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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 4, data emiterii: 26.06.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 1334/115/2015, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Deteşan Daniela. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa str. Horea, nr. 2-4, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, tel.: 0255/213304, fax: 
0255/211554, programul arhivei/registraturii instanţei 0830-1230. 
3. Debitor: SC A.A.C. Company Trade SRL, cod de identificare fiscală 9926332, sediul social în municipiul 
Caransebeş, str. A.I. Cuza, nr. 12, jud. Caraş-Severin, număr de ordine în registrul comerţului J11/279/1997. 
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, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC A.A.C. Company Trade SRL, 
conform Sentinţei civile nr. 306/JS din şedinţa publică din data de 21.05.2015, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1334/115/2015, în temeiul art. 58 lit. b) şi art. 
97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, comunică raportul 
asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, astfel întocmit, în anexă, în număr de 6 
(şase) 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. 
Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitorul SC A.A.C. 

Company Trade SRL 
Număr dosar: 1334/115/2015, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Deteşan Daniela. 
Temei juridic: art. 58 lit. b) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC A.A.C. Company Trade SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Prin cererea înregistrată în data de 24.04.2015, creditorul Banca Comerciala Română SA a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC A.A.C. Company Trade SRL, cod de identificare fiscală 9926332, 
sediul social în municipiul Caransebeş, str. A.I. Cuza, nr. 12, jud. Caraş-Severin, număr de ordine în registrul 
comerţului J11/279/1997, susţinând că are o creanţă comercială certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 443.190,20 euro şi 
399,66 lei, reprezentând debit neachitat, în baza contractului nr. 50/12327 din data de 20.08.2004. 
Prin Sentinţa nr. 306/JS, pronunţată în şedinţa publică de la 21.05.2015 de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1334/115/2015, s-a dispus, în temeiul art. 72 alin. 6 din 
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva debitorului SC A.A.C. Company Trade SRL, cod de identificare fiscală 9926332, sediul social în 
municipiul Caransebeş, str. A.I. Cuza, nr. 12, jud. Caraş-Severin, număr de ordine în registrul comerţului J11/279/1997. 
Societatea comercială A.A.C. Company Trade SRL a fost înfiinţată în anul 1997, având ca obiect de activitate „Tăierea 
şi rindeluirea lemnului”, prevăzut de codul CAEN 1610. 
Capitalul social subscris şi vărsat al SC A.A.C. Company Trade SRL este în sumă de 556.410,00 lei, format din 55.641 
părţi sociale, cu valoare nominală de 10,00 lei/parte sociala, acesta fiind deţinut de: 
- Valsecchi Gianfranco, deţine 27.821 părţi sociale, cu valoare totală de 278.210,00 lei, reprezentând 50% din capitalul 
social; 
- Valsecchi Sergio, deţine 27.820 părţi sociale, cu valoare totală de 278.200,00 lei, reprezentând 50% din capitalul 
social. 
În calitate de administrator societar al SC  A.A.C. Company Trade SRL figurează dna Belu Aurora Mioara CNP 
2530102110642, cu domiciliul în Caransebeş, str. Pavel Chinezu, bl. 7, sc. A, ap. 8, jud. Caraş-Severin. 
De asemenea, prin Sentinţa nr. 306/JS, pronunţată în şedinţa publică de la 21.05.2015 de Tribunalul Caraş-Severin, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1334/115/2015, s-a dispus, în temeiul art. 85 
alin. 3 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ridicarea dreptului de 
administrare al debitorului iar activitatea acestuia se va desfăşura sub conducere administratorului judiciar. 
După numirea ca administrator judiciar, am procedat la notificarea deschiderii procedurii şi publicarea acesteia în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu nr. 9916/29.05.2015, precum şi la notificarea administratorului societar, cât şi a 
societăţii, solicitând punerea la dispoziţie a documentelor prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
I. Principalii indicatori economico-financiari 
a) Date generale 
Societatea comercială A.A.C. Company Trade SRL, cod de identificare fiscală 9926332, sediul social în municipiul 
Caransebeş, str. A.I. Cuza, nr. 12, jud. Caraş-Severin, număr de ordine în registrul comerţului J11/279/1997, are ca 
obiect principal de activitate conform cod CAEN 1610 „Tăierea şi rindeluirea lemnului”. 
Conform bilanţurilor contabile încheiate în ultimii 3 (trei) ani de activitate, anteriori deschiderii procedurii generale, 
precum şi a balanţelor de verificare întocmite şi puse la dispoziţie de administratorul societar, situaţia se prezintă astfel: 

Lei 
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2012 2013 2014 

Active imobilizate 
   

Imobilizări necorporale 0,00 0,00 0,00 
Imobilizări corporale 3.091.509,00 1.718.824,00 1.696.448,00 
Imobilizări financiare 33.309,00 33.309,00 33.309,00 

Total active imobilizate 3.124.818,00 1.752.133,00 1.729.757,00 
Active circulante    

Stocuri 718.544,00 608.908,00 0,00 
Creanţe comerciale 1.496.441,00 1.494.978,00 1.492.362,00 

Disponibilităţi băneşti 169,00 22.558,00 665,00 
Alte active circulante 0,00 0,00 0,00 
Total active circulante 2.215.154,00 2.126.444,00 1.493.027,00 

Cheltuieli înregistrate în avans 0,00 0,00 0,00 
Total activ 5.339.972,00 3.878.577,00 3.222.784,00 
Capitaluri 

   
Capital social 556.410,00 556.410,00 556.410,00 

Prime de capital 0,00 0,00 0,00 
Rezerve din reevaluare 0,00 0,00 0,00 

Rezerve 1.643.705,00 1.643.705,00 1.034.797,00 
Profit sau pierdere reportată 0,00 30.580,00 30.580,00 

Profit sau pierdere ex. financiar 829,00 -173.078,00 61.605,00 
Repartizarea profitului 0,00 0,00 0,00 
Total capitaluri proprii 2.200.944,00 2.057.617,00 1.683.392,00 

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

Datorii 
   

Datorii comerciale 50.873,00 127.604,00 105.117,00 
Clienţi creditori 0,00 0,00 1.000,00 
Efecte de plătit 0,00 0,00 0,00 

Asociaţi conturi curente 1.022.573,00 0,00 0,00 
Dividende de plată 0,00 0,00 0,00 

Alte datorii 2.065.582,00 1.693.356,00 1.433.275,00 
Total datorii 3.139.028,00 1.820.960,00 1.539.392,00 

Conturi de regularizare 0,00 0,00 0,00 
Total pasiv 5.339.972,00 3.878.577,00 3.222.784,00 

După cum se observă în datele prezentate mai sus, activele imobilizate ale societăţii au înregistrat scăderi în toată 
perioada analizată ca urmare a casării unor mijloace fixe, conform proceselor verbale de scoatere din funcţiune a 
mijloacelor fixe puse la dispoziţie de administratorul societar, ajungând ca în anul 2014 valoarea activelor imobilizate 
să fie 1.729.757,00 lei. 
De asemenea, activele circulante au înregistrat scăderi semnificative de la un an la altul , respectiv de la valoarea de 
2.215.154,00 lei în anul 2012, 2.126.444,00 lei în anul 2013, la valoarea de 1.493.027,00 lei în anul 2014. 
Situaţia capitalurilor proprii. 

Lei 
Indicatori 2012 2013 2014 

Capital social 556.410,00 556.410,00 556.410,00 
Rezerve din reevaluare 0,00 0,00 0,00 

Rezerve 1.643.705,00 1.643.705,00 1.034.797,00 
Profit (pierdere) reportat(ă) 0,00 30.580,00 30.580,00 
Profit (pierdere) curent(ă) 829,00 -173.078,00 61.605,00 

Repartizarea profitului 0,00 0,00 0,00 
Prima de capital 0,00 0,00 0,00 
Capital propriu 2.200.944,00 2.057.617,00 1.683.392,00 

