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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 3, data emiterii: 15.03.2011

1. Date privind dosarul: nr dosar 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ
Judecător-sindic Monica Birău.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/ 311506.
3. Debitor: SC Danart SRL, cod de identificare fiscală 12150222, sediul social Drobeta Tr. Severin, str. Brîncoveanu,
nr. 132, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/216/1999. 
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II -
0213, sediul social 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.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Danart SRL, 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: 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 Danart SRL

Număr dosar 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ Judecător-sindic
Monica Birău.
Temei juridic: art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Danart SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Prin sentinţa nr. 45 pronunţată în şedinţa publică din 02.02.2011, s-a dispus, în temeiul art. 32 alin. 1 din Legea
85/2006, deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Danart SRL cu sediul în Drobeta Tr.
Severin, str. Brîncoveanu nr. 132, jud. Mehedinţi, având cod de identificare fiscală 12150222 şi numărul de ordine în
Registrul Comerţului J25/216/1999.
Societatea comercială Danart SRL a fost înfiinţată în anul 1999, având ca obiect de activitate, activităţile prevăzute de
codul CAEN 7311 “Activităţi ale agenţiilor de publicitate”. Capitalul social subscris şi vărsat initiat a fost în sumă de
200.00 .lei, acesta fiind deţinut de Tintu Varasciuc Mariana Rodica (50%) şi Tintu Varasciuc Dănuţ (50%) acesta din
urmă având şi calitatea de administrator în societate. Ulterior capitalul social a fost modificat de mai multe ori, iar la
aceasta data capitalul este de 10.000,00 lei fiind detinut in aceiasi pondere de catre cei doi asociati.
Prin cererea adresată acestei instanţe la 07.01.2011 şi înregistrată sub nr. 168/101/2011, debitorul SC Danart SRL, a
solicitat a fi supus procedurii generale de insolvenţă, manifestându-şi intenţia de a-şi reorganiza activitatea, societatea
având şanse de redresare. A depus la dosarul cauzei actele prevăzute de art. 28 din Legea 85/2006 şi declaraţie că nu a
mai fost supus procedurii insolvenţei, precum şi că reprezentanţii legali nu au fost condamnaţi pentru infracţiunile
prevăzute de Legea nr. 21/1996 în ultimii 5 ani anterior formulării cererii de deschidere a procedurii de insolventa.
În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 27 şi următoarele din Legea nr. 85/2006.
Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:
Potrivit art. 31 alin. 1 coroborat cu art. 3 pct. 7 din Legea 85/2006 orice creditor, care are o creanţă certă, lichidă şi
exigibilă, poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor, care este prezumat în insolvenţă, din cauza
încetării plăţilor faţă de acesta, timp de cel putin 30 de zile. 
Conform art. 27 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze Tribunalului
o cerere a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.
Deci, cel ce formulează cererea trebuie să facă dovada stării de insolvenţă a debitorului, respectiv a caracterului cert al
creanţei, existenţa neîndoielnică a acesteia şi cuantumul ei, inclusiv exigibilitatea.
Chiar şi debitorul recunoaşte că este în încetare de plăţi, însă susţine că este posibilă redresarea economică prin
reorganizarea activităţii, a fost starea de insolvenţă a debitorului dovedită cu situaţia restanţelor la plăţi în perioada
01.11.2010.
Analizând cele menţionate mai sus, judecătorul sindic a admis cererile formulate de debitoarea Danart SRL, dispunând
deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Danart SRL. A fost numit administrator judiciar
Yna Consulting SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege.
I. Principalii indicatori economico-financiari
a) Date generale
Societatea comercială SC Danart SRL, cu sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Brîncoveanu, nr. 132, a fost
înregistrată la ORC Mehedinţi sub nr. J25/216/1999, cod fiscal 12150222, fiind organizată ca societate cu răspundere
limitată conform Legii 31/1990 republicată, având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN: 7311 “Activităţi
ale agenţiilor de publicitate”.
La data de 14.03.2011, conform certificatului constatator nr. 6176/14.03.2011, capitalul social subscris şi vărsat al
societăţii debitoare este de 10.000,0 lei, 
Conform bilanţurilor contabile încheiate în ultimii 3 (trei) ani de activitate, precum şi a balanţelor de verificare
întocmite, situaţia se prezintă astfel:
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Lei
Indicatori 2008 2009 2010

