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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 3, data emiterii: 22.03.2012

1. Date privind dosarul: nr dosar 8716/101/2011, 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 Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Trink-Eu-Cor SRL, cod de identificare fiscală 8657031, sediul social în Drobeta Tr. Severin, str. Mihail
Kogălniceanu, nr. 9, bl. XF20A, sc. 1, et. 2, ap. 8, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului
J25/161/2000.
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II -
0213, cu sediul social în 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, cu
sediul ales pentru comunicări în Drobeta Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, tel/fax 0252/328293.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar a debitorului SC Trink-Eu-Cor SRL, conform
sentinţei comerciale nr. 49/2012 din data de 27.01.2012, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia a II –a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 8716/101/2011, reprezentată legal prin Motoi Gogu, 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 4 (patru) 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
Trink-Eu-Cor SRL

Număr dosar 8716/101/2011, 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 Trink-Eu-Cor SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Prin sentinţa comercială nr. 49/2012 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în data de 27.01.2012, s-a dispus, în temeiul
art. 33 alin. 6 din Legea 85/2006, deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Trink-Eu-Cor
SRL cu sediul în Drobeta Tr. Severin, Drobeta Tr. Severin, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 9, bl. XF20A, sc. 1, et. 2, ap.
8, jud. Mehedinţi, având cod de identificare fiscală 8657031 şi numărul de ordine în Registrul Comerţului
J25/161/2000.
Societatea comercială Trink-Eu-Cor SRL a fost înfiinţată în anul 2000, având ca obiect de activitate, activităţile
prevăzute de codul CAEN 4941 “Transporturi rutiere de mărfuri”. La această dată societatea are ca obiect de activitate,
activităţile prevăzute de codul CAEN 2511 „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor
metalice”. 
Capitalul social subscris şi vărsat este în sumă de 3.100,00 lei, acesta fiind deţinut de Stoian Eugen (96,0323%) şi Buză
Constantin (3,9677%), aceştia având şi calitatea de administratori.
La data de 18.11.2010 a fost înregistrată pe rolul instanţei cererea cu nr. 8716/101/2011 formulată de BRD – Groupe
Societe Generale Drobeta Turnu Severin, prin care a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei pentru incapacitatea de
plată a datoriilor în sumă de 225.633,13 lei.
I. Principalii indicatori economico-financiari
a) Date generale
Societatea comercială Trink-Eu-Cor SRL, sediul social în Drobeta Tr. Severin, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 9, bl.
XF20A, sc. 1, et. 2, ap. 8, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/161/2000, având ca obiect
principal de activitate conform cod CAEN 4941 “Transporturi rutiere de mărfuri”.
Conform bilanţurilor contabile încheiate în ultimii 3 (trei) ani de activitate, precum şi a balanţelor de verificare
întocmite, situaţia se prezintă astfel:

Lei
Indicatori 2009 2010 2011

Capital social 3.100,00 3.100,00 3.100,00
Diferenţe din reevaluare 0 0 0
Profit (pierdere) reportat(ă) 136.791,00 0 16.175,00
Profit (pierdere) curent(ă) 55.497,00 16.175,00 40.118,00
Repartizarea profitului 0 0 0
Prima de capital 0 0 0
Rezerve 1.666,00 188.220,00 188.220,00
Rezerve din reevaluare 0 0 0
Capital propriu 197.054,00 207.495,00 247.613,00

Analizând datele de mai sus se observă că societatea a înregistrat profit în toţi anii analizaţi. În anul 2011 s-a înregistrat
un profit în sumă de 40.118,00 lei, capitalul propriu al societăţii a crescut considerabil în toţi anii analizaţi, ca urmare a
profitului realizat în această perioadă.
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b) Situaţia creanţelor şi a datoriilor societăţii
Creanţe
Situaţia creanţelor înregistrate în anii 2009, 2010 şi 2011 se prezintă astfel:

Lei
Indicatori An 2009 An 2010 An 2011

Clienţi 15.606,00 29.838,00 36.804,00
Clienţi incerţi 0 0 0
Debitori diversi 401.684,00 413.684,00 433.684,00
Alte creanţe 0 166,00 0
Total creanţe circulante 417.290,00 443.688,00 470.488,00
Creanţe din active imobilizate 0 0 0
Total creanţe 417.290,00 443.688,00 470.488,00

Datorii
Lei

Indicatori An 2009 An 2010 An 2011
Credite pe termen mediu şi lung 252.008,00 215.935,00 194.730,00
Credite pe termen scurt 127.424,00 90.012,00 87.225,00
Datorii leasing 0 0 0
Dobânzi de plată 0 0 0
Total datorii financiare 379.432,00 305.947,00 281.955,00
TVA de plată şi neexigibil 20.125,00 21.893,00 61.592,00
Furnizori 142.388,00 187.980,00 79.116,00
Avansuri primite 0 63.750,00 63.750,00
Salarii 4.047,00 5.501,00 5.336,00
Taxe salariale 16.133,00 20.986,00 40.950,00
Dividende de plată 0 0 0
Creditori diverşi 65.041,00 108.483,00 171.189,00
Asociaţi conturi curente 0 0 0
Decontări în curs de clarificare 0 0 0
Impozite datorate buget 4.659,00 12.198,00 22.262,00
Total datorii din exploatare 252.393,00 420.791,00 444.195,00
Total datorii 631.825,00 726.738,00 726.150,00

Analizând creanţele şi datoriile societăţii, se observă că în timp ce creanţele societăţii au înregistrat creşteri pe toată
perioada analizată, datoriile au înregistrat o creştere substanţială în anul 2010, faţă de anul 2009, după care în anul 2011
sau menţinut la acelaşi nivel cu cel al anului 2010.
De menţionat este faptul că, datoriile societăţii pe toată perioada analizată au fost mai mari decât creanţele de încasat.
c) Contul de profit şi pierdere
Aşa cum reiese din balanţele de verificare şi bilanţurile contabile întocmite pentru anii 2009, 2010 şi 2011, societatea
comercială a înregistrat profit în toţi anii analizaţi, profitul realizat înregistrând o scădere în anul 2010 faţă de anul 2009,
după care la sfârşitul anului 2011 înregistrează o creştere substanţială faţă de anul 2010.
d) Capacitatea de autofinanţare
Capacitatea de autofinanţare în perioada analizată se prezintă astfel:

Lei
Indicator 2009 2010 2011

Profit net (pierdere) al exerciţiului 55.497,00 16.175,00 40.118,00
Amortizare 15.781,00 5.706,00 24.281,00
Capacitate de autofinanţare 71.278,00 21.881,00 64.399,00

Din datele prezentate mai sus se observă că societatea comercială degaja capacitate de autofinanţare în toţi anii supuşi
analizei, în anul 2010 aceasta înregistrând o scădere semnificativă faţă de anul 2009, scăderea datorându-se nivelului
scăzut al profitului şi al amortizării. Nivelul pozitiv al capacităţii de autofinanţare denotă faptul că societatea degaja
capacitate de autofinanţare având posibilitatea achitării 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 prelevare a cheltuielilor financiare = ––––––––––––––––––
Excedentul de trezorerie

Credite de Trezorerie
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- 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 înscrise în bilanţurile contabile din 2009, 2010 şi 2011, nivelul indicatorilor
menţionaţi este următorul:

Indicatori 2009 2010 2011
Rata autonomiei financiare 3,21 3,50 2,59
Rata de prelevare a cheltuielilor financiare N/A N/A N/A
Rata creditelor de trezorerie -3,88 -2,67 -5,54
Rata capacităţii de rambursare 9 33 11
Solvabilitatea patrimonială 23,77% 22,21% 27,86%
Lichiditatea în mărimea absolută -247.357,00 -312.438,00 -290.357,00