Analizând datele de mai sus se observă că societatea a înregistrat profit în anii 2012 şi 2014, iar în anul 2013 a 
înregistrat o pierdere în sumă de 173.078,00 lei, de asemenea, scăderea capitalului propriu se datorează pierderii foarte 
mare înregistrată în anul 2013, precum şi a diminuării rezervelor în anul 2014. 
b) Situaţia creanţelor şi a datoriilor societăţii 
b1) Creanţe 
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Situaţia creanţelor înregistrate în anii 2012, 2013 şi 2014, se prezintă astfel: 
 Lei 

Indicatori 2012 2013 2014 
Clienţi 20.098,00 0,00 14.901,00 

Clienţi facturi de întocmit 0,00 0,00 0,00 
Efecte de primit de la clienti 0,00 0,00 0,00 

Debitori diversi 1.426.400,00 1.420.198,00 1.420.198,00 
Furnizori debitori 0,00 0,00 0,00 

Decontări între entităţile afiliate 0,00 0,00 0,00 
Alte creanţe 49.943,00 74.780,00 57.263,00 

Total creanţe circulante 1.496.441,00 1.494.978,00 1.492.362,00 
Creanţe din active imobilizate 0,00 0,00 0,00 

Ajustări pentru deprecierea creantelor 0,00 0,00 0,00 
Total creanţe 1.496.441,00 1.494.978,00 1.492.362,00 

La data de 24.04.2015, debitoarea înregistrează creanţe de încasat după cum urmează: 

Nr. 
Crt 

Denumire client Adresa Suma 

1 Sencom SRL Str. Lalelelor, nr. 2, ap. 1, Reşita 5.570,00 euro 

2 Silva Logistic SRL 
Str.M. Eminescu, nr. 23, 

Caransebeş 23.330,00 lei 

3 Vecar Om SRL Giroc, DN 59, Km. 8 3.405,00 lei 

4 Evolutione SRL 
Str. A. Vlaicu, nr. 78, bl. C1, ap. 1, 

Iaşi 2.847,00 lei 

5 Euro Office SRL Str. A. Vlaicu, nr. 202, bl. A9, Arad 1.937,00 lei 
b2) Datorii 

Lei 
Indicatori 2012 2013 2014 

Credite pe termen mediu şi lung 1.505.100,00 1.505.100,00 1.241.442,00 
Credite pe termen scurt 0,00 0,00 0,00 

Datorii leasing 0,00 0,00 0,00 
Dobânzi de plată 0,00 0,00 0,00 

Total datorii financiare 1.505.100,00 1.505.100,00 1.241.442,00 
TVA de plată şi neexigibil 0,00 0,00 0,00 

Furnizori 50.873,00 127.604,00 105.117,00 
Avansuri primite 0,00 0,00 0,00 
Clienţi creditori 6.203,00 0,00 22.011,00 

Salarii 23.531,00 34.733,00 0,00 
Taxe salariale 11.117,00 13.506,00 57.418,00 

Dividende de plată 0,00 0,00 0,00 
Creditori diverşi 107.608,00 107.608,00 71.809,00 

Asociaţi conturi curente 1.434.348,00 31.129,00 31.129,00 
Decontări în curs de clarificare 0,00 0,00 0,00 

Impozite datorate buget 248,00 1.280,00 10.466,00 
Venituri înregistrare în avans 0,00 0,00 0,00 
Total datorii din exploatare 1.633.928,00 315.860,00 297.950,00 

Total datorii 3.139.028,00 1.820.960,00 1.539.392,00 
Analizând creanţele şi datoriile societăţii, se observă faptul că, atât creanţele cât şi datoriile societăţii au înregistrat 
scăderi de la un an la altul în toată perioada analizată, datoriile ajungând la sfârşitul anului 2014 la suma de 
1.539.392,00 lei, faţă de nivelul creanţelor care a fost de 1.492.362,00 lei.  
Gradul de acoperire al datoriilor din creanţele existente la finele anului 2014, fiind de 96,94%. 
c) Contul de profit şi pierdere 
Potrivit bilanţurilor contabile aferente perioadei analizate contul de profit si pierdere se prezintă astfel: 