Capital social 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Diferenţe din reevaluare - -
Pierdere(profit) reportata - -
Pierdere(profit) curentă 185.505,00 373.835,00 -219.124,00
Repartizarea profitului - -
Prima de capital - -
Rezerve 11.911,00 -
Capital propriu 207.416,00 383.335,00 -209.124,00

Analizând datele de mai sus se observă că societatea a înregistrat profit pe anii 2008 şi 2009, acesta întregistrând o
creştere substanţială în 2009 faţă de 2008, după care în anul 2010 societatea a înregistrat pierdere în valoare de
219.124,00 lei. Capitalul propriu al societăţii a înregistrat o creştere în anul 2009 faţă de 2008 în valoare de 175.919,00
lei, creştere determinată de valoarea mare a profitului realizat, după care în 2010 capitalul propriu a devenit negativ
acesta fiind de 209.124,00 lei.
b) Situaţia creanţelor şi a datoriilor societăţii
Creanţe
Situaţia creanţelor înregistrate în anii 2008, 2009, 2010 se prezintă astfel:

Lei
Indicatori 2008 2009 2010

Clienţi 42.136,00 48.934,00 193.535,00
Clienti incerti - -
Debitori diversi 44.503,00 336.129,00 269.950,00
Alte creanţe 226,00 40.760,00 43.045,00
Total creanţe circulante 86.865,00 425.823,00 506.530,00
Creanţe din active imobilizate - - -
Total creanţe 86.865,00 425.823,00 506.530,00

Datorii
Lei

Indicatori 2008 2009 2010
Credite pe termen. mediu şi lung 1.574.516,00 1479961,00 1.395.562,00
Credite pe termen scurt 65.000,00 433.342,00 717.771,00
Datorii leasing 447.052,00 513.906,00 385.358,00
Dobanzi de plata 122.770,00 85.781,00 40.461,00
Total datorii financiare 2.209.338,00 2.512.990,00 2.539.152,00
Tva de plata si neexigibil 51.512,00 90.936,00 236.524,00
Furnizori 120.506,00 136.816,00 201.259,00
Avansuri primite 336,00 - 63.519,00
Salarii 17.648,00 21.908,00 12.902,00
Taxe salariale 9.638,00 17.747,00 16.841,00
Dividende de plată - - -
Creditori diversi 6.131,00 820,00 18.500,00
Garantii retinute - - -
Decontari in curs de clarificare - - -
Impozite datorate buget 30.006,00 26.507,00 68.749,00
Total datorii din exploatare 235.777,00 294.734,00 618.653,00
Total datorii 2.445.115,00 2.807.724,00 3.157.445,00

Analizând creanţele şi datoriile societăţii, se observă că în timp ce creanţele au înregistrat o creştere substanţială de la un
an la altul, la fel şi datoriile societăţii au înregistrat creşteri foarte mari de la un an la altul, astfel încât la data de
31.12.2010 gradul ipotetic de acoperire al datoriilor din creanţele de încasat este foarte mic, respectiv 16,04%.
La data deschiderii procedurii, societatea înregistrează clienţi neîncasaţi în suma de 193.534,76 lei, ponderea deţinând-o
printre aceştia următorii:
1. Clienţi
Primăria Gogoşu - 63.450,00 lei;
Primăria Malovăţ - 71.990,00 lei;
RovImage SRL - 16.731,00 lei.
2. Clienţi incerţi
La data deschiderii procedurii de insolvenţă societatea debitoare nu înregistrează clienţi incerţi.
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c) Contul de profit şi pierdere
Aşa cum reiese din balanţele de verificare şi bilanţurile contabile întocmite pentru anii 2008, 2009 şi 2010, societatea
comercială a înregistrat profit în anii 2008 şi 2009, creşterea fiind de 201,52% în anul 2009 faţă de 2008, după care în
anul 2010 societatea a înregistrat o pierdere de 219.124,00 lei. Pierderea înregistrată până la data de 31.12.2010 se
datorează în primul rând volumului redus de activitate comparativ cu nivelul cheltuielilor indirecte repartizate asupra
producţiei realizate.
d) Capacitatea de autofinanţare
Capacitatea de autofinanţare în perioada analizată se prezintă astfel:

Lei
Indicator 2008 2009 2010

Profit net (pierdere) al exerciţiului 185.505,00 373.835,00 -219.124,00
Amortizare 384.061,00 191.136,00 133.866,00
Capacitate de autofinanţare 569.566,00 182.699,00 -85.258,00

Din datele prezentate mai sus se observă că societatea comercială degaja capacitate de autofinanţare în anii 2008 şi 2009
aceasta înregistrând o scădere substanţială în anul 2009 faţă de anul precedent, după care în anul 2010 capacitatea de
autofinanţare devine negativă, ceea ce înseamna că societatea nu degaje capacitate de autofinanţare datorită nivelului
ridicat al pierderii înregistrate în anul 2010 precum şi al diminuării cheltuielilor cu amortizarea activelor societăţii fapt
ce denota ca societatea nu are 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 prevalare 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 ultimii trei ani de activitate nivelul
indicatorilor menţionaţi este următorul:

Indicatori 2008 2009 2010
Rata autonomiei financiare 11,78 7,31 N/A
Rata de prelevare a cheltuielilor financiare N/A N/A N/A
Rata creditelor de trezorerie 3,12 2,32 22,64
Rata capacităţii de rambursare N/A 15,25 N/A
Solvabilitatea patrimonială 7.84 12,10 N/A
Lichiditatea în mărimea absolută 157.053,00 186.554,00 31.703,00

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 decat 1 în anii 2008 şi
2009 după care în anul 2010 nu poate fi calculat datorită capitalului propriu care a devenit negativ, ceea ce
demonstrează că societatea nu înregistrează autonomie financiară, riscul creditorilor fiind mare, băncile acordând credite
în condiţii nesigure;
- 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)
încă din anul 2008;
- 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 foarte mică fapt rezultat din nivelul capacităţii de autofinantare care este pozitiv în
primii doi ani analizaţi, iar la data de 31.12.2010 capacitatea de autofinantare devine negativă, ce demonstrează
imposibilitatea achitării datoriilor către creditori. În mod normal datoriile societăţii nu trebuie să depăşească patru ani.
În cazul nostru societatea este în imposibilitatea achitării datoriilor, putându-se declanşa procedura de insolvenţă, fapt
care s-a şi întâmplat la cererea societătii debitoare;
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- 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%;
- lichiditatea în mărime absolută înregistrează în ultimii trei ani o valoare pozitivă foarte mică, ceea ce demonstrează că
societatea are lichiditate redusă.
Analizând echilibrul financiar al societăţii, se constată că în toată perioada celor trei ani analizaţi, fondul de rulment,
înregistreaza valori pozitive, nevoia de fond de rulment şi trezoreria netă înregistrează valori negative, ceea ce înseamnă
că mijloacele fixe nu sunt finanţate în totalitate din sursele proprii ce arată dependenţa societăţii faţă de furnizorii de
capitaluri, riscul creditorilor fiind foarte mare. De asemenea, nevoia fondului de rulment fiind negativă, acesta 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.
f) Situaţia netă
Situaţia netă este dată de total active minus datorii, iar în perioada analizată se prezintă astfel:

Lei
Indicator 2008 2009 2010

Active imobilizate 2.194.701,00 2.276.929,00 2.298.324,00
Active curente 312.402,00 778.007,00 586.997,00
Cheltuieli în avans 136.236,00 116.721,00 62.359,00
Total active 2.643.339,00 3.171.657,00 2.947.680,00
Datorii 2.445.115,00 2.807.724,00 3.156.804,00
Situaţia netă 198.224,00 363.933,00 -209.124,00

Aşa cum se observă din tabelul de mai sus, activele imobilizate ale societăţii au avut o creştere uşoară de la un an la altul
în perioada analizată. Nivelul pozitiv al situaţiei nete se menţine datorită faptului că societatea a înregistrat profit în anii
2008 şi 2009 acesta devenind negativ ca urmare a pierderii mari înregistrată în anul 2010.
Structura forţei de muncă:
La data deschiderii procedurii societatea avea un numar de 19 salariaţi din care productivi 16, diferenţa fiind personal
tesa. În vederea rentabilizării societăţii s-a luat masura de către cei 2 asociaţi a închiderii a două puncte de lucru care
generau pierderi, respectiv str. Traian nr. 78 şi B-dul Tudor Vladimirescu nr. 265.
II. Cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi:
- volumul ridicat de credite, contractate de debitor, raportat la nivelul producţiei realizate, a condus la creşterea nivelului
cheltuielilor indirecte;
- de asemenea, un alt element al creşterii cheltuielilor indirecte a fost amortizarea mijloacelor fixe care a avut o valoare
foarte mare;
- criza economica profundă în care a intrat şi această zona din ţară (Mehedinţi) începând cu ianuarie 2010;
- scăderea pe ansamblu a preţurilor de ofertare obţinându-se profit din ce în ce mai mic nemaiputând acoperii la timp
datoriile lunare existente: bugetul statului, bănci, furnizori şi leasing;
- cu toate că societatea are o gama largă de prestări servicii, producţie publicitară, confecţii metalice, comerţ cu flori,
organizări evenimente festive, etc. comenzile pe ansamblu s-au diminuat cu aproximativ 60%;
- în cursul anului 2007 societatea a contractat un împrumut de la o bancă în baza căruia a construit sediul şi hala de
producţie pentru a putea să-şi desfăşoare activitatea conform standardelor europene, plata ratelor la acest împrumut a
cantărit din ce în ce mai mult în balanţa de profit a societăţii;
- pentru a putea dezvolta activitatea de comerţ cu flori, în cursul anului 2008 societatea a contractat trei leasing-uri auto
pentru transport şi distribuţie flori, ratele lunare fiind destul de ridicate;
- cu toate acestea investiţiile făcute s-au dovedit benefice întrucât la sfarşitul anului financiar 2009, societatea Danart a
obţinut cele mai bune rezultate din istoria sa, dar ulterior datorită crizei financiare, societatea nu a mai avut contracte la
acelaşi nivel intrând în declin;
- ponderea lucrărilor contractate de societate au deţinut-o contractele cu unităţile bugetare, respectiv primării,
contravaloarea acestora încasandu-se la intervale mari de timp;
-volumul contractelor de lucrări încheiate cu beneficarii a fost la nivel redus, cheltuielile indirecte fiind foarte mari
comparativ cu productia realizată;
- nivelul ridicat al cheltuielilor indirecte privind amortizarea mijloacelor fixe şi cheltuielilor cu dobânzile care la data de
31.12.2010 au detinut o pondere de 15,70% în total cheltuielilor şi 17,28% din cifra de afaceri realizată, ceea ce denotă
faptul că societatea are un nivel foarte mare al cheltuielilor, fapt demonstrat cu cele două categorii de cheltuieli care
reprezintă elemente de bază ale cheltuielilor indirecte; asa cum se observă din cele prezentate anterior, se poate trage
concluzia că, la această dată societatea are un volum foarte scăzut de activitate, nivelul veniturilor fiind foarte mic
comparativ cu cheltuielile înregistrate ceea ce impune, în special pentru cheltuielile cu amortizarea, să se ia măsuri de
diminuare a acestora prin conservarea unor active care nu sunt utilizate în continuarea activităţii societăţii sau prin
rezilierea unor contracte de leasing care privesc mijloace de transport ce nu se folosesc pentru realizare producţiei.
Având în vedere volumul mare de documente la această dată, administratorul judiciar nu se poate pronunţa cu privire la
persoanele vinovate pentru ajungerea în insolvenţă. În situaţia în care după finalizarea verificării 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.
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Faţă de situaţia reală şi actuală a debitorului, administratorul judiciar nu işi manifestă intenţia de a depune un plan de
reorganizare, acest lucru rămânând la aprecierea celorlalte persoane îndreptăţite.
Termen de judecată: 16.03.2011.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