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 pe toată
perioada analizată, 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
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);
- 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 pe toată perioada analizată, ceea ce demonstrează posibilitatea achitării
datoriilor către creditori, dar într-un termen foarte lung.
- 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 toata perioada analizată nivelul acestui indicator este sub
30%;
Analizând echilibrul financiar al societăţii, se constată că în toată perioada celor trei ani 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 credite bancare, fapt ce a condus la o
trezorerie puternic negativă ce arată dependenţa societăţii de băncile finanţatoare.
Solvabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii 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 întreprinderii 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 nici o motivaţie. În practica
economică, se poate concepe ca o întreprindere 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.
Aprecierea capacităţii întreprinderii de a-şi regla în termen obligaţiile, se apreciază nuanţat în funcţie de condiţiile
concrete economico-financiare în care îşi desfăşoară activitatea. Astfel, o întreprindere 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.
Întreprinderea poate cunoaşte dificultăţi financiare periodice, ca de exemplu întârzierea plăţilor în anumite momente ale
anului sau în perioade de accelerare a creşterii. Chiar dacă viabilitatea întreprinderii nu e pusă în pericol, imaginea sa se
poate degrada din cauza perturbărilor periodice.
Permanenţa unor dificultăţi de achitare a obligaţiilor 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 întreprinderii.
- lichiditatea în mărime absolută înregistrează în perioada analizată o valoare negativă ceea ce demonstrează că
societatea nu are lichiditate.
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f) Situaţia netă
Situaţia netă este dată de total active minus datorii, iar în perioada analizată se prezintă astfel:

Lei
Indicator 2009 2010 2011

Active imobilizate 294.735,00 322.184,00 299.016,00
Active curente 534.144,00 612.049,00 674.747,00
Cheltuieli în avans 0 0 0
Total active 828.879,00 934.233,00 973.763,00
Datorii 631.825,00 726.738,00 726.150 ,00
Situaţia netă 197.054,00 207.495,00 247.613,00

Aşa cum se observă din tabelul de mai sus, activele imobilizate ale societăţii au înregistrat o creştere în anul 2010 faţă
de anul 2009, după care în anul 2011 valoarea acestora s-a diminuat.
Structura forţei de muncă: La data deschiderii procedurii societatea avea un număr de 8 angajaţi (societatea desfăşurâd
activitate în continuare).
II. Cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi
- începând cu anul 2009 efectele crizei financiare au început să se resimtă şi în România influenţând în mod negativ
activitatea agenţilor economici ce activează în diverse domenii de activitate, inclusiv în domeniul în care îşi desfăşoară
debitoarea activitatea.
- recuperarea creanţelor de la alţi clienţi, a înregistrat, de asemenea, dificultăţi semnificative pe fondul lipsei de
lichidităţi cu care se confruntă în general agenţii economici.
- volumul ridicat de credite contractate de debitor, raportat la nivelul veniturilor realizate, a condus la creşterea nivelului
cheltuielilor indirecte;
- apariţia mai multor societăţi de profil a condus la creşterea concurenţei şi impilicit la diminuarea lucrărilor contractate;
Având în vedere volumul mare de documente ce trebuie analizate, precizăm că la această dată nu ne putem pronunţa cu
privire la persoanele vinovate pentru ajungerea în insolvenţă. În situaţia în care după verificarea tuturor documentelor
contabile se constată că există persoane vinovate de ajungere în insolvenţă, ne rezervăm dreptul de a formula acţiune
pentru antrenarea răspunderii conform art. 138 din Legea 85/2006.
Fata de situaţia reală şi actuală a debitorului, administratorul judiciar nu îşi manifestă intenţia de a depune un plan de
reorganizare, acest drept revenind celorlalte persoane îndreptăţite conform legii, de altfel, administratorul societar a şi
depus în acest sens o cerere prin care îşi manifestă intenţia de a depune un plan de reorganizare.
Termen procedural: 23.03.2012.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