 
2012 2013 2014 

Venituri din producţia vândută 1.497.456,00 951.778,00 766.196,00 
Venituri din vânzarea mărfurilor 0,00 0,00 0,00 

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 217.137,00 0,00 0,00 
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Producţia realizată de entitate pt scopurile sale proprii si 
capitalizată 

0,00 0,00 0,00 

Alte venituri din exploatare 0,00 0,00 0,00 
Total venituri din exploatare 1.714.593,00 951.778,00 766.196,00 

Cheltuieli materiale 702.917,00 475.351,00 337.259,00 
Cheltuieli cu serviciile 354.203,00 208.632,00 110.095,00 
Cheltuieli cu salariile 406.555,00 248.836,00 166.456,00 

Cheltuieli cu mărfurile 0,00 0,00 0,00 
Cheltuieli cu impozite şi taxe 5.086,00 0,00 0,00 
Alte cheltuieli de exploatare 232.169,00 192.037,00 68.530,00 

Provizioane 0,00 0,00 0,00 
Reduceri comerciale primite 0,00 0,00 0,00 

Ajustări de valoare privind activele circulante 0,00 0,00 0,00 
Amortisment 12.834,00 0,00 0,00 

Total cheltuieli din exploatare 1.713.764,00 1.124.856,00 682.340,00 
Profit/pierdere din exploatare 829,00 -173.078,00 83.856,00 

Profit/pierdere financiară 0,00 0,00 -22.251,00 
Rezultat brut 829,00 -173.078,00 61.605,00 

Impozit pe profit/micro 0,00 0,00 0,00 
Rezultat net 829,00 -173.078,00 61.605,00 

Aşa cum reiese din datele prezentate mai sus, societatea comercială a înregistrat profit în anul 2012, după care in anul 
2013 a înregistrat pierdere în sumă de 173.078,00 lei, pierdere datorată scăderii veniturilor din producţia vândută, iar în 
anul 2014 societatea a înregistrat un profit în sumă de 61.605,00 lei. 
d) Capacitatea de autofinanţare 
Capacitatea de autofinanţare în perioada analizată se prezintă astfel: 
 Lei 

Indicator 2012 2013 2014 
Profit net (pierdere) al exerciţiului 829,00 -173.078,00 61.605,00 
Amortizare 12.834,00 0,00 0,00 
Capacitate de autofinanţare 13.663,00 -173.078,00 61.605,00 

Din datele prezentate mai sus se observă că în anul 2013 capacitatea de autofinanţare a fost negativă, ceea ce denotă 
faptul că societatea nu degaja capacitate de autofinanţare ca urmare a pierderii realizată în aceasta perioadă, , de 
asemenea, în anii 2012 şi 2014 a degajat capacitate de autofinanţare ca urmare a profitului realizat în aceasta perioada, 
nivelul pozitiv al capacităţii de autofinanţare denotă faptul că societatea  degaja capacitate de autofinanţare,  aceasta 
având posibilitatea achitării unei părţi din datoriile 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 2012 2013 2014 
Rata autonomiei financiare 1,43 0,88 0,91 

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 230 -11 25 
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Solvabilitatea patrimonială 41,22% 53,05% 52,23% 
Lichiditatea în mărimea absolută 581.226,00 1.810.584,00 1.195.077,00 

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 1,42 în anul 2012, după care în 
anii 2013 şi 2014 este mai mic decât 1, ceea ce demonstrează că societatea 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 
si 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 nu are posibilitatea achitării datoriilor; 
- 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 peste 
30%; 
Solvabilitatea reprezintă capacitatea societăţii de a face fata obligaţiilor 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. 
- lichiditatea în mărime absolută înregistrează în perioada 2012 – 2014 o valoare pozitivă ceea ce demonstrează că 
societatea  are lichiditate. 
Analizând echilibrul financiar al societăţii, se constată că în toată perioada celor trei ani, 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 desfăşoară 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 cunoaşte 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 pusa in pericol, imaginea sa se 
poate degrada datorita perturbărilor periodice. 
Permanenta unor dificultăţi de achitare a obligaţiilor este expresia unei fragilităţi economice si financiare structurale. 
Ele pot genera restrângerea activităţii, reducerea efectivului de salariaţi, 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: 

Indicator 2012 2013 2014 
Active imobilizate 3.124.818,00 1.752.133,00 1.729.757,00 

Active curente 2.215.154,00 2.126.444,00 1.493.027,00 
Cheltuieli în avans 0,00 0,00 0,00 
Venituri in avans 0,00 0,00 0,00 

Total active 5.339.972,00 3.878.577,00 3.222.784,00 
Datorii 3.139.028,00 1.820.960,00 1.539.392,00 

Situaţia netă 2.200.944,00 2.057.617,00 1.683.392,00 
Aşa cum se observă din tabelul de mai sus, activele imobilizate ale societăţii au înregistrat scăderi semnificative, de 
asemenea activele circulante au înregistrat scăderi considerabile în perioada supusă analizei. Situaţia netă a societăţii a 
crescut considerabil pe toată perioada analizată 
La data deschiderii procedurii de insolvenţă, aşa cum reiese din listele de inventar privind bunurile existente în 
patrimoniul debitoarei se observă că la data întocmirii prezentului raport societatea deţine următoarele bunuri: 

Nr crt Denumire mijloc fix Valoare de inventar 
1 Uscător tip Nardi 91.155,00 lei 
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2 Uscător tip Nardi 103.080,00 lei 
3 Uscător tip Nardi 60.625,00 lei 
4 Uscător tip Nardi 74.315,00 lei 
5 Centrala termică 42.680,00 lei 
6 Gater Segatronchi 66.375,00 lei 
7 Hotă industrială 23.280,00 lei 
8 Multilamă Cosmo 18.900,00 lei 
9 Maşină prelucrat lemn 68.795,00 lei 
10 Circular multiplu 300 MV 28.870,00 lei 
11 Circular multiplu 300 MV 29.140,00 lei 
12 Calibrare Antares 66.875,00 lei 
13 Maşină rotitor Girapezzi 53.280,00 lei 
14 Pendulă circular 7.205,00 lei 
15 Pendulă circular 7.205,00 lei 
16 Pendulă circular 7.205,00 lei 
17 Pendulă circular 7.205,00 lei 
18 Circular multiplu 500 MV 44.685,00 lei 
19 Maşină cu 4 fete Pialatrice 48.972,00 lei 
20 Maşină prelucrat lemn 68.795,00 lei 
21 Sistem încălzire 6.271,00 lei 
22 Aspirator rumeguş 3.215,00 lei 
23 Aspirator rumeguş 3.215,00 lei 
24 Compresor 3.858,00 lei 
25 Compresor 3.215,00 lei 
26 Motostivuitor Heister 128.345,00 lei 
27 Ifron 29.320,00 lei 
28 Multilamă 96.680,00 lei 

 
Total 1.192.761,00 lei 

Structura forţei de muncă: La data deschiderii procedurii generale, societatea nu mai avea salariaţi. 
II. Cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi 
- lipsa unui plan de afaceri pe termen lung; 
- criza economică generală; 
- imposibilitatea de a acoperii din activitatea curenta toate datoriile; 
- apariţia pe piaţă a multor societăţi cu acelaşi profil de activitate, ce a determinat existenţa concurenţei; 
- degradarea economică presupune că societatea nu mai este rentabilă, generând mai multe cheltuieli decât venituri; 
- decapitalizarea societăţii ca urmare a sumelor mari de bani înregistrate în contul 461 „Debitori diverşi” provenite din 
cheltuieli efectuate de către SC A.A.C. Company Trade SRL la SC Garomex SRL, pentru efectuarea unor investiţii 
unde debitoarea este asociat unic. 
Referitor la antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă este 
reglementată de art. 168 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar nu se poate pronunţa la această dată, urmând ca 
după verificarea tuturor documentelor contabile, să întocmească un raport separat cu aspectele constatate. 
 Referitor la prevederile art. 117 şi 118 din Legea 85/2014 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, acest drept revenind celorlalte persoane îndreptăţite prin lege. 
Termen procedural: 24.09.2015 

Administrator judiciar:Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


