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1.PREAMBUL 

 

 

Prin Încheierea comercială nr.281/F/CC/2014 din data de 10.09.2014 pronunţată în Dosarul 

nr.4036/107/2014 aflat pe rolul Tribunalului Alba a fost deschisă procedura insolvenţei în temeiul 

art.71 alin. 1 prevăzut de Legea 85/2014 împotriva debitoarei SC ELIT SRL , fiind desemnat în 

calitate de administrator judiciar SP Euro Quality Insolvency SPRL, având sediu în Deva, str. Avram 

Iancu, bl.H3, demisol, jud.Hunedoara, UNPIR  RFO  0300 din 23.02.2007, CIF RO24928582. 

 

 

 

2. PREZENTAREA SOCIETĂŢII 

 

 

 2.1. Identificarea societăţii debitoare 

  

 ELIT SRL este o persoană juridică română cu sediul social în localitatea Cugir, str. Victoriei, 

nr.16, judeţul Alba, înregistrată la Registrul Comerţului Alba sub nr. J01/64/2002, având Codul Unic 

de Înregistrare Fiscală RO14444712, în prezent sub incidenţa Legii nr. 85/2014 în dosarul nr. 

4036/107/2014 aflat pe rolul Tribunalului Alba. 

 

 2.2.   Structura asociativă. Capitalul social 

 
Data 

deschiderii 

procedurii 

 

Capital social 

Număr 

părţi 

sociale 

Valoare 

nomin. 

 

Asociaţi 

 

Nr. părţi  

sociale 

 

% 

10.09.14 100.000 10.000 10 MATEIU DORIN MIREL 

MATEIU MIREL 

9999 

1 

99,99% 

0,01% 

 

In prezent calitatea de administrator este deţinută de VUŞCAN VOICU, numit prin 

Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor . 

 

 

2.3. Obiectul de activitate. Puncte de lucru. 

 

Codul CAEN sub care îşi desfăşoară activitatea este 1011 – prelucrarea şi conservarea cărnii. 

Societatea are deschise puncte de lucru în următoarele locaţii: 

1. Oraş Ineu, str.Republicii, nr.15, bl.A2, ap.17, judeţul Arad; 

2. Mun.Alba Iulia, P-ţa Iuliu Maniu, bl.P1A, jud.Alba; 

3. Oraş Simeria, str.A.Iancu, Sp.Com.3, bl.12, sc.A,parter, jud. Hunedoara; 

4. Mun. Brad, str.Libertăţii, bl.D1, parter, ap.41, jud. Hunedoara; 

5. Mun. Aiud, str.Iuliu Maniu, nr.23, jud.Alba; 

6. Oraş Sântana, str. Muncii, nr.71, jud.Arad; 

7. Mun.Alba Iulia, str.T.Vladimirescu, nr.50A, Sp.Com.din Shopping Mall, jud.Alba; 

8. Mun.Oradea, str. Dâmboviţei, nr.29, jud.Bihor; 

9. Oraş Petrila, str.8 Martie, nr.42, jud.Hunedoara; 

10. Mun. Alba Iulia, Bld.Victoriei, Alimentara 113, bl.D1A, jud.Alba; 

11. Mun. Alba Iulia, Bld.Transilvaniei, nr.4, jud.Alba; 

12. Mun.Sibiu, str.Fântânele, nr.2, jud.Sibiu; 
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13. Oraş Haţeg,Al.Centralei, nr.2, Hala 2 Agroalimentară , jud.Hunedoara; 

14. Mun.Târgu Mureş, bld.1848, nr.69, Mag, nr.7, jud.Mureş; 

15. Oraş Câmpeni, str.Revoluţiei 1848, bl.C4AB, P, jud.Alba; 

16. Oraş Abrud, str.Republicii, nr.8, jud.Alba; 

17. Mun.Orăştie, str.Pricazului, nr.1, Complex Com.Ovidiu, jud.Hunedoara; 

18. Sat Albac, str.Crişan, nr.2, jud.Alba; 

19. Mun.Orăştie, str.Pricazului, Complex Com.Ovidiu, jud.Hunedoara; 

20. Bucureşti, Sectorul 3, Drumul Între Tarlale, nr.25-29; 

21. Mun.Sf.Gheorghe, Bld.G-ral Grigore Bălan, nr.9, jud. Covasna; 

22. Mun.Sf.Gheorghe, str.Crângului, nr.1, Sp.Comercial, h2/2, jud.Covasna; 

23. Mun.Cluj Napoca, str.21 Decembrie 1989, Tronson A-parter, nr.137, jud Cluj; 

24. Oraş Baia de Arieş, str. Piaţa Băii, nr.1, jud.Alba; 

25. Mun.Timişoara, str.Ovidiu Cotrus, nr.24/a, jud.Timiş; 

26. Mun.Brad, str. Republicii, bl.6, p, jud.Hunedoara; 

27. Mun. Petroşani, str.Aviatorilor, Compl.Dacia, jud.Hunedoara; 

28. Mun.Brad, str.A.Iancu, bl.43, P, jud.Hunedoara; 

29. Mun. Hunedoara, P-ţa. Obor- Chioşc, jud Hunedoara; 

30. Mun. Cluj Napoca, str.Traian Vuia, nr.222 A, jud.Cluj; 

31. Sat Mârşa, oraş Avrig, str.Suru, Magazin 1, bl.3N, jud.Sibiu; 

32. Mun.Deva, str.22 Decembrie, 43, bl.G,sc.B.P, jud.Hunedoara; 

33. Mun.Sf.Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, bl.12, jud.Covasna; 

34. Mun. Craiova, Calea Severinului, nr.54, jud. Dolj; 

35. Mun. Lugoj, str. Primăverii, nr.28, jud. Timiş; 

36. Mun. Sf. Gheorghe, str. Stadionului, 19, U.Com, 2, bl.18, jud.Covasna; 

37. Mun. Orăştie, dtr. Unirii, 29, jud. Hunedoara; 

38. Sat Vladimirescu, str. Progresului, 74, jud.Arad; 

39. Sat Crişcior, str.Zarandului, bl A50., jud. Hunedoara; 

40. Mun.Vulcan, str. M.Viteazu, nr.26, bl.18, p , jud.Hunedoara; 

41. Mun. Curtici, str.V.Goldiş, nr.1, ap.1, jud.Arad; 

42. Mun. Petroşani, str.N.Bălcescu, Chioşc, nr.2, jud.Hunedoara; 

43. Mun.Caransebeş, str.P-ţa Lemnelor, nr.4, jud.Caraş-Severin; 

44. Mun. Lupeni, str. Parângului, Demisol plus Parter, bl.d5, jud.Hunedoara; 

45. Oraş Pâncota, str. T.Vladimirescu, nr.25, jud. Arad; 

46. Mun. Reşiţa, bd. A.I.Cuza, nr.A1, Magazin Fortuna, parter, jud.Caraş-Severin; 

47. Mun.Tg Jiu, str.22 Decembrie 1989, nr.53, sc.1, p, ap.3, jud.Gorj; 

48. Mun. Petroşani, str.N.Bălcescu, P-ţa Centrală, Chioşc nr.18, jud. Hunedoara; 

49. Oraş Uricani, Bd.Muncii, bl.2,p, jud.Hunedoara; 

50. Sat Gurahonţ, str.I.Maniu, nr.30, jud.Arad; 

51. Mun.Reşiţa, str. Castanilor, nr.2, jud. Caraş-Severin; 

52. Oraş Sebiş, str. Parcul Libertăţii, nr.19, jud.Arad; 

53. Oraş Ineu, str.Republicii, nr.49/A, jud.Arad; 

54. Oraş Petrila, str.T.Vladimirescu, bl.26B, p, jud. Hunedoara; 

55. Oraş Călan, str. Independenţei, bl.9, P, jud. Hunedoara; 

56. Mun. Caransebeş, str.A.Iancu, nr.2B, 2C, jud. Caraş-Severin; 

57. ABATOR - Oraş Cugir, str. Victoriei, nr.16, jud.Alba; 

58. ATELIER TRANŞARE ŞI PREPARARE CARNE ŞI PRODUSE DIN CARNE -loc Cugir, 

str. Victoriei, nr.16;   

59. FABRICA DE PROCESARE CARNE , situată în loc.Oarda, mun.Alba Iulia, str.Biruinţei, 

nr.46, jud.Alba; 

60. Sat Vinţu de Jos, str. 1 Decembrie 1918, nr.3, jud.Alba; 

61. Mun. Craiova, str. Câmpului, nr.2, jud.Dolj; 

62. Sat Vinţu de Jos, str. 1 Decembrie 1918, nr.3, jud.Alba; 
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63. Mun.Alba Iulia, str. Biruinţei, nr.46, jud.Alba; 

64. Germania, Oelde-Stromberg, str.Auf Dem Borgkamp, nr.41; 

65. Sat Pieleşti, Drumul D.N. Zona aeroport, nr.65, jud.Dolj; 

66. Mun. Sebeş, str. M.Kogalniceanu, bl.146E, ap.XIXA/3, jud.Alba; 

67. Sat Dezmir, str.Crişeni, boxa 11, jud.Cluj; 

68. Mun. Timişoara, Calea Martirilor 1989, nr.45, jud.Timiş; 

69. Oraş Pecica, str. 2, nr.160, ap.1A, jud.Arad; 

70. Oraş Nădlac, str. Victoriei, nr.51-53, bl.A, sc.ABC, jud.Arad; 

71. Mun. Deva, bld.Decebal, bl.109, parter, jud.Hunedoara; 

 

 

 2.4. Scurt istoric al societăţii şi prezentarea ciclului de producţie şi a fluxului tehnologic 

 

Societatea ELIT este o Societate cu Răspundere Limitată înfiinţată în anul 2002, având 

capital sută la sută românesc. În perioada scursă de la înfiinţare şi până în prezent a acumulat o 

experienţă de peste 12 ani pe piaţa procesării cărnii şi a comercializării preparatelor şi 

semipreparatelor de carne din România. 

Dacă la început producţia era deservită doar de materii prime achiziţionate de pe piaţa 

internă, treptat, ca urmare a creşterii cererii pe piaţă pentru produsele sale, entitatea a început prin a  

importa materiile prime necesare producţiei, fapt ce a dus la o creştere semnificativă a producţiei şi 

implicit a  cifrei de afaceri. 

 Profitul realizat de societate a fost reinvestit în mărirea capacităţilor şi a spaţiilor de 

producţie şi de depozitare, s-au achiziţionat utilaje noi, politica de marketing a fost una agresivă, iar 

dezvoltarea logisticii şi a mijloacelor de distribuţie, precum şi sporirea personalului antrenat în 

activitate, a fost benefică pentru companie . 

              Calitatea constantă a materiilor prime a influenţat direct calitatea produsului finit, care 

concomitent cu desfacerea şi promovarea continuă a preparatelor şi semipreparatelor din carne, au 

adus companiei venituri care au impulsionat dezvoltarea. Astfel, societatea Elit a realizat în anul 

2006 o cifră de afaceri  de peste 57 milioane de euro şi un profit de 12,5 milioane euro, creşterea 

fiind vizibilă de la an la an, înregistrând în 2008 o cifră de afaceri de peste 87 mil. euro şi un profit 

net de 7,5 mil.euro. 

 Ca urmare a repercusiunilor crizei economice internaţionale şi naţionale în anul 2009 si 2010 

compania a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 17 procente în 2009 faţă de 2008 şi cu 21 de 

procente în 2010 faţă de 2008. Cifrele înregistrate fiind: 71,9 mil euro în 2009 şi 68,7 mil euro în 

2010. 

 Anul 2011 este un an bun pentru societate, înregistrând o cifră de afaceri de 83,8 mil euro, în 

creştere faţă de 2009 cu 16,5% şi un profit net de 3,2 mil euro. 

 Anii următori, 2012 şi 2013 sunt în scădere faţă de 2011, cifra de afaceri realizată în 2012 

este 76,9 mil euro cu un profit net de 3,1 mil euro, iar în 2013 cifra de afaceri realizată este 71,9 mil 

euro, înregistrând un profit net de 2,7 mil. euro. 

            Un obiectiv important al activităţii firmei a fost cel legat de calitatea forţei de muncă şi de 

stabilizare a personalului. De la un număr de 113 angajaţi în anul 2002 s-a ajuns treptat la un număr 

mediu de  617 angajaţi în anul 2006, atingând în anul 2008 un număr  mediu 1297 de salariaţi. 

Numărul salariaţilor variază de la un an la altul, compania înregistrând în 2009  1172 salariaţi,  în 

anul 2010 un număr de 1090, iar finele anului 2013 s-a înregistrat un număr de 1082 de salariaţi  cu 

o structură calificată în proporţie de 80 %. Un aspect foarte important privind resursele umane este 

atenţia pe care societatea a acordat-o specializării şi instruirii în permanenţă a personalului angajat.  

Organizarea societăţii pe compartimente de muncă, funcţii de conducere şi relaţiile dintre 

acestea, are ca scop stabilirea răspunderilor în desfăşurarea activităţilor specifice de zi cu zi, precum 

şi pentru realizarea unei conduceri eficiente, în condiţiile exercitării unui control strict a activităţii 

de administrare şi gestionare a patrimoniului.   

             ELIT SRL deţine  autorizaţii sanitar veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse 
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alimentare, de origine animală, pentru fiecare punct de lucru cu numerele: 

 Nr. 8769 / 04.06.2014 cu număr de autorizaţie RO 77 EC – Oarda de Jos 

 Nr. 66668/22.05.2007 cu număr autorizaţie RO 78 EC – Cugir 

 Nr. 2564/16.05.2013 cu număr autorizaţie D 17 EC – depozit frigorific Oarda de Jos 

 Compania Elit a implementat cu succes sistemele de management al calităţii, siguranţei 

alimentelor, managementul sănătăţii şi securităţii în muncă şi cel de protecţia mediului, obţinând 

certificarea conform standardelor internaţionale:  

 ISO 9001/2008 

 ISO 22000 /2005 

 ISO 14001/2004 

 OHSAS 18001/2007 

Datorită rezultatelor obţinute de societate în anul 2007, societatea a dezvoltat un program de 

investiţii cuprinzând o nouă fabrică de producţie, în localitatea Oarda de Jos, pe o suprafaţă de 9000 

mp. Noua fabrică este tehnologizată cu utilaje şi echipamente de ultimă generaţie ceea ce asigură 

obţinerea de produse de înaltă calitate. Fabrica este compartimentată conform fluxului tehnologic, 

dispunând de spaţii de depozitare a materiilor prime şi materialelor consumabile, spaţii de 

despachetare, decongelare, cuterizare, umplere, procesare termică, etichetare, ambalare, livrare şi 

depozitate. 

Continuând investiţiile, societatea Elit a contribuit la achiziţionarea, prin cumpărarea 

capitalului social în procent de 100 % a societăţii Cirrus Comexim SRL şi achiziţionând, în acest 

mod, o fermă pentru creşterea porcilor cu o capacitate de 100.000 de capete, precum şi o investiţie 

într-un abator dotat cu tehnologie de ultimă generaţie, conform Normelor Europene, investiţie care a 

fost finalizată în anul 2009. 

În prezent, ELIT S.R.L. dispune de două fabrici care-i deservesc cererea pe piaţa internă şi 

externă a produselor sale, una la Cugir şi cealaltă la Oarda de Jos în judeţul Alba, precum şi o 

fabrică la Bucureşti preluată în anul 2008. 

Compania deţine la Craiova un depozit propriu care deserveşte zona de sud a ţării, precum şi 

un lanţ de 52 magazine proprii de comercializare a cărnii şi preparatelor din carne, cu o arie largă de 

răspândire în Ardeal. 

Dispunând de o gamă sortimentală foarte diversificată şi de o structură logistică bine 

implementată şi organizată compania ELIT SRL oferă clienţilor peste 300 de sortimente atent 

selecţionate, structurate şi ambalate pe grupe de produse în vederea satisfacerii cerinţelor 

diferenţiate ale consumatorilor finali. 

Sub sloganul "POFTĂ BUNĂ LA MEZELIT" - " GUSTUL DESĂVÂRŞIT " compania 

comercializează pe piaţă o gamă largă de mezeluri şi carne printre care amintim: 

 Produse crud uscate: Cârnaţi Ardelenesc Uscat, Cârnaţi Alpin, Cârnaţi Sticks, Salam 

Crud Elit, Salam Chorizo, Salam Păltiniş, Salam Imperial, Salam Milano, Salam 

Minibănăţean, Salam Peperone; 

 Peste 50 de sortimente de salamuri ( Salam Elit, Victoria, Victoria Premia, Casa De 

Şuncă, Ţărănesc, Italian, Franţuzesc, Bănăţean, Bucureşti, de Casă Extra, de Porc, de 

Vară, de Vară Extra, de Vară Uscat, Premia, D’Alba, Rustic, Sârbesc, Salam Picant, 

etc). 

 Cârnaţi peste 30 de sortimente ( Casă Afumaţi, Ţărăneşti, Cu Şuncă, Olteneşti, 

Semiafumaţi, Proaspeţi, Boiereşti, Grill, Bavarezi, Casă Premia, de Grătar, Ţărăneşti 

Extra, Cârnaţi Elit, Ardeleneşti, Trandafir, etc). 

 Specialităţi peste 35 de sortimente ( Ceafă Afumată, Şuncă Praga, Şuncă Pizza, 

Şuncă Elit, Şuncă York, Muşchi Ardelenesc, Muşchi File, Muşchi Ţigănesc, Muşchi 

Azuga, Bacon, Fleică, Cotlet, Jambon, Kaizer, Costiţă,  Şunculiţă  Ţărănească, Piept 

Presat, Pastramă Porc, Pasăre, Ruladă de pui, etc ). 

 Afumături 20 de sortimente ( Coaste întregi afumate, Oase Garf, Slănină Afumată, 

Slănină cu Boia, Slăninuţă Premia, Slănină Ţărănească, Ardelenească,  Cozi porc, 

Ciolane afumate semidezosate, Coaste afumate, etc ) 
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 Prospături şi produse semipreparate: ( Tobă, Tobă din Ciolan, Tobă Extra, Tobă 

afumată, Drob, Caş de carne, Caltaboş, Leber, Pastă Vegetală, Mici, Carne Tocată, 

Jumări, Untură, Tochitură, etc ). 

 Carne refrigerată şi congelată. 

Logistica companiei face ca desfacerea produselor sale să acopere toată piaţa internă şi chiar 

livrări la export. Punctul de desfacere de la Cugir deserveşte piaţa din centrul ţării, piaţa de nord-

vest şi vest. Depozitul de la Craiova deserveşte piaţa de sud a ţării, fabrica şi SC VERICOM 2001 

SRL din Bucureşti deserveşte nevoile consumatorilor capitalei şi o parte a judeţelor învecinate, iar 

prin depozitul de la Constanţa oferă spre comercializare produsele în zona estică a ţării aferentă 

judeţelor Constanţa, Tulcea, Galaţi şi Brăila, şi prin depozitul de la Bacău acoperă cerinţele pieţei de 

nord-est şi est. 

 Produsele companiei se comercializează şi pe piaţa externă, deservind totodată nevoia de 

consum pentru produsele tradiţionale româneşti pentru zecile de mii de români plecaţi din ţară în 

străinătate, preponderent în Italia şi  Spania, dar şi în Cipru şi Irlanda. 

Promovând o politică de produs privind raportul calitate – preţ, societatea a avut ca şi 

obiectiv cucerirea unei pieţe nişă, în care calitatea îşi spune cuvântul. Această piaţă este reprezentată 

de marile supermarketuri şi hipermarketuri din ţară, dintre care enumerăm: Metro, Real, Selgros, 

Carrefour, Billa, Auchan România, Kaufland România, Profi, Cora. 

  

 

 

3. ANALIZA PATRIMONIALĂ 

 

 

Diagnosticul financiar constă într-un ansamblu de instrumente şi metode care permit 

aprecierea situaţiei financiare şi performanţelor financiare ale unei societăţi. 

Obiectivul urmărit în cazul diagnosticului financiar este de a aprecia situaţia financiară a 

societăţii comerciale, în cazul societăţilor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei, scopul 

diagnosticului este de a stabili cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă. 

 Pe baza acestui diagnostic se apreciază în ce măsură societatea poate fi supusă procedurii 

reorganizării sau, în cazul în care nu sunt întrunite condiţiile minimale de menţinere a activităţii, să 

se propună falimentul acesteia. 

În vederea stabilirii cauzelor care au determinat apariţia stării de insolvenţă a societăţii ELIT 

SRL, administratorul judiciar a analizat situaţiile financiare ale societăţii debitoare; perioada de 

timp luată în calcul pentru analiză este reprezentată de ultimii trei ani de activitatea înainte de 

deschiderea procedurii, respectiv perioada cuprinsă între 01.01.2011 – 31.12.2013 respectiv 

perioada din 01.01.2014 până la 31.08.2014. 

Precizăm că situaţiile financiare ale debitoarei au fost auditate în conformitate cu OMPF 

3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, astfel: 

- situaţiile financiare individuale întocmite pentru exerciţiul financiar care s-a 

încheiat la data de 31.12.2011 au fost auditate de către BDO AUDIT SRL BUCUREŞTI; 

- situaţiile financiare individuale întocmite pentru exerciţiul financiar care s-a 

încheiat la data de 31.12.2012 au fost auditate de ATTA CONSULTING SRL ALBA IULIA; 

- situaţiile financiare individuale întocmite pentru exerciţiul financiar care s-a 

încheiat la data de 31.12.2013 au fost auditate de   ATTA CONSULTING SRL ALBA IULIA. 

 

Opinia auditorului exprimată asupra situaţiilor financiare neconsolidate ale debitoarei ELIT 

SRL a fost următoarea: 

- pentru anul 2011 – în opinia auditorului „situaţiile financiare individuale reflectă o 

imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziţiei financiare a societăţii la data de 31 

decembrie 2011 precum şi a performanţei financiare ale acesteia pentru exerciţiul financiar 

încheiat la această dată în conformitate cu OMF nr.3055/2009”; 
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- pentru anul 2012 – opinia auditorului a fost una cu rezerve, bazele opiniei cu 

rezerve fiind legată de faptul că societatea nu a avut organizată activitatea de audit intern 

pentru exerciţiul încheiat la 31.12.2012 precum şi de faptul că imobilizările corporale 

evidenţiate în contul 213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii” 

precum şi în contul 214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorii 

umane şi materiale şi alte active corporale”sunt prezentate la valoarea lor istorică şi nu la 

valoarea justă; 

-  pentru anul 2013 – opinia auditorului a fost aceiaşi ca şi pentru anul 2012. 

In opinia auditorului, cu excepţia efectelor posibile ale aspectelor menţionate anterior, 

situaţiile financiare neconsolidate redau o imagine fidelă  a poziţiei financiare a societăţii. 

 

 

3.1. Structura şi evoluţia posturilor de activ 

 

Evoluţia activului debitoarei în ultimele trei exerciţii financiare încheiate anterior deschiderii 

procedurii insolvenţei  este prezentată mai jos pe principalele elemente componente: 

 
Denumire indicator 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Imobilizări necorporale 127.218 88.097 52.078 96.165 

Imobilizări corporale 57.621.678 52.612.308 52.997.094 50.091.977 

Imobilizări financiare 183.796 176.316 157.610 150.673 

Total active imobilizate 57.932.692 52.876.721 53.206.782 50.338.815 

Stocuri 21.173.606 19.486.581 16.740.414 16.527.684 

Creanţe 58.326.768 62.334.357 48.215.267 58.254.695 

Investiţii pe termen scurt 0 0 21.432 0 

Disponibilităţi băneşti 72.350.599 21.017.669 13.600.080 11.783.569 

Total active circulante 151.850.973 102.838.607 78.577.193 86.565.948 

Cheltuieli înreg in avans 0 30.000 0 0 

TOTAL  ACTIV 209.783.665 155.745.328 131.783.975 136.904.763 

 

Din datele de mai sus se constată următoarele: 

- în anul 2012 comparativ cu anul 2011 valoarea activului total a cunoscut o diminuare  în 

procent de 25,75%, diminuare localizată pe reducerea activelor imobilizate cu 8,72% şi o diminuare 

a activelor circulante  cu 32,27%; 

- în anul 2013 comparativ cu anul 2012 diminuarea activului total a fost cu 15,38%  şi s-a 

localizat atât pe creşterea activelor imobilizate cu 0,62% cât şi pe diminuarea activelor circulante cu 

23,59%; 

- la 31.08.2014 comparativ cu 31 .12.2013 valoarea activului total creşte cu 3,88%, şi este  

localizată în diminuarea activelor imobilizate  cu 5,39% şi creşterea activelor circulante cu 10,16%. 

 

3.1.1. Active imobilizate 

 

Activele imobilizate reprezintă o componentă importantă a patrimoniului societăţii, 

constituind baza materială şi financiară necesară desfăşurării activităţii, având în componenţă : 

active necorporale, active corporale şi active financiare. Privite în structura activele imobilizate 

evidenţiate la valoarea rămasă,  ELIT SRL  prezintă următoarea evoluţie în perioada analizată: 

 
Denumire indicator 

 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Imobilizări necorporale 127.218 88.097 52.078 96.165 

Concesiuni, brevete, licenţe 127.218 88.097 52.078 96.165 

Imobilizări corporale 57.621.678 52.612.308 52.997.094 50.091.977 

Terenuri  3.114.395 3.114.395 3.300.395 3.300.395 

Construcţii 26.350.508 27.870.712 29.626.885 29.905.920 
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Maşini, utilaje, instalaţii de lucru 24.602.283 18.662.549 17.311.491 15.388.260 

Mobilier, birotică 753.062 1.045.425 677.535 617.654 

Imobilizări corporale în curs 2.801.430 1.919.227 2.080.788 879.748 

Imobilizări financiare 183.796 176.316 157.610 150.673 

Acţiuni deţinute la entităţi afiliate 80.200 80.200 80.200 80.200 

Împrumuturi acordate entit.afiliate 139 0 0 0 

Alte împrumuturi 103.457 96.116 77.410 70.473 

Total imobilizări corporale nete 57.932.692 52.876.721 53.206.782 50.338.815 

 

În patrimoniul său, societatea debitoare deţine imobilizări corporale – imobilizări care au 

permis desfăşurarea activităţii, dat fiind faptul că obiectul principal de activitate este unul de 

producţie, respectiv „PRELUCRAREA ŞI CONSERVAREA CĂRNII”. 

După cum se constată din tabelul de mai sus, valoarea netă a activelor imobilizate pe 

perioada supusă analizei a cunoscut o scădere în anul 2012 comparativ cu anul 2011, scădere cu 

8,72%, în schimb în anul 2013 comparativ cu anul 2012, valoarea lor a crescut cu 0,62% pentru ca 

la 31.08.2014 valoarea lor să se diminueze cu 5,39%. 

 

 

3.1.1.1. Imobilizări necorporale 

 

Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fără suport material şi deţinut 

pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate 

terţilor sau pentru alte scopuri administrative. 

Un activ necorporal este recunoscut dacă se estimează că va genera beneficii economice 

viitoare  pentru pesoana juridică , costul activului poate fi evaluat în mod fidel. 

Societatea prezintă ca active necorporale mărcile la produse înregistrate, licenţele de 

calculator şi softuri informatice. 

 

3.1.1.2. Imobilizări corporale 

 

Imobilizările corporale reprezintă active care sunt deţinute de societate pentru a fi utilizate în 

producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în 

scopuri administrative şi sunt utilizate pe o perioadă mai mare de un an de zile. 

         In categoria imobilizărilor corporale sunt incluse: 

 terenuri 

 construcţii 

 instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii 

 mobilier, aparatură birotică 

 

A. TERENURI 

 

Situaţia terenurilor aflate în patrimoniu ELIT SRL la data de 31.08.2014 se prezintă conform 

datelor din tabelul de mai jos: 

 

 

 

 
Locaţia terenului Data 

dobândirii 

Suprafaţa mp Valoarea de 

cumpărare 

Valoarea 

contabilă netă 

Cugir, str.Victoriei 16, jud.Alba 04.04.2002 12.330 42.765,00 667.706,00 

Oarda de Jos, str.Biruinţei, nr.46, jud Alba 08.07.2005 9.531 10.007,56  

Idem 14.09.2005 8.255 346.462,35  

Idem 04.10.2005 2.755 266.250,00  

Idem 25.11.2005 3.000 109.560,00  
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Idem 08.12.2005 1.014 207.170,00  

Idem 20.12.2005 151 15.388,41  

Idem 30.12.2005 3.300 121.796,00  

Idem 27.03.2006 1.400 49.154,00  

Idem 08.10.2007 5.491 164.730,00  

Idem 31.12.2007 7.235 384.438,96 2.156.195,61 

Băicoi, jud.Prahova 20.04.2010 2.500 175.605,00 175.605,00 

Bucureşti, str.M.Gelu, jud. Ilfov 30.06.2011 1.800 114.888,06 114.888,06 

Pieleşti, jud.Dolj 16.10.2013 2.000 186.000,00 186.000,00 

TOTAL - 60.762mp 2.194.215,33 3.300.394,67 

 

In concluzie, societatea are în patrimoniu terenuri în suprafaţă totală de 60.762 mp situate în 

Cugir şi Orda judeţul Alba, în Băicoi, jud.Prahova, Bucureşti şi Pieleşti judeţul Dolj, terenuri a căror 

valoare de cumpărare a fost de 2.194.215,33 lei şi a căror valoare netă înregistrată în contabilitate 

este de 3.300.394,67 lei, societatea procedând la reevaluarea terenurilor situate în Cugir , diferenţa 

favorabilă din reevaluare fiind de 624.941 lei şi a terenurilor situate în Oarda unde diferenţa 

favorabilă din reevaluare a fost de 481.238 lei, diferenţă contabilizată de societate în contul 105 – 

Diferenţe din reevaluare. 

 

B. CONSTRUCŢII – valoarea netă a construcţiilor aflate în patrimoniul societăţii în 

intervalul analizat a crescut  pe întreaga perioadă, respectiv în anul 2012 comparativ cu anul 2011 

valoarea netă a crescut cu 5,73% , în anul 2013 comparativ cu anul 2012 valoarea construcţiilor a 

crescut cu 6,30% , iar la 31.08.2014 valoarea netă a crescut cu 0,94%;  

 

- în anul 2012 se observă o creştere a valorii construcţiilor la valoarea netă cu suma de 

1.520.204 lei, în acest interval societatea pune în funcţiune construcţii la valoarea de 

inventar de 2.946.975 lei – identificate prin Galeriile Ulpia Traiana cu o valoare de inventar 

de 2.116.935,50 lei, Depozit frigorific la o valoare de inventar de 727.200 lei şi Staţie de 

epurare la o valoare de inventar de 25.000 lei, de asemenea înregistrează cheltuieli cu 

amortizarea construcţiilor în sumă de 1.426.770 lei; 

- în anul 2013 valoarea netă a construcţiilor creşte cu suma de 1.756.173 lei, în acest interval 

societatea pune în funcţiune construcţii la o valoare de invenar de 1.238.581 lei ; în luna 

februarie 2013, societatea, în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub 

nr.113/08.02.2013 şi a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 

114/08.02.2013, vinde două spaţii comerciale situate în municipiul Sibiu  str.N.Iorga şi 

cartier Vasile Aron, către LATIN IMPEX SRL şi LATIN TRADE SRL cu o valoare pe fiecare 

contract de câte 300.000 euro plus TVA, spaţii care aveau o valoare de inventar de 1.339.102 

lei, respectiv 790.914,45 lei; de asemenea în luna decembrie societatea procedează la 

reevaluarea construcţiilor pentru determinarea valorii juste în vederea actualizării datelor de 

înregistrare în contabilitate a activelor imobilizate, respectiv a clădirilor; 

- în anul 2014 la 31 august, valoarea netă a construcţiilor comparativ cu finele anului 2013 

cunoaşte o creştere cu suma de 279.035 lei materializată în punerea în funcţiune a două 

obiective, respectiv Spaţiu depozit preambalare cu o valoare de intrare de 1.244.747 lei şi 

Cabina poartă cu grup sanitar cu o valoare de intrare de 49.113 lei, de asemenea pe cele opt 

luni de funcţionare din anul 2014 societatea înregistrează amortizare în suma de 1.014.824 

lei; 

În concluzie, la categoria CONSTRUCŢII existente în patrimoniul societăţii sunt : spaţii de 

tranşare, abatorizare , producţie şi păstrare , spaţii comerciale etc. 

