
Referitor dosar: 2906/101/2006 

 

 

 

 

SITUAŢIA FINANCIARĂ  
 

privind debitorul  SC DECEBAL SA 

 

 

Nr.crt. Indicatorul Valoare în lei 

1 
Sume totale încasate  

  din care:                                                  
355.814,20 lei 

1.1  - venituri din vânzări bunuri 351.743,00 lei 

1.2  - venituri din chirii                             4.000,00 lei 

1.3  - venituri din dobânzi bancare 71,20 lei 

1.4 - venituri din depunere lichidator judiciar  

1.5 
-venituri din dezmembrarea si casarea 

bunurilor 
x 

1.6 Venituri din încasări creanţe x 

2 
Cheltuieli  totale 

  din care: 
355.814,20 lei 

2.1 
 - cheltuieli aferente procedurii prevăzute 

la art. 123 pct. 1 din Legea 85/2006  d.c. 
61.687,25 lei 

2.1.1  - onorariu administrator/lichidator judiciar 37.599,13 lei 

2.1.2 

- alte cheltuieli de procedură (publicitate, 

evaluări bunuri mobile şi imobile, 

comisioane bancare, obligaţii curente către 

bugetul statului provenind din cursul 

falimentului, taxe şi impozite locale, 

cheltuieli poştale, fond de lichidare, ) 

24.088,12 lei 

3.1 Sume de acoperit 0 lei 
 

 

Lichidator judiciar, 

Yna Consulting SPRL, 

prin reprezentant asociat coordonator ec. Motoi Gogu 
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