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            Prezentul Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia 
stării de insolvenţă a debitorului SC DIM-NAȘKY SRL (“Raportul”) a fost elaborat 
de Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al SC DIM-
NAȘKY SRL, exclusiv pe baza datelor, documentelor şi informaţiilor (incluzând 
orice explicaţii verbale în legătură cu acestea) furnizate reprezentanţilor 
Consultant Insolvenţă SPRL de către reprezentanții debitorului.  

      În ceea ce priveşte diversele chestiuni de fapt, Consultant Insolvenţă SPRL 
nu a făcut verificări sau investigaţii independente şi a prezumat caracterul 
complet şi veridicitatea tuturor datelor şi informaţiilor furnizate. În analiza 
contractelor, înţelegerilor şi documentelor de natură comercială încheiate între 
părţi, Consultant Insolvenţă SPRL a prezumat că semnătura de pe aceste 
documente este semnătura persoanelor autorizate să semneze în numele părţilor 
precum şi conformitatea copiilor furnizate cu originalul documentelor. 

Consultant Insolvenţă SPRL a prezumat, de asemenea, competenţa şi 
autoritatea persoanelor din cadrul SC DIM-NAȘKY SRL care au elaborat rapoarte, 
răspunsuri la întrebări, analize şi comentarii solicitate de către reprezentanţii 
lichidatorului judiciar. Reprezentanţii SC DIM-NAȘKY SRL au răspuns solicitărilor 
lichidatorului judiciar în sensul că au furnizat informaţiile cerute de către 
acesta, respectiv au predat acestuia următoarele documente: bilanțul încheiat la 
data de 31.12.2016, bilanţul încheiat la data de 31.12.2017, balanța de 
verificare aferentă lunii decembrie 2016, balanța de verificare aferentă lunii 
decembrie 2017, balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2017, balanța de 
verificare aferentă lunii august 2018, balanța de verificare aferentă lunii 
septembrie 2018, Registru Jurnal aferent lunii iulie 2018, Registru Jurnal 
aferent lunii august 2018, Registru Jurnal aferent lunii septembrie 2018, 
Situație clienți neîncasați pentru perioada 01.01.2016-31.10.2018; Situația 
depozitului de cherestele pentru perioada iunie 2018, Proces-verbal de intervenție 
nr. 168 din 07.11.2015, Lista de inventariere încheiată la data de 30.06.2018. 

Prezentul Raport conţine de asemenea interpretări ale diverselor legi, 
ordonanţe sau alte acte normative. Aceste interpretări nu constituie şi nici nu pot 
fi considerate ca o analiză exhaustivă şi / sau o opinie legală în ceea ce priveşte 
legislaţia din România aplicabilă debitorului SC DIM-NAȘKY SRL. 

În egală măsură, prezentul Raport porneşte de la premisa că datele şi 
informaţiile puse la dispoziţie de către debitor sunt corecte şi complete, respectiv 
că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte activitatea 
desfășurată de SC DIM-NAȘKY SRL anterior datei de 27.09.2018 - data 
deschiderii procedurii simplificate a insolvenţei. Orice chestiuni de fapt apărute 
sau care ar putea apărea ulterior datei prezentului Raport nu fac obiectul 
acestuia.                  
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Dosar nr.  2587/115/2018 
Termen     22.11.2018 

 
 

     CĂTRE, 
        TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN 

                                                   Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 

 
 

Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL cu sediul procesual ales în localitatea 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 
31215824, înregistrat în RFO II sub nr. 0649, reprezentată prin asociat 
coordonator ec. Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al SC DIM-
NAȘKY SRL, cu sediul în sat Măru, com. Zăvoi, nr. 165, jud. Caraș-Severin, având 
CUI 30844150, înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. J11/556/2012, 
desemnat prin Încheierea civilă nr. 94/JS/CC din data de 27.09.2018 
pronunţată în dosarul nr. 2587/115/2018 de către Tribunalul Caraș-Severin, 
Secţia a II - a Civilă, în conformitate cu dispozițiile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, am 
întocmit prezentul  

 

 
RAPORT PRIVIND CAUZELE ŞI ÎMPREJURĂRILE  

CARE AU DUS LA INSOLVENŢA DEBITORULUI  

SC DIM-NAȘKY SRL 
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Structura prezentului raport este următoarea: 

I. Prezentarea societăţii debitoare 

I.1. Identificarea societăţii debitoare - date generale 

I.2. Structura asociativă. Capitalul social 

I.3. Obiectul principal de activitate 

II. Analiza Economico-Financiară 

       II.1. Analiza poziţiei financiare 

       II.2. Analiza performanțelor financiare 
 
III. Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii 
 
IV. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de 
plăţi 

V. Răspunderea organelor de conducere ale debitoarei 
 
VI. Anexe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                      

 

                            

 

 

 

 
5 

 

  

 str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; Web: www.consultant-insolventa.ro 

I. Prezentarea societăţii debitoare  

I.1. Identificarea societăţii debitoare - date generale 

Societatea SC DIM-NAȘKY SRL este o societate cu răspundere limitată, 
având un capital social subscris și vărsat de 200 lei. 

Sediul social se află în sat Măru, com. Zăvoi, nr. 165, jud. Caraș-Severin. 
Societatea este înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Caraș-Severin sub numărul J11/556/2012, având CUI 30844150. 

 
  I.2. Structura asociativă. Capitalul social 

Capitalul social subscris și vărsat este de 200 lei, și este asigurat de către 
cei doi asociați prin aport exclusiv în numerar: (Anexa 1) 

• persoana fizică, Ducan I. M, cetățean român, în calitate de asociat unic, 
cu un aport vărsat total în cuantum de 140 lei, un număr de 14 de părți sociale 
şi o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 70%/70%; 

• persoana fizică, Ducan I. V., cetăţean român, în calitate de asociat unic, 
cu un aport vărsat total în cuantum de 60 lei, un număr de 6 de părți sociale şi o 
cotă de participare la beneficii şi pierderi de 30%/30%. 

Părțile sociale pot fi cesionate unor terțe persoane, sau pot fi moștenite. 
Finanțarea societății se poate face prin credite bancare sau de la persoane fizice 
sau juridice, inclusiv de la asociatul unic. 

Administratorul societății este dl. Ducan I. V., începând cu data de 
26.10.2012, mandat cu o durată nelimitată. 

 
I.3. Obiectul principal de activitate 

Obiectul principal de activitate al societăţii este „Transporturi rutiere de 
mărfuri”, cod CAEN 4941. 

Activităţile secundare întreprinse de SC DIM-NAȘKY SRL la sediu (conform 
Actului Constitutiv) – Anexa 1. 

 
Societatea DIM-NAȘKY SRL are deschis un punct de lucru în Măru, Băile 

Ciuru, nr. cadastral 32020, conform CF 32020, jud. Caraș-Severin. 
 

 

II. Analiza Economico - Financiară 
Pentru analiza economico-financiară a activităţii societăţii trebuie studiate o 

serie de documente de sinteză contabilă, pornind de la ideea că acestea reflectă o 
imagine clară, corectă şi fidelă a activităţii economice.  

Ca urmare a demersurilor întreprinse de lichidatorul judiciar, s-a intrat în 
posesia raportărilor şi documentelor financiar - contabile întocmite de debitor şi 
depuse la Administraţia Generală a Finanţelor Publice Caraș-Severin, respectiv: 
bilanțul încheiat la data de 31.12.2016, bilanţul încheiat la data de 31.12.2017, 
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balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2016, balanța de verificare aferentă 

lunii decembrie 2017, balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2017, 
balanța de verificare aferentă lunii august 2018, balanța de verificare aferentă 
lunii septembrie 2018, Registru Jurnal aferent lunii iulie 2018, Registru Jurnal 
aferent lunii august 2018, Registru Jurnal aferent lunii septembrie 2018, Situație 

clienți neîncasați pentru perioada 01.01.2016-31.10.2018; Situația depozitului de 
cherestele pentru perioada iunie 2018, Proces-verbal de intervenție nr. 168 din 
07.11.2015, Lista de inventariere încheiată la data de 30.06.2018, necesare 
realizării analizei economico - financiare a activităţii SC DIM-NAȘKY SRL. (Anexa 
2) 

 

II.1.  Analiza poziției financiare  

Prima fază în analiza poziţiei financiare o reprezintă imaginea de ansamblu 
a situaţiei echilibrului la nivel patrimonial, în cadrul căreia sunt puse în evidenţă 
evoluţia şi modificările structurale produse în cadrul activelor, datoriilor şi a 
capitalurilor proprii pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de către debitor. 

În perioada de timp luată ca referinţă pentru analiză, respectiv 
31.12.2015–31.12.2017, situaţia patrimonială a debitorului SC DIM-NAȘKY SRL 
se prezintă după cum urmează: 

Denumire indicatori 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Total active imobilizate, din care: 0 0 0 

- imobilizări necorporale 0 0 0 

- imobilizări corporale 0 0 0 

- imobilizări financiare 0 0 0 

Total active circulante, din care: 79,439 61,839 40,926 

- stocuri 29,959 18,983 30,626 

- creanţe 25,626 24,134 5,739 

- casa şi conturi la bănci 23,854 18,722 4,561 

Cheltuieli înregistrate în avans 0 0 0 

TOTAL ACTIV 79,439 61,839 40,926 

Total capitaluri proprii 34,517 -8,034 -19,442 

Total datorii, din care: 44,922 69,873 60,368 

- datorii pe termen scurt 44,922 69,873 60,368 

- datorii pe termen lung 0 0 0 

Venituri înregistrate în avans 0 0 0 

TOTAL PASIV 79,439 61,839 40,926 
Sursa — Indicatori financiari conform raportărilor financiare 

Evoluţia activului debitoarei în perioada 31.12.2015 – 31.12.2017 este 
prezentată mai jos pe principalele elemente componente: 
 
Din analiza elementelor componente ale activului patrimonial al Societăţii 
debitoare se observă: 
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- Societatea nu înregistrează active imobilizate pe parcursul perioadei 
analizate. Astfel că, activul patrimonial al debitoarei este constituit doar 
din active circulante 

- Activele circulante au scăzut în perioada 2015 - 2017, de la 79.439 lei până la 
40.926 lei, ca urmare a diminuării valorii totale a creanţelor societăţii de la 
25.626 lei la 5.739 lei, precum și a diminuării disponibilităţilor băneşti de la 
suma de 23.854 lei la suma de 4.561 lei înregistrată la data de 31.12.2017. 

- La data de 31.12.2017, debitoarea înregistrează stocuri în valoare totală de 
30.626 lei. 

- Societatea nu înregistrează cheltuieli în avans pe parcursul întregii perioade 
analizate. 
 
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2017, debitoarea 
înregistrează următoarele active circulante: 

- Stocuri în valoare de 31.374,14 lei, constituite din: materii prime în 
valoare de 29.542,67 lei și mărfuri în valoare de 1.831,47 lei, diferențe 
de preț aferente de 748,87 lei; 

- Creanțe-clienți - 3.400,68 lei; 
- Avansuri acordate furnizorilor – 1.660,61 lei; 
- Taxa pe valoare adăugată neexigibilă – 677,78 lei; 
- Disponibilități la trezorerie – 0,67 lei; 
- Disponibilități în casierie – 4.560,58 lei. 

 
Conform balanței de verificare aferentă luniii septembrie 2018, la data de 
30.09.2018, debitoarea înregistrează următoarele active circultante: 

- Stocuri în valoare de 1.430,00 lei reprezentând produse finite; 
- Creanțe-clienți – 3.000,00 lei; 
- Taxa pe valoare adăugată neexigibilă – 698,93 lei; 
- Disponibilități bănești în casierie – 8.421,20 lei. 

 
Conform Listei de inventariere încheiată la data de 30.06.2018, debitoarea SC 
Dim-Nașky SRL înregistrează următoarele stocuri în valoare de 1.430 lei: 

• Rumeguș Brad în cantitate de 16,96 mc - 424,00 lei; 
• Rumeguș Duglas în cantitate de 0,48 mc - 12,00 lei; 
• Rumeguș Molid în cantintate de 16,47 mc - 411,75 lei; 
• Rumeguș Cer în cantintate de 0,30 mc – 7,50 lei; 
• Lăutărie Brad în cantintate de 15,42 mc – 385,50 lei; 
• Lăutărie Duglas în cantitate de 0,50 mc – 12,50 lei; 
• Lăutărie Moid în cantitate de 7,07 mc – 176,75 lei. 

 

 

Astfel, din punct de vedere al structurii, activul patrimonial al Debitoarei 
este reprezentat de active imobilizate formate doar din imobilizări corporale, şi 
respectiv din active circulante formate din stocuri, creanțe şi disponibilităţi 
băneşti. Ponderile acestor două categorii de active sunt prezentate de valorile 
ratelor de structură active de mai jos: 
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Denumire indicatori (%) 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Rata activelor imobilizate 0.00 0.00 0.00 

(active imobilizate/total activ)       

Rata stocurilor 37.71 30.70 74.83 

(stocuri/total active circulante)       

Rata creanţelor 32.26 39.03 14.02 

(creanţe/total active circulante)       

Rata disponibilităţilor băneşti 30.03 30.28 11.14 

(disponibilităţi/total active circulante)       

Rata activelor circulante 100.00 100.00 100.00 

(active circulante/total activ)       

*Analiza indicatorilor s-a făcut pe baza informațiilor conform bilanțurilor financiare întocmite pentru 
perioada 2015 – 2017  

În tabelul anterior sunt prezentate, ca structură, elementele componente ale 
bilanţului societăţii. Analiza ponderii şi evoluţiei celor două grupe mari de active, 
activele imobilizate şi activele circulante reflectă situaţia actuală din societate.  

Rata activelor imobilizate: valoarea ei depinde de specificul activităţii şi de 
caracteristicile tehnice ale întreprinderii, înregistrând valori diferite de la o ramură 
la alta. Astfel, aceasta are valori foarte mari în cazul firmelor care folosesc o 
infrastructură importantă sau echipamente costisitoare (în industrie). Se 
apreciază că pentru întreprinderi comparabile, această rată semnifică posibilitatea 
firmei de a rezista unei crize economice, ştiindu-se că o imobilizare ridicată a 
capitalului atrage după sine un risc mare al netransformării acestora în lichidităţi. 
În cazul societăţilor aparţinând sectorului serviciilor, ponderile se schimbă 
semnificativ în favoarea activelor circulante datorită activelor intangibile, imposibil 
de cuantificat. 

La data de 31.12.2017, valoarea ratei activelor imobilizate este de 0,00% 
din totalul activelor deţinute de societate. 

Rata activelor circulante: înregistrează valori semnificative în cazul 
firmelor cu activitate de producţie, cu ciclu lung de fabricaţie, precum şi a acelor 
firme cu specific de distribuţie de bunuri materiale şi valori scăzute în cazul 
societăţilor prestatoare de servicii. Ca pondere însă, activele circulante prezintă 
valori ridicate în cadrul societăţilor din sectorul serviciilor şi scăzute în cadrul 
acelor entităţi aparţinând industriei. 

Analizând valoarea acestui indicator, obsevăm că se înregistrează o valoare 
de 100,00% din totalul activ. 

Rata stocurilor se calculează ca raport procentual între stocuri şi totalul 
activelor circulante. La data de 31.12.2017, valoarea ratei stocurilor este de 
74,83%. 

Rata creanţelor se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul 
activului. La data de 31.12.2017, valoarea ratei creanţelor este de 14,02% din 
totalul activelor circulante deţinute de societate.  
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Rata disponibilităţilor băneşti reflectă ponderea disponibilităţilor băneşti 
în cadrul patrimoniului şi se calculează ca raport procentual între disponibilităţile 
băneşti şi totalul activului circulant. În anul 2017, valoarea ratei disponibilităţilor 
băneşti este de 11,14%. 

Evoluţia pasivului debitoarei înainte de deschiderea procedurii de 
insolvenţă este prezentată mai jos pe principalele elemente componente: 
Din analiza elementelor componente ale pasivului debitoarei, se observă: 
- Capitalurile proprii au o evoluţie descendentă, cu un trend variabil pe 

parcursul întregii perioade analizate (capitalurile proprii sunt pozitive la 
nivelul anului 2015 – 34.517 lei, dar acestea scad în perioada 2016 - 2017 de 
la -8.034 lei la -19.442 lei, reducere determinată de înregistrarea unor pierderi 
rezultate din exerciţiile financiare aferente anilor 2016 și 2017, respectiv 
profitul reportat din anul 2015 de 34.317 lei și pierderea financiară 
înregistrată în exercițiul financiar aferent anului 2016 de 42.551 lei;  pierderea 
financiară reportată din anul 2016 și pierderea înregistrată în exercițiul 
financiar aferent anului 2017 de 11.649 lei).  
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2018, debitoarea 
înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de – 70.334,77 lei, 
constituite din: 

• Capital social subscris vărsat – 200,00 lei; 
• Rezultatul reportat reprezentând pierderea aferentă exercițiului 

financiar 2017 – 19.642,01 lei; 
• Rezultatul reportat reprezentând pierderea din corectarea erorilor 

contabile – 7.344,26 lei; 
• Pierderea financiară aferentă perioadei 01.01.2018-30.09.2018 – 

43.548,50 lei. 
- Datoriile totale ale Societăţii au o evoluţie variabilă, ascendentă în perioada 

2015 - 2016, crescând de la 44.922 lei până la 69.873 lei, iar în perioada 2016 
– 2017 datoriile scad până la valoarea de 60.368 lei.  
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Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2017, debitoarea 
înregistrează datorii în cuantum total de 60.368 lei, constituite din: 

• Datorii la furnizori (cont 401) – 3.170,54 lei; 
• Datorii salariale (cont 421) – 2.686,00 lei; 
• Ajutoare materiale datorate salariaților (cont 423) – 1.585,00 lei; 
• Contribuții unității la asigurările sociale (cont 4311) – 11.055,00 lei; 
• Contribuția personalului la asigurările sociale (cont 4312) – 8.277,00 lei; 
• Contribuția angajatorului privind asigurările sociale de sănătate (cont 

4313) – 6.549,00 lei; 
• Contribuția angajaților la asigurările sociale de sănătate (cont 4314) – 

5.505,00 lei; 
• Contribuția personalului la fondul de șomaj  (cont 4372) – 131,00 lei; 
• Contribuția unității la fondul de șomaj (cont 4371) – 484,00 lei; 
• Impozitul pe venitul microîntreprinderilor (cont 4418) – 12.989,00 lei; 
• Taxa pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 880,06 lei; 
• Impozitul pe venituri de natura salariilor (cont 444) – 6.799,00 lei; 
• Datorii la fonduri speciale, taxe și vărsăminte asimilate (cont 447) – 

257,00 lei. 
 