 

 C. MAŞINI, UTILAJE, INSTALAŢII –  au o pondere însemnată în categoria 

imobilizărilor corporale, la 31.08.2014 însemnând 30,57% din valoarea totală a imobilizărilor 

corporale; 

 Această categorie de imobilizări cunoaşte o descreştere în intervalul analizat, respectiv o 

diminuare în anul 2012 comparativ cu anul 2011 cu 24,14% , reducerea valorii nete a acestor 
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imobilizări continuă şi în anul 2013 când diminuarea este de 7,23%, iar la 31.08.2014 valoarea 

acestei categorii se diminuează cu 11,39%; aceste diminuări sunt puse pe seama înregistrării 

amortizării mijloacelor fixe precum şi pe seama ieşirilor de mijloace fixe ; la 31.08.2014 valoarea 

netă a acestei categorii de imobilizări corporale era de 15.388.260 lei şi cuprindea toate utilajele şi 

echipamentele ce constituie parte integrantă a fluxului tehnologic, fără de care societatea nu îşi 

putea desfăşura activitatea; 

 

 D. MOBILIER, BIROTICĂ -  această grupă are un procent  redus în totalul activelor şi se 

materializează în special în obiecte de mobilier folosite la amenajarea spaţiilor de birouri. Valoarea 

netă a acestor active cunoaşte o evoluţie oscilatorie pe intervalul analizat în sensul creşterii în anul 

2012 comparativ cu anul 2011 cu 38,825 , urmată de o diminuare în anul 2013 cu 35,19%, iar în 

anul 2014 cu 8,83%; 

 

 E. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS – a căror valoare la 31.08.2014 este în sumă 

de 879.748 lei şi reprezintă investiţiile efectuate pentru canalizare la Punctul de lucru Oarda, Hala 

auto şi Atelier de utilităţi. 

 

 

3.1.1.3. Imobilizări financiare 

 

Imobilizările financiare reprezintă acţiunile deţinute la entităţile afiliate, împrumuturile 

acordate entităţilor afiliate, evaluarea acestor imobilizări financiare; valoarea imobilizărilor 

financiare înregistrate de societate la 31.08.2014 se ridică  la suma de 150.673 lei şi este 

reprezentată de avansurile achitate pentru stocuri de mărfuri, conform precizărilor debitorului , 

avansuri în sumă de 70.473 lei precum şi acţiuni deţinute la entităţile afiliate în sumă de 80.200 lei 

şi care reprezintă 80% din capitalul social al firmei VERICOM SRL 2001 – participaţia Elit SRL  

fiind de 80.000 lei precum şi 200 lei reprezentând părţi sociale deţinute de  ELIT SRL la CIRRUS 

COMEXIM SRL  - 100% din capitalul social. 

 

 

3.1.2. Activele circulante 

 

Activele circulante reprezintă a doua componentă în structura activului bilanţier, sunt bunuri 

şi valori care participă la un singur circuit economic, fiind deţinute pe un termen scurt (mai mic de 

un an), de către societate. Această categorie de active este importantă pentru finanţarea  curentă a 

activităţii unei companii şi reprezintă calea cea mai scurtă pentru obţinerea unor lichidităţi pe 

termen scurt. 

Un activ se consideră a fi circulant atunci când: 

 se aşteaptă să fie realizat sau este deţinut cu intenţia de a fi vândut sau consumat în cursul 

normal al ciclului de exploatare al entităţii; 

 este deţinut , în principal în scopul tranzacţionării; 

 se aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; 

 este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este 

restricţionată; 

 Din punct de vedere al structurii, activele circulante sunt constituite din: 

 stocuri; 

 creanţe; 

 investiţii pe termen scurt; 

 disponibilităţi băneşti în casă şi în bancă. 

 

A. STOCURILE - reprezintă bunurile materiale aflate în proprietatea societăţii deţinute cu 

scopul de a fi vândute (mărfuri) sau pentru a fi folosite în procesul de producţie (materii prime, 
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materiale consumabile). 

 

Privite în structură, pe intervalul analizat componenţa stocurilor  se prezintă astfel: 

 
Denumire indicator 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Materii prime şi mater.consumab. 

