40 lei
35 Instalatie incalzire -   lei
36 Buncar depozitare 15.173,64 lei
37 Rotopercutanta -   lei
38 Rotopercutanta Hitachi 1.339,66 lei
39 Rotopercutanta Hitachi H 1.278,34 lei
40 Spalator 1500L 17.000,00 lei
41 Statie Sortare Des. 12.Posturi 156.897,00 lei BANCPOST
42 Schimbator caldura 649,53 lei
43 Sistem Exaustare si Ventilare 141.666,76 lei
44 Freza 4.273,14 lei BRD
45 Presa Boa Modes 80a2100551 100.605,54 lei BANCPOST
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46 Raboteza 5.588,05 lei BRD GSG
47 Strung 6.760,51 lei BRD GSG
48 Statie Epurare Cap.5t 17.919,52 lei
49 Asu-X 225s 37kw/1500 BC 4 16.818,67 lei
50 Compactor mase plastice bc2 14.639,34 lei BRD GSG
51 Fulie centrifuga 5.000,00 lei
52 Linie comp.preluc.deseuri plas 461.322,99 lei BRD GSG
53 Linie extrudare granulare 50.488,03 lei BRD GSG
54 Linie reciclare prin suflare 172.318,72 lei BRD GSG
55 Masina de imprimat flexografice nr.2 21.845,62 lei
56 Masina de imprimnat flexografice nr.1 21.845,62 lei
57 Masina electr.tocat bc6 13.406,25 lei BRD GSG
58 Masina electric.industr.bc.6 13.406,25 lei
59 Masina facut folie prin suflare din deseu 21.793,64 lei
60 Masina facut pungi 34.873,88 lei
61 Masina plana ascutit cutite 3.208,31 lei
62 Moara dsc franta 1 7.828,12 lei BRD GSG
63 Moara DSC Franta 2 7.828,12 lei BRD GSG
64 Moara Macinat Plastic 59.078,83 lei BRD GSG
65 Moara Rapid 500 11.803,10 lei
66 Moara Tria 7.828,12 lei
67 Moara Tria 1 7.828,12 lei
68 Mori Macinat Plast.3bc 7.450,08 lei
69 Presa balotat. 1.225,52 lei BRD GSG
70 Presa electrica bc 2 866,63 lei BRD GSG
71 Presa orizontala k4/h/e 840,12 lei BRD GSG
72 Presa verticala balotat kpb 20 30.038,29 lei BRD GSG
73 Presa verticala hsm 155 8.025,52 lei
74 Presa verticala orwak 5010 1.512,36 lei
75 Presscontainer mpc20-l bc1 38.876,79 lei
76 Presscontainer mpc20-l/bc1 38.876,79 lei
77 Set cutite bc 3 6.863,32 lei
78 Shredder ws 22 89.843,68 lei BRD GSG
79 Triturator 2.435,45 lei
80 Tocator dw 2560 15.900,00 lei
81 Inst.granulare plastic 10.105,28 lei BRD GSG
82 Inst.prespalare pet 2.030,87 lei BRD GSG
83 Platforma cintar 50t 3.295,39 lei BRD GSG
84 Platforma cintar cva 49.215,77 lei
85 Sist.electron.cintarire 2t 14.730,62 lei
86 Alarma imobil 2.985,36 lei
87 Calculator -   lei
88 Calculator 1 -   lei
89 Calculator 2 -   lei
90 Calculator 3 -   lei
91 Calculator 4 -   lei
92 Calculator LCD 1.590,58 lei
93 Camera Inregistra -   lei
94 Combina Whirpool -   lei
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95 Leptop 889,29 lei
96 Notebook (Leptop) -   lei
97 Notebook (Leptop)2 -   lei
98 Platforma Hidraulica Cu Motor Diesel 41.179,60 lei
99 Autoturism Audi A8 197.797,50 lei

100 Electropalan ridic.2 tone -   lei
101 Electrostivuitor 1,5 t -   lei
102 Electrostivuitor tcp -   lei
103 Autoutilitara Volvo FM9 (Gunoiera) 43.290,50 lei
104 Container 37MC 5.393,62 lei BRD GSG
105 Container Abroll ABR BC 2 31.076,34 lei BRD GSG
106 MAN TGA 410A 23.383,29 lei BRD GSG
107 Transpalet Electric -   lei
108 Banda Transportoare Bc 2 31.172,35 lei
109 Banda Transportoare Habasit 8.497,75 lei
110 Banda Transportoare Habasit Bc 3 6.262,51 lei
111 Inst.Banda Transportoare -   lei
112 Ramoa De Egalizare 18.217,20 lei BRD GSG
113 Excavator -   lei
114 Motostiv. Linde H35d An 2003 12.859,30 lei
115 Motostivuit. Autopropuls 1 -   lei
116 Motostivuit. Autopropuls 2 -   lei

117 Motostivuitor - HC model CPCD30XW33F 60.098,00 lei TBI
LEASING

118 Aparat Expreso 739,20 lei

119 Motor Electric Trifazat Simotop 2.259,98 lei

120 Centrala Termica 1.749,63 lei

121 Cuptor Ad 72 234,98 lei

122 Cuptor Dc 97 316,23 lei

123 Hota 236,66 lei

124 Plita Pac 255,91 lei

125 Masina Electrica pt. Ambalat 336,16 lei

126 Balanta Cintarire 1000 Kg -   lei

127 Aparat Foto -   lei

128 Calculator Noteborg -   lei

129 Imprimanta HP Officejet -   lei
130 PLACA AUDITIE -   lei
131 Transpalet Manuas HP2 -   lei

132 Transpalet Manuas HP22 -   lei

133 Macara Pivotatnta -   lei

134 Banda Transp. 2,5 M 1.928,52 lei

135 Motostivuit. Model GP15N2 1.072,01 lei

136 Dulap 3 usi 710,61 lei

137 Dulap 4 usi 967,11 lei

138 Hol Victoria Extens. 862,02 lei

139 Mobilier Birou 7.833,90 lei

140 Mobilier Birou Bc1 2.490,27 lei

141 Cada Hidromasaj 1.478,97 lei

142 Banda Transportoare. 974,73 lei

143 Camer Color Inregistrare 3.152,83 lei
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144 Camera Supraveghere -   lei
145 Camera Video Rotativa 6.560,04 lei
146 Plasma Tv -   lei
147 Televizor Lcd -   lei
148 Televizor Lcd 2 -   lei
149 Televizor Sony 1.237,65 lei
150 Argintar Andromeda 1.103,93 lei
151 Bufet Andromeda 1.163,78 lei
152 Dormitor Ti Amo Alb 2.241,29 lei
153 Hol Bc 2 + Canapea Bc 1 4.359,05 lei
154 Timplarie Termopan -   lei
155 Aer Cond.Panasonic Bc2 -   lei
156 Aparat Aer Conditionat -   lei
157 Gard Tabla 220i 15.681,88 lei
158 Poarta Industriala 17.241,83 lei
159 Poarta Role 5.309,19 lei
160 Poarta Si Usa Lemn 4.757,74 lei
161 Use Termopan 4.797,31 lei
162 Biblioraft Arhiva 1.067,55 lei
163 Bufet Monaco 1.049,42 lei
164 Canapea 3l 437,76 lei
165 Comoda Mica Monaco 686,95 lei
166 Hol Evelyne 311 552,82 lei
167 Masa Libro 432,53 lei
168 Scaun Md104 411,94 lei
169 Set New Lawan 4sc+Masa 882,09 lei
170 Banda Alergare -   lei
171 Banda Transportoare 793,45 lei
172 Kit Videointerfon -   lei
173 Lcd Tv 66 Cm -   lei
174 Lcd.Tva 66 Cm Pan -   lei
175 Argintaru Michelangelo 724,67 lei
176 Bufet 4 usi 666,05 lei
177 Dormitor Sofia 1.819,03 lei
178 Masa Andromeda 550,43 lei
179 Spalator cu dusuri -   lei

TOTAL 8.122.160,71 lei
Concluzii privind posibilitatea de reorganizare a societăţii debitoare:

ACTIV iun-13 % PASIV iun-13 %
Disponibilităţi băneşti 237.392,00 1,21 Datori pe termen scurt 10.628.931,00 54,21
Creanţe 8.681.559,00 44,27 Datori pe trmen lung 3.243.548,00 16,54
Stocuri 2.413.072,00 12,31 Total datori 13.872.479,00 70,75
Active circulante 11.332.023,00 57,79 Capital social 1.776.000,00 9,06
Imobilizări necorporale 0,00 0,00 Rezerve 1.519.654,00 7,75
Imobilizări corporale 8.256.711,00 42,11 Profit / Pierdere 437.398,00 2,23
Imobilizări finanaciare 20.000,00 0,10 Rezultatul reportat 1.110.771,00 5,66
Active imobilizate 8.276.711,00 42,21 Capitaluri proprii 4.843.823,00 24,70
Ch. înregistrate în avans 0,00 0,00 Alte pasive 892.432,00 4,55
Activ total 19.608.734,00 Pasiv total 19.608.734,00
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SC Robsylv Com SRL este o societate în insolveţă, însă, noi apreciem că este o societate care poate deveni solvabilă în
situaţia realizării unei infuzii de capital sau a recuperării integrale a creanţelor înregistrate. 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 sigure 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;
De asemenea, în ceea ce priveste posibilitatea de reorganizare a societatii, apreciem ca aceasta ar putea exista şi in
ipoteza in care s-ar reusi finalizarea investitiei in marirea capacitatii de productie a societatii, care sa permita plata
creanţelor cat si recuperarea debitelor, precum si prin derularea de contracte de desfacere catre piata asiatica, acolo unde
raportul calitate-pret este unul echilibrat ale caror incasari sa  fie utizate pentru plata creantelor. Finalizarea investitiei
consta, de fapt, in , achizitionarea unui extruder de prelucrare a fulgilor de polietilena in valoare de 800.000 ron fara
TVA, societatea realizand déjà investitiile in marirea capacitatii de productie a fulgilor de polietilena necesari granularii
(de la 500 Kg/h in 2012 la 1200 kg/h in 2013) iar din valorificarea productiei ar putea fi obtinute lichiditati care sa fie
folosite in planul de reorganizare. De asemenea, daca se recupereaza creantele societăţii, s-ar suplimenta fondurile
necesare propunerii unor masuri de redresare printr-un plan de reorganizare.
Facem mentiune ca societatea nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile Legii 85/2006 privind procedura
insolventei de la infiintare acesteia si pana in prezent . Nici societatea si niciun membru al organelor sale de conducere ,
nu a fost condamnata definitiv pentru niciuna dintre infractiunile expres prevazute de art 94 alin 4 al legii privind
procedura insolventei . Prin urmare , din acest punct de vedere conditiile legale prevazute de lege pentru propunerea
unui plan de reorganizare sunt intrunite.
Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006, reglementat de art.2, şi anume acoperirea
pasivului debitorului in insolventa. Deasemenea, unul din scopurile propunerii unui plan este asigurarea pentru creditorii
societaţii a unui nivel al recuperarii creanţelor superior celui de care aceştia ar avea parte in cadrul unei ipotetice
proceduri de faliment.
Principala modalitate de realizare a acestui scop, in conceptia noastra, este reorganizarea şi mentinerea societatii in viata
comerciala, cu toate consecintele sociale şi economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevata functia economica a
procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvarii societatii aflate in insolventa, prin reorganizare,
inclusiv restructurare economica, şi numai in subsidiar, in conditiile eşecului reorganizarii sau lipsei de viabilitate a
debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor.
Reorganizarea prin continuarea activitatii societatii  presupune efectuarea unor modificari structurale in activitatea
curenta a societatii aflate in dificultate, mentinandu-se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfaşurare a
activitatii la noua strategie, conform cu resursele existente şi cu cele care urmeaza a fi atrase, toate aceste strategii
aplicate fiind menite sa faca activitatea de baza a societatii profitabila.
Totodata, reorganizarea SC Robsylv Com SRL inseamna protejarea intereselor creditorilor, care au o şansa in plus la
realizarea creanţelor lor. Aceasta pentru ca, in conceptia moderna a legii, este mult mai probabil ca o afacere functionala
sa produca resursele necesare acoperirii pasivului decat lichidarea averii debitoarei aflate in faliment. Argumentele care
pledeaza in favoarea acoperirii pasivului societaţii debitoare prin reorganizarea activitatii acesteia sunt accentuate cu
atat mai mult in actualul context economic caracterizat printr-o acuta criza de lichiditaţi si scaderea semnificativa a
cererii pentru achizitia de bunuri mobile si imobile, precum cele existente in patrimoniul societatii. In acest context
economic incercarea de acoperire a pasivului societaţii debitoare prin lichidarea bunurilor din patrimoniul acesteia va
necesita un interval de valorificare destul de ridicat generat de inexistenţa unei cereri sustinute pentru activele societatii.
De asemenea, trebuie menţionat faptul ca unele din bunurile existente in patrimoniul scocietaţii sunt uzate din punct de
vedere moral, existand posibilitatea ca procedura de lichidare a acestora sa ridice reale dificultaţi in ceea ce priveşte
valorificarea acestora potrivit destinaţiei lor.
Reorganizarea pentru SC Robsylv Com SRL ste o adevarata strtegie de redresare , bazata pe adoptarea unei politici
corespunzatoare de management , marketing, organizatoric si structurale toate menite sa transforme societatea din una
aflata in dificultate intr-un competitor viabil generator de plus valoare si beneficii.
Dorim sa asiguram si pe aceasta  toti partenerii nostri comerciali, clienti, furnizori si institutii financiare de derularea in
continuare a tuturor contractelor in conditii de eficienta, transparenta si legalitate, urmarind cresterea si exploatarea in
siguranta a capacitatilor de productie concomitent cu pastrarea locurilor de munca pentru cei peste 67 de angajati si
imbunatatirea indicatorilor financiar contabili ai companiei.
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 67 angajaţi, existenţi şi la această
dată.
II. Cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi
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- lipsa unui plan de afaceri pe termen lung;
- lipsa mijloacelor  financiare necesare desfasurarii activitatii, fapt ce a determinat societatea sa apeleze la credite
bancare atat pe termen lung pentru procurarea de active imobilizate, cat si pe termen scurt pentru finantarea mijloacelor
circulante necesare desfasurarii activitatii, credite care au avut o influenta negativa asupra activitatii generand cheltuieli
cu dobanzile si comisioanlele bancare care nu au putut fi suportate de societate;
- deschiderea procedurii de insolventa asupra unuia din clientii importanti ai SC Robsylv Com SRL, ocazie cu care
societatea a fost pusa in situatia de a returna sumele scontate pe debitorul cedat, prin facilitate de scontare contractata la
Bancpost SA – scontarea instrumentelor de plata;
- imposibilitatea de a acoperii din activitatea curenta toate datoriile;
- veniturile prognozate de societate la contractarea creditelor nu au putut fi realizate fapt ce a generat intrarea societatii
in incapacitate de plata;
- majorarea pretului la energia electrica cu peste 7% fata de anul precedent. Cheltuielile cu energia electrica in costul
produsului finit are o pondere de cca. 30%, societatea avand un consum mediu lunar de cca. 300MWh.
- Evolutia pretului de desfacere al produsului finit în cea de-a doua jumătate a anului 2013, a fost negativă, invers
proporţional cu evoluţia preţului de achiziţie a materiei prime. In acest sens valoarea cheltuielilor fixe s-a majorat la cca
45%;
- Incasarea cu dificultate a creantelor „bugetare“ de la debitorii instituţii publice, beneficiari ai serviciului de
precolectare, colectare si transport al deseurilor menajere si assimilate, de pe raza judetului Mehedinti.
- Redistribuirea de sume din capitalul circulant pentru finalizarea investitiilor in curs, din resurse proprii, din lipsa
finantarii, fapt ce a determinat o evolutie negative a cash-flow-ului
- Neprelungirea angajamentelor de creditare cu finantatorul Bancpost SA, ocazie cu care societatea a fost nevoita sa
ramburseze intr-o perioada relativ scurta facilitatile de descoperit de cont in valoare de 1.140.000 lei.
- Deschiderea procedurii de insolventa asupra singurului furnizor al SC Robsylv Com SRL de materie prima virgina,
furnizor cu care societatea avea contract de furnizare a materiei prime cu plata la termen (90 zile). Avand in vedere ca
viteza de rotatie a creantelor societatii este foarte mica (cca. 157 zile), debitoarea in lipsa unei finantari externe a
achizitiilor, se afla in incapacitatea de a produce o gama de produs cu un impact de cca 16% din cifra de afaceri anuala;
- Pierderea unor contracte de prestari servicii si colectare a deseurilor (materiei prime secundare) la nivel regional, cu
Kaufland Romania SCS, Carrefour Romania SRL, Real Hypermarket, Dedeman SRL, datorita indeosebi cadrului
legislativ in materie de gestionare a deseurilor impuse de HG621/2005 privind gestionarea deseurilor din ambalaje si
Legii 211/2011, Legea deseului – In acest sens marii generatori de deseuri, furnizori de materie prima pentru societatea
noastra, si-au pus bazele unor societati de transfer de responsabilitate in circuit inchis. Astfel cca 15% din materia prima
colectata, de debitoarea, la un preţ relativ mic (pe cost de colectare) a fost pierdută;
- Imposibilitatea finalizarii investitiilor in curs. Societatea are in derulare un program de investitii in marirea capacitatii
de productie ce are ca principal scop micsorarea ponderii costului fix in costul de productie. Din nefericire din lipsa
resurselor financiare aceasta investitie nu poate fi finalizata;
Referitor la antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă este
reglementată de art. 138 din Legea nr. 85/2006, precizăm următoarele:
Potrivit acestui text legal judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridică, ajuns în
stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi / sau supraveghere din cadrul societăţii,
precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una din următoarele fapte:
a) au folosit bunurile sau creditele persoanelor juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
b) au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit persoana juridică la încetarea de
plăţi;
d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în
conformitate cu legea;
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;
f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoane juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi;
g) în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se platească cu preferinţă unui creditor, în dauna
celorlalţi creditori.
Din analiza documentelor contabile de care dispunem şi pe baza cărora este întocmit prezentul raport, administratorul
judiciar a constatat faptul că starea de încetare de plăţi a fost cauzată în primul rând de conjunctura economică
nefavorabilă din domeniul în care activează debitoarea. Cu privire la acest aspect apreciem ca nu este de natură a atrage
răspunderea materială a organelor de conducere, neincadrându-se în nici una din faptele prevăzute. 
Referitor la prevederile art. 79 şi 80 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, precizăm faptul că până la această
data administratorul judiciar nu a identificat situaţii care să conducă la introducerea unor acţiuni pentru anularea actelor
frauduloase.
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: 14.02.2014.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL prin Motoi Gogu