Conform balanței de verificre aferentă lunii septembrie 2018, debitoarea 
înregistrează datorii în cuantum total de 83.705,57 lei, constituite din: 

• Contribuții unității la asigurările sociale (cont 4311) – 15.935,00 lei; 
• Contribuția angajatorului privind asigurările sociale de sănătate (cont 

4313) – 5.544,00 lei; 
• Contribuția de asigurări sociale (cont 4315) – 9.069,00 lei; 
• Contribuția de asigurări sociale de sănătate (cont 4136) – 3.627,00 lei; 
• Contribuția  asiguratorie de muncă (cont 436) – 681,00 lei; 
• Contribuția unității la fondul de șomaj (cont 4371) – 443,00 lei; 
• Impozitul pe venitul microîntreprinderilor (cont 4418) – 14.556,00 lei; 
• Taxa pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 20.485,57 lei; 
• Impozitul pe venituri de natura salariilor (cont 444) – 13.138,00 lei; 
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• Datorii la fonduri speciale, taxe și vărsăminte asimilate (cont 447) – 
227,00 lei. 

 

- Societatea nu înregistrează venituri în avans şi nici nu constituie 
provizioane pe parcursul întregii perioade analizate. 

 
Din punct de vedere al elementelor de pasiv, evoluţia societăţii se poate 

reflecta şi prin intermediul ratelor de structură pasiv. 

Analiza structurii de finanţare a afacerii se bazează pe analiza celor trei 
surse de finanţare importante: capitalul acţionarilor (capitalul propriu), capitalul 
atras pe termen mediu şi lung (eventuale împrumuturi pe termen mediu şi lung şi 
achiziţiile realizate în leasing financiar) şi capitalul atras pe termen scurt. 

Denumire indicatori (%) 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Rata autonomiei financiare globale 43.45 -12.99 -47.51 

(capital propriu/total pasiv)       

Rata de îndatorare globală 56.55 112.99 147.5 

(total datorii /total pasiv)       

 
Rata autonomiei financiare globale arată capacitatea agentului economic 

de a susţine din resurse proprii activitatea; sugerează o situaţie favorabilă pentru 
o firmă dacă valoarea sa este mai mare sau egală de 33% (capitalul propriu să 
reprezinte 1/3 din pasivul total). În cazul nostru, valorile acestei rate scad de la 
43,45% la -47,51 lei, indicând inexistența autonomiei financiare globale.  

Rata de îndatorare globală ne arată limita până la care agentul economic 
este finanţat din alte resurse decât fondurile proprii. Cu cât valoarea acestei rate 
este mai mică, cu atât ne sugerează o situaţie mai favorabilă pentru firmă.  

În cazul debitorului situaţia este nefavorabilă de-a lungul întregii perioade 
analizate. Din calculele anterioare se poate observa faptul că, datoriile pe termen 
scurt deţin o pondere extrem de mare în totalul pasivelor agentului economic 
analizat. O asemenea situaţie poate fi considerată ca fiind extrem de nefavorabilă 
societăţii, aceasta fiind supusă riscului de apariţie a unor dificultăţi ulterioare ca 
urmare a concentrării scadenţelor pentru diversele datorii într-un termen foarte 
scurt (mai mic de un an). 

 
Indicatori de lichiditate 

Cuantumul înregistrat de ratele de lichiditate reprezintă una dintre 
modalităţile de determinare a stării de insolvenţă vădită a unei societăţi 
comerciale. 

Pe lângă analiza veniturilor, cheltuielilor şi elementelor patrimoniale, am 
urmărit şi evoluţia debitorului din punct de vedere al lichidităţii. Pentru aceasta, 
s-au calculat pentru perioada 2015 – 2017, indicatorii de lichiditate. 

Denumire indicatori  31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Rata lichidităţii curente 1.77 0.89 0.68 

(active circulante/datorii pe termen scurt)       
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Rata lichidităţii rapide 1.10 0.61 0.17 

(creanţe+disponibilităţi/datorii pe termen scurt)       
Rata lichidităţii imediate 0.53 0.27 0.08 

(disponibilităţi băneşti/datorii pe termen scurt)       

Rata solvabilității generale 1.77 0.89 0.68 

( total activ/total datorii)       

Lichiditatea prezintă capacitatea de a transforma elementele de activ în bani. 

Lichiditatea curentă (Rata lichidităţii curente sau generale) – indicatorul 
mai poartă şi denumirea de lichiditate patrimonială, oferă informaţii despre 
bunurile la care întreprinderea poate să facă apel pentru a plăti datoriile pe 
termen scurt. Se calculează ca raport între activele circulante şi datoriile curente 
şi reflectă posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma 
într-un termen scurt în lichidităţi pentru a satisface obligaţiile de plată exigibile. 
Se apreciază că există o lichiditate curentă favorabilă pentru societate atunci când 
valoarea acestei rate este supraunitară. Intervalul de timp recomandat este 1,2 – 
2. Pragul optim este atins doar la nivelul anului 2015 – 1,77. În perioada 2016-
2017, rata lichidății curente scade de la 0,89 la 0,68. 

Lichiditatea rapidă – arată capacitatea societăţii de a face faţă datoriilor pe 
termen scurt din activele circulante cele mai lichide, excluzându-se stocurile. 
Potrivit teoriei nord-americane, rata lichidităţii curente este cunoscută şi sub 
denumirea de “testul acid”. Această rată este de obicei subunitară (2/3), intervalul 
considerat satisfăcător fiind 0,65 – 1. Având în vedere specificul activităţii 
societăţii, valorile ratelor de lichiditate le considerăm nefavorabile. 

Rata lichidităţii imediate apreciază măsura în care datoriile exigibile 
imediate pot fi acoperite pe seama disponibilităţilor băneşti. Nivelul asiguratoriu 
pentru această rată a capacităţii imediate de plată este 1/3 şi în cazul nostru 
acest nivel nu este atins în niciun an din cei analizaţi. La nivelul anului 2017, rata 
lichidității imediate este de 0,08. 

Solvabilitatea poate fi definită în două modalităţi: 
 ca aptitudinea întreprinderii de a face faţă angajamentelor sale în caz de 

lichidare; 
 ca şi capacitatea unei firme de a-şi achita obligaţiile pe termen lung.  

Pornind de la aceste definiţii ale solvabilităţii, se pot construi mai multe rate 
de solvabilitate: 

Solvabilitatea patrimonială generală - exprimă gradul în care capitalul 
social este suficient pentru a acoperi obligaţiile pe termen mediu şi lung. Se 
calculează ca raport procentual între capitalul social şi suma dintre capitalul 
social şi împrumuturi pe termen mediu şi lung. Se poate aprecia că o entitate este 
insolvabilă atunci când capitalurile proprii sunt negative, fapt care presupune că 
datoriile totale sunt mai mari decât valoarea tuturor activelor. 

În cazul nostru, raportul este mai mic decât 1 în perioada 2016 – 2017, 
astfel că există o situaţie care indică o stare de insolvabilitate. 
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Indicatori de gestiune 
Denumire indicatori  31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Rotaţia imobilizărilor nete 0 0 0 

(cifra de afaceri/active imobilizate)       

Durata de rotaţie a stocurilor 51 28 42 

(stocuri/cifra de afaceri)x360       

Durata de încasare a creanţelor 44 36 8 

(creante/cifra de afaceri)x360       

Durata de rotaţie a disponibilitatilor 40.7 28 6.28 

(disponibilitati/cifra de afaceri)x360       

Durata de rotaţie a activelor circulante 135 92 56 
(active circulante/cifra de afaceri)x360       

Durata de achitare furnizori 0 0 0 
(furnizori/cifra de afaceri)x360       

Rotaţia activului total - nr rotatii 2.7 3.9 6.39 

(cifra de afaceri/activ total)       

Viteza de rotaţie a activelor circulante reprezintă un indicator de eficienţă 
care reflectă schimbările intervenite în activitatea întreprinderii (în special în 
activitatea de exploatare: modificarea procesului de aprovizionare şi producţie, 
reducerea costurilor, scurtarea ciclului de producţie şi a perioadei de desfacere şi 
încasare a producţiei, etc.). Volumul activelor circulante depinde de doi factori, şi 
anume: cifra de afaceri şi viteza de rotaţie a activelor circulante. Cu cât activele 
circulante vor parcurge mai repede fiecare stadiu al rotaţiei capitalului, cu atât 
viteza de rotaţie va fi mai mare, iar nevoia de fond de rulment mai mic pentru un 
volum dat al producţiei, respectiv al cifrei de afaceri. 
  Din analiza duratelor de rotaţie a elementelor de activ circulant şi a 
datoriilor pe termen scurt se pot trage următoarele concluzii: 

a) Durata unei rotaţii a activelor circulante a fost puternic influenţată de 
valoarea lichidităţilor şi asimilate deţinute de către debitor. Cu cât numărul 
de rotaţii este mai mare, cu atât activitatea este mai eficientă, deoarece, cu 
același volum de active circulante, se poate realiza un volum mai mare de 
desfacere de mărfuri și un profit mai mare. În cazul nostru, viteza de rotaţie 
a activelor circulante înregistrează o valoare mare în anul 2015 (135 zile),  
valoare care scade până la 56 zile la nivelul anului 2017, fapt ce indică 

diminuarea eficieței activităţii societăţii. 
b) Durata sau viteza de rotaţie a stocurilor exprimă numărul de zile necesar 

pentru ca stocurile să parcurgă fazele necesare aprovizionării, producţiei şi 
desfacerii. O accelerare a vitezei de rotaţie a stocurilor înseamnă creşterea 
eficienţei utilizării lor. Durata optimă este în jurul valorii de 45 de zile. În 
cazul nostru viteza de rotaţie a stocurilor atinge nivelul optim, situaţie 
pe care o considerăm normală, având în vedere specificul activităţii 
debitorului; 

c) Durata de încasare a creanţelor are o valoare optimă cuprinsă între 10 şi 
30 de zile. Intervalul optim este atins în perioada înregistrată, durata de 
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încasare a creanţelor fiind mică (în anul 2017 aceasta fiind de 8 zile). 
d) Rotaţia imobilizărilor reflectă gradul de reînnoire a activului imobilizat 

prin cifra de afaceri. Întrucât societatea nu înregistrează active imobilizate, 
viteza de rotaţie a imobilizărilor nete nu poate fi calculată. 

e) Rotaţia activului total, observăm că activul total se roteşte prin cifra de 
afaceri, în jur a peste 2 rotaţii în anul 2015. Numărul de rotaţii scade şi 
durata în zile creşte, ele nu ating valorile optime în perioada analizată, ceea 
ce înseamnă o situaţie grea pentru firmă cu efecte negative asupra trezoreriei 
sale şi cu o ineficientă evidenţă a utilizării activului. 
 

II.2. Analiza performanțelor financiare 
Contul de profit şi pierdere este un document contabil care oferă o imagine 

fidelă asupra performanţei financiare a societăţii, sintetizând într-o manieră 
explicită veniturile şi cheltuielile înregistrate în scopul desfăşurării activităţii, 
prezentând modul de formare a rezultatelor economice. Aşadar, contul de profit şi 
pierdere este un document de sinteză contabilă prin care se regrupează fluxurile 
de exploatare, financiare şi extraordinare ale unei societăţi. Cu ajutorul lui se 
explică modul de constituire a rezultatului exerciţiului în diferite etape permiţând 
desprinderea unor concluzii legate de nivelul performanţelor economice ale 
activităţii desfăşurate de o entitate într-un exerciţiu financiar. 

Prin urmare, analiza evoluţiei contului de profit şi pierdere este necesară 
pentru a contura o imagine cât mai fidelă şi complexă a situaţiei debitoarei, 
precum şi pentru a putea defini cât mai precis cauzele şi împrejurările care au 
determinat apariţia stării de insolvenţă a acesteia. 
Contul de profit şi pierdere exprimă situaţia veniturilor totale, cheltuielilor totale 
precum şi rezultatele obţinute: 

Denumire indicatori 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Cifra de afaceri netă 211,225 241,078 261,642 

Producţia vândută 134,365 179,185 210,500 

Venituri din vânzarea mărfurilor 76,860 61,893 51,142 

Variaţia stocurilor 0 0 0 

Producţia realizată de entitate pentru 
scopurile sale  proprii şi capitalizată 0 0 0 

Venituri aferente costului productiei in curs de 
executie  4,653 4,653 0 

Alte venituri din exploatare 0 0 0 

Reduceri comerciale acordate 0 0 0 

Total venituri din exploatare 215,878 236,425 261,642 

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 
consumabile 62,850 157,583 158,792 

Alte cheltuieli materiale 165 132 319 

Cheltuieli cu energia şi apa 2,725 1,808 866 

Cheltuieli privind mărfurile 59,382 46,931 36,237 

Cheltuieli cu personalul 37,773 62,490 68,920 
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Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 
corporale şi necorporale 213 0 0 

Cheltuieli cu ajustările de valoare privind 
activele circulante 

0 0 0 

Alte cheltuieli de exploatare: 6,293 7,805 5,655 

Cheltuieli cu impozite şi taxe 55 75   

Cheltuieli cu prestaţiile externe 6,238 6,230 5,405 

Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 0 0 0 
Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele 
cedate 

0 0 0 

Reduceri comerciale primite 0 0 0 

Alte cheltuieli 0 1,500 250 

Total cheltuieli din exploatare 169,401 276,749 270,789 

Rezultatul din exploatare 46,477 -40,324 -9,147 

Venituri financiare 240 187 225 

Cheltuieli financiare 0 0 0 

Rezultatul financiar 240 187 225 

Rezultatul curent al exerciţiului 46,717 -40,137 -8,922 

Venituri totale 216,118 236,612 261,867 

Cheltuieli totale 169,401 276,749 270,789 

Profitul sau pierderea brută 46,717 -40,137 -8,922 

Impozitul pe profit 0 0 0 

Alte impozite neinregistrate  mai sus 6,344 2,414 2,727 

Rezultatul net al exerciţiului 40,373 -42,551 -11,649 

 

 
 



 
                      

 

                            

 

 

 

 
16 

 

  

 str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; Web: www.consultant-insolventa.ro 

 

 

 

 



 
                      

 

                            

 

 

 

 
17 

 

  

 str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; Web: www.consultant-insolventa.ro 

 

 

Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2017, debitoarea 
înregistrează cheltuieli în sumă de 273.515,97 lei, constituite din: 

• Cheltuieli cu materiile prime (cont 601) – 157.268,13 lei; 

• Cheltuieli cu piesele de schimb (cont 6024) – 1.523,37 lei; 

• Cheltuieli cu materialele nestocate (cont 604) – 319,00 lei; 

• Cheltuieli cu energia și apa (cont 605) – 865,91 lei; 

• Cheltuieli privind mărfurile (cont 607) – 36.237,07 lei; 

• Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal (cont 624) – 79,83 lei; 

• Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (cont 626) – 2.129,30 lei; 

• Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627) – 10,00 lei; 

• Cheltuieli cu serviciile executate de terți (cont 628) – 3.186,26 lei; 

• Cheltuieli cu salariile personalului (cont 641) – 55.285,00 lei; 

• Cheltuieli privind contribuția unității pentur ajutorul de șomaj (cont 
6451) – 10.157,00 lei; 

• Cheltuieli privind contribuția unității pentru ajutorul de șomaj (cont 
6452) – 413,00 lei; 

• Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările sociale de sănătate 
(cont 6453) – 3.065,00 lei; 

• Cheltuieli cu amenzi și penalități (cont 6581) – 250,00 lei; 

• Cheltuieli cu impozitul pe venitul microîntreprinderilor (cont 698) – 
2.727,00 lei. 
 

Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2017, debitoarea 
înregistrează venituri în sumă de 485.247,95 lei, constituite din: 
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• Venituri din vânzarea produselor finite (cont 701) – 210.500,59 lei; 

• Venituri din vânzări de mărfuri (cont 707) – 51.141,82 lei; 

• Venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711) – 
223.380,59 lei; 

• Venituri din dobânzi (cont 766) – 0,04 lei; 

• Venituri din sconturi obținute (cont 767) – 224,91 lei. 
 

Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2018, debitoarea 
SC Dim-Nașky SRL a efectuat în perioada 01.01.2018-30.09.2018 cheltuieli în 
sumă de 157.087,02 lei, constituite din: 

• Cheltuieli cu materiile prime (cont 601) – 78.267,50 lei; 
• Cheltuieli privind combustibilul (cont 6022) – 837,60 lei; 
• Cheltuieli cu piesele de schimb (cont 6024) – 2.772,26 lei; 

• Cheltuieli cu materialele nestocate (cont 604) – 51,26 lei; 

• Cheltuieli cu energia și apa (cont 605) – 70,84 lei; 

• Cheltuieli privind mărfurile (cont 607) – 15.049,73 lei; 

• Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări (cont 625) – 230,91 lei; 

• Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (cont 626) – 603,40 lei; 

• Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (cont 628) – 5.070,82 lei; 

• Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (cont 635) – 20.032,00 

lei; 

• Cheltuieli cu salariile personalului (cont 641) – 30.227,00 lei; 

• Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială (cont 6458) – 
2.113,00 lei; 

• Cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă (cont 646) – 681,00 lei; 

• Alte cheltuieli de exploatare (cont 6588) – 35,65 lei; 

• Cheltuieli cu impozitul pe venitul microîntreprinderilor (cont 698) – 
1.122,00 lei. 

 

Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2018, debitoarea 
SC Dim-Nașky SRL a efectuat în perioada 01.01.2018-30.09.2018 venituri în 
sumă de 206.090,89 lei, constituite din: 

• Venituri din vânzarea produselor finite (cont 701) – 90.092,37 lei; 

• Venituri din vânzarea produselor reziduale (cont 703) – 846,80 lei; 

• Venituri din vânzări de mărfuri (cont 707) – 20.699,35 lei; 

• Venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711) – 
93.982,37 lei; 

• Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități (cont 7581) – 470,00 lei. 
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III. Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea 
procedurii 
 

În ceea ce priveşte transferurile patrimoniale înainte de deschiderea 
procedurii, lichidatorul judiciar precizează că, din documentele analizate, nu au 
fost identificate bunuri transferate din patrimoniul debitorului SC DIM-NAȘKY 
SRL. 
Concluzii cu privire la incidenţa art. 117 – art. 118 din Legea nr. 85/2014 

 
“Art. 117. (1) Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate  introduce  la  
judecătorul-sindic  acțiuni  pentru  anularea actelor sau operațiunilor frauduloase 
ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii 
procedurii...” 

Totodată, în ceea ce priveşte prevederile art. 117 din Legea nr. 85/2014, 
până la această dată, lichidatorul judiciar nu a identificat nicio situaţie în care să 
poată face aplicarea acestor prevederi. 

Sub aspectul transferurilor patrimoniale efectuate de societatea debitoare în 
cadrul termenului de 2 ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă, precum 
şi sub aspectul transferurilor patrimoniale sau a plăţilor efectuate în cele 180 de 
zile anterioare deschiderii procedurii, menţionăm că, până la data prezentului 
raport, din documentele puse la dispoziţie de către reprezentanţii debitorului, 
lichidatorul judiciar nu a identificat acte juridice pentru care să fie incidente art. 
117 şi 118 din Legea nr. 85/2014. 

Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, 
împrejurare sau situaţie care ne-a fost ascunsă, nu vom ezita în informarea 
adunării/comitetului creditorilor, nici în întreprinderea demersurilor legale 
la care avem dreptul. 
 

IV. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la 
încetarea de plăţi 

Cauzele finanicare, de ordin strategic și organizatoric care au determinat 
apariţia stării de insolvenţă sunt: 

• Menţinerea în ultimii ani de activitate a cheltuielilor firmei la un nivel 
superior şi păstrarea unui grad de îndatorare ridicat – înregistrarea la data 
de 30.09.2018 a pierderii financiare reportate din perioada precedentă de 
26.986,27 lei, respectiv a pierderii financiare înregistrate în perioada 
01.01.2018-30.09.2018 de 43.548,50 lei; 

• Deteriorarea continuă a indicatoriilor: rata de  de stabilitate financiară 
(datorii/capitaluri proprii), rata de îndatorare globală şi rata autonomiei 
financiare globale – la data de 30.09.2018 debitoarea înregistrează rata 
stabilității financiare negativă de -47,51%; 

• Consecințele incendiului produs la data de 07.11.2015, care a cauzat 
următoarele pierderi materiale ce a avut un impact negativ asupra 
desfășurării activității economice curente, conform Procesului-verbal de 
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intervenție nr. 168 din 07.11.2015;  
• Diminuarea continuă a fluxurilor de disponibilităţi ca urmare a pierderilor 

realizate; 
• Structura organizatorică nu a fost adaptată la reducerea treptată a 

volumului de activitate; 
• Lipsa unor obiective clare în dezvoltarea viitoare a activităţii sau 

neînţelegerea acestora de către administrator sau proprietari (se dovedeşte 
prin faptul că, spre sfârşitul perioadei analizate, activitatea debitorului s-a 
desfăşurat cu pierdere fără să se fi luat vreo decizie strategică.  

• Din analiza documentelor contabile de care dispunem şi pe baza cărora este 
întocmit prezentul raport, lichidatorul judiciar opinează faptul că starea de 
încetare de plăţi nu a fost cauzată de organele de conducere ale debitorului. 

Menționăm faptul că ne rezervăm dreptul de a reveni asupra acestor 
concluzii în măsura în care vom identifica informaţii noi pe parcusul 
desfăşurării procedurii de insolvență.  

 

V. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 

Antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este 
imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului este reglementată de art. 
169 din Legea nr. 85/2014. Potrivit acestui text legal, judecătorul sindic poate 
dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană 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 dintre următoarele fapte: 

 
-  au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în 
cel al unei alte persoane; 

Activitatea de folosire a bunurilor sau a creditului societăţii debitoare în interesul 
propriu sau în cel al unei alte persoane, fizice sau juridice, presupune savârşirea 
acelor faptele ilicite prin care se deturnează utilizarea bunurilor şi fondurilor 
băneşti ale societăţii de la scopul lor firesc, într-o utilizare frauduloasă, respectiv 
în interes propriu sau în interesul unei terţe persoane. Intră în această categorie 
de fapte ilicite, de exemplu:  
 încheierea unui contract de închiriere referitor la un bun al persoanei juridice 
cu plata unei chirii reduse sub preţul pieţei, fără să existe pentru acest fapt 
motive justificative,  
 încheierea de contracte de vânzare-cumpărare către persoane afiliate sub preţul 
pieţei,  
 plata unor dividende fictive, dobândirea repetată a acţiunilor aparţinând unei 
alte societăţi sau bunuri ale acesteia peste preţul pieţei, fără ca pentru aceasta să 
existe motive serioase,  
 utilizarea sumelor de numerar din caserie în interes personal,  
 existenţa de avansuri de trezorerie cu o vechime mai mare de 120 zile,  
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 nerespectarea destinaţiei creditelor bancare contractate de către societate,  
 modul de justificare, în interes personal şi nu al activităţii economice, a 
cheltuielilor privind mijloacele de transport, telefoanele mobile, deplasările în 
străinătate, cheltuielile de protocol etc.  

În concluzie, precizăm că nu am identificat fapte care să se încadreze în 
prevederile textului de lege analizat. 

 
-  au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 

Prin efectuarea unor acte în interes personal sub acoperirea persoanei juridice se 
înţelege efectuarea acelor fapte ilicite prin care patrimoniul societăţii este folosit în 
scopul obţinerii de beneficii în interes propriu, şi nu în interesul societăţii. Intră în 
această categorie de fapte următoarele: obţinerea unui împrumut bancar, de către 
unul dintre membrii organelor de conducere şi/sau de către alte persoane, în 
folosul propriu, pentru care s-a garantat cu bunurile societăţii sau efectuarea 
unor acte de comert în interes propriu, a căror executare a fost garantată cu 
bunurile societăţii.  

Din actele puse la dispoziţie şi analizate, nu am sesizat elemente incidente. 

 
- au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în 
mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi; 

Prin dispunerea de a continua în interes personal efectuarea unor activităţi 
comerciale care duceau în mod vădit la starea de insolvenţă, se înţelege acel 
ansamblu de activităţi care, deşi sunt vădit prejudiciabile, din punct de vedere 
financiar, pentru patrimoniul societăţii, sunt continuate în mod conştient şi voit 
de membrii organelor de conducere, cu scopul de a obţine câştiguri personale. 
Intră în această categorie fapte precum: încheierea unui contract cu unul dintre 
membrii organelor de conducere sau cu o rudă apropiată a acesteia ori cu o 
societate controlată de una dintre aceste persoane în care prestaţia acesteia din 
urmă este vădit disproporţionată faţă de prestaţiile societăţii la care persoana 
responsabilă este membru al organelor de conducere.  

Din informaţiile deţinute, nu am identificat operaţiuni în care acest articol să fie 
incident.  
 
- au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente 
contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea; 

Prin fapte de ţinere a unei contabilităţi fictive, dosirea unor documente contabile 
sau neţinerea contabilităţii în conformitate cu prevederile legale se înţelege 
savârşirea acelor fapte ilicite prin care se încalcă reglementările imperative ale 
Legii contabilităţii, indiferent dacă acestea reprezintă infracţiuni, contravenţii sau 
simple delicte civile. Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor 
contabile, conform art. 33 din lege, crează o prezumţie relativă a neţinerii 
contabilităţii în conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această 
faptă şi ajungerea societăţii în încetare de plăţi. De regulă se au în vedere: 
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regularitatea ţinerii registrelor contabile obligatorii, depunerea declaraţiilor fiscale, 
situaţiilor financiare anuale/semestriale etc., rapoartele cenzorilor şi/sau 
auditorilor, procesele verbale de control al organelor fiscale, existenţa contabilităţii 
de gestiune, evidenţa contabilă analitică.  

Până în acest moment al analizei nu s-au sesizat aspecte care să facă aplicabil 
acest articol. 
 
- au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au 
mărit în mod fictiv pasivul acesteia; 

Prin faptele de deturnare sau ascundere a unei părţi din activul persoanei juridice 
vom înțelege acele fapte ilicite de natură contabilă prin care o parte a activului sau 
anumite bunuri individual determinate sunt deturnate de la destinația lor 
normală ori sunt ascunse terților. Intră în această categorie faptele ilicite, prin 
care se realizează dispariția unor acte contabile justificative, falsificarea unor acte 
contabile în sensul modificării destinației bunului sau al naturii bunului intrat în 
patrimoniul societății etc. Prin mărirea, în mod fictiv, a pasivului înțelegem orice 
fapte ilicite de natură contabilă prin care se mărește în mod fictiv pasivul 
patrimonial al persoanei juridice. Intră în această categorie de fapte ilicite: 
falsificarea registrelor contabile prin introducerea unor obligații inexistente sau 
păstrarea unor datorii deja plătite. Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text 
de lege, de regulă se verifică: - inventarul realizat la preluarea administrării 
societății/la desemnare, comparativ cu evidența contabilă a mijloacelor fixe, 
stocurilor etc., vânzările/casările de mijloace fixe din ultimii ani, motivele 
diferențelor dintre tabelul de creanțe și evidența contabilă a 
creditorilor/furnizorilor.  

Având în vedere că procedura de inventariere este în curs, urmează să revenim cu 
precizări în cazul identificării unor elemente de natură a atrage incidenţa acestui 
articol. 

- au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, 
în scopul întârzierii încetării de plăţi; 

Prin faptele de folosire a unor mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei 
juridice fonduri, în scopul intârzierii încetării de plăți, se înțelege săvârșirea acelor 
fapte prin care membrii organelor de conducere, în vederea evitării sau amânării 
declanșării procedurii insolvenței, folosesc mijloace în care prestația societății 
conduse de aceștia este în mod vădit disproporționat de mare față de cea oferită în 
schimb. Cu titlu de exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite orice 
împrumut de sume contractat în condiții mai oneroase decât condițiile pieței (de 
exemplu la o dobândă mult mai ridicată decât cea de pe piaţă). Cu ocazia analizei 
efectuate asupra acestui text de lege, practicianul în insolvență verifică: ratele 
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dobânzilor la creditele angajate de societate, comparativ cu dobânda pieței; 
respectarea normelor bancare de creditare/prudențiale; veniturile conducătorilor 
în această perioadă.  

Din actele analizate, nu am identificat aspecte de natură a atrage incidenţa 
acestui articol. 
 
- în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească 
cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori. 

Această categorie de fapte ilicite include ansamblul faptelor prin care membrii 
organelor de conducere, în luna precedentă ajungerii societății debitoare în stare 
de insolvență, plătind sau dispunând plata cu preferință a unui creditor, au creat 
în dauna celorlalți creditori un dezavantaj. Cu ocazia analizei efectuate asupra 
acestui text de lege, practicianul în insolvență verifică: dacă plățile din luna 
anterioară au fost făcute față de furnizorii de utilități, condiție esențială pentru 
menținerea în activitate a societății, respectiv dacă sumele plătite altor furnizori 
comparativ cu graficul scadențelor/clauzele contractuale/etc.  
Din informaţiile deţinute, nu am identificat operațiuni în care acest articol să fie 
incident.  

Menționăm faptul că , până în acest moment, lichidatorul judiciar nu a 
reușit să identifice nici o persoană dintre cele prevăzute la art. 169 din  Legea nr. 
85/2014 care să fi cauzat starea de insolvenţă, prin niciuna dintre modalităţile 
prevăzute în acest text legal. 

 
Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, 

împrejurare sau situaţie care ne-a fost ascunsă, nu vom ezita în informarea 
adunării/comitetului creditorilor, nici în întreprinderea demersurilor legale 
la care avem dreptul. 
 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, 
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 
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VI. Anexe 
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Dosar nr.  2587/115/2018 

Termen     22.11.2018 
 
 

OPIS 
 
 

Documente depuse la dosarul nr. 2587/115/2018, de către lichidatorul judiciar 
al debitorului SC DIM-NAȘKY SRL – în faliment, in bankrutpcy, en faillite, cu 
sediul în sat Măru, com. Zăvoi, nr. 165, jud. Caraș-Severin, având CUI 30844150, 
înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. J11/556/2012. 

 
 

Anexa 1  –  Actul constitutiv al societății debitoare; 
 
Anexa 2 –  Bilanțul încheiat la data de 31.12.2016, bilanţul încheiat la data de 
31.12.2017, balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2016, balanța de 
verificare aferentă lunii decembrie 2017, balanța de verificare aferentă lunii 
decembrie 2017, balanța de verificare aferentă lunii august 2018, balanța de 
verificare aferentă lunii septembrie 2018, Registru Jurnal aferent lunii iulie 2018, 
Registru Jurnal aferent lunii august 2018, Registru Jurnal aferent lunii 
septembrie 2018, Situație clienți neîncasați pentru perioada 01.01.2016-
31.10.2018; Situația depozitului de cherestele pentru perioada iunie 2018, Proces-
verbal de intervenție nr. 168 din 07.11.2015, Lista de inventariere încheiată la 
data de 30.06.2018. 
 

 

 

 

 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, 
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 

 
 