   -  materii prime 

   -  materiale auxiliare 

   -  obiecte de inventar     

   -  ambalaje 

6.354.202 

836.094 

4.634.810 

449.307 

433.991 

6.115.527 

998.374 

4.775.953 

0 

341.200 

4.742.507 

514.420 

3.928.380 

14.459 

285.248 

5.303.067 

703.967 

4.134.650 

57.750 

406.700 

Producţia în curs execuţie    

   - semifabricate 

4.017.900 

4.017.900 

5.142.767 

5.142.767 

4.389.831 

4.389.831 

1.746.238 

1.746.238 

Produse finite şi mărfuri    

   - produse finite    

   - mărfuri la preţ cu ridicata 

8.133.822 

1.554.802 

6.579.020 

8.123.850 

1.946.805 

6.177.045 

7.537.332 

1.641.415 

5.895.917 

9.047.212 

3.438.870 

5.608.342 

Avansuri pentru cumpăr.stocuri 2.667.682 104.437 70.744 431.167 

Total stocuri 21.173.606 19.486.581 16.740.414 16.527.684 

 

Din datele de mai sus se constată că pe intervalul analizat valoarea stocurilor a cunoscut o 

evoluţie descrescătoare, respectiv în anul 2012 comparativ cu anul 2011 valoarea stocurilor s-a 

diminuat cu 7,96% , diminuare localizată la poziţia stocurilor de materii prime şi materiale,  produse 

finite şi mărfuri respectiv avansuri achitate către furnizori pentru aprovizionarea cu materii prime; 

-  în anul 2013, comparativ cu anul 2012, valoarea stocurilor s-a diminuat cu 14,09%, 

diminuare localizată pe toate elementele componente ale capitalului stocuri; 

-  în anul 2014, comparativ cu anul 2013, reducerea este de 1,27% şi s-a localizat 

doar pe poziţia producţie în curs de execuţie , restul poziţiilor din acest capitol cunoscând 

creşteri; 

 

 

 B. CREANŢE - se mai numesc şi valori în curs de decontare şi reprezintă valori economice 

avansate temporar de societate către alte persoane fizice sau juridice pentru care urmează să 

primească un echivalent valoric reprezentat de o sumă de bani sau serviciu. 

 

Situaţia creanţelor societăţii pe intervalul supus analizei se prezintă astfel: 

 

 
Denumire indicator 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Clienţi de încasat 56.973.110 56.548.376 36.151.553 37.768.145 

Clienţi incerţi 5.291.273 6.036.168 10.737.158 10.171.586 

Proviz. deprec.creanţe-clienţi -8.488.813 -9.818.868 -13.073.806 -12.508.234 

Creanţe bugetare 654.919 203.299 285.589 17.362 

Debitori diverşi 2.355.742 1.613.989 1.737.546 1.411.843 

Debite incerte 640.537 747.536 1.046.147 1.018.712 

Decontări în cadrul grupului 900.000 7.000.000 11.300.000 20.375.281 

Alte creanţe sociale 0 3.857 0 0 

Dec.în curs de clarificare 0 0 31.080 0 

Total creanţe 58.326.768 62.334.357 48.215.267 58.254.695 

 

Din datele de mai sus se constată că valoarea creanţelor au o evoluţie oscilantă în intervalul 

supus analizei, respectiv se constată o creştere a total creanţe în anul 2012 comparativ cu anul 2011 

cu 6,87%, diminuare localizată pe diminuarea soldului de clienţi de încasat cu 0,74% . o creştere a 

clienţilor incerţi cu 14,07%, clienţi pentru care societatea a constituit provizioane în anul 2012 în 

procent de 15,68% din valoarea lor, o diminuare a debitorilor diverşi cu 31,48%, o creştere 

însemnată a decontărilor în cadrul grupului cu 677,77%; 

- în anul 2013 comparativ cu anul 2012 se constată o diminuare a creanţelor totale cu 

22,65%, diminuare localizată în categoria clienţi de încasat care s-a diminuat cu 28,11%, o creştere a 
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clienţilor incerţi cu 77,88%, o creştere a debitelor incerte cu 39,94%, o creştere a provizioanelor cu 

116,58% ; 

- la 31.08.2014 comparativ cu finele anului 2013, se constată o creştere a creanţelor cu 

20,82%, creştere localizată pe creşterea creanţelor de încasat cu 4,47% şi decontărilor în cadrul 

grupului cu 80,31%, restul elementelor din categoria creanţe cunoscând modificări modice în plus 

sau în minus faţă de perioada precedentă. 

 

 D. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT -  reprezintă sumele investite de societate cu 

scopul de a obţine un câştig pe termen scurt; societatea înregistrează astfel de investiţii doar în anul 

2013, în sumă de 21.432 lei şi reprezintă „Alte titluri de plasament”. 

 

 

E. DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI -  reprezintă valori sub formă de bani pe care societatea 

le deţine în casieria proprie, disponibilităţile existente în conturile bancare, avansurile de trezorerie 

şi alte valori. 

Situaţia disponibilităţilor băneşti care se află în patrimoniul societăţii se prezintă astfel: 

 
Denumire indicatori 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Disponibil in bancă în lei 60.986.720 6.017.501 9.976.368 6.077.856 

Disponibil în bancă în valută 8.869.658 11.903.954 1.920.782 3.196.134 

Disponibil în casă în lei 763.303 1.132.106 660.145 1.268.850 

Disponibil în casă  în valută 1.419 2.104 3.050 3.706 

Alte valori 1.009.328 1.639.082 921.585 806.326 

Sume în curs de decontare 223.899 214.004 4.784 3.883 

Disponibilităţi ale clienţilor 495.954 108.918 113.366 121.101 

Viramente interne 318 0 0 305.713 

Total disponibilităţi băneşti 72.350.599 21.017.669 13.600.080 11.783.569 

 

Din datele prezentate mai sus se constată o evoluţie descendentă a disponibilului societăţii 

pe întreaga perioadă analizată, astfel în anul 2012 comparativ cu 2011 diminuarea este cu 70,95% , 

şi se localizează pe reducerea disponibilului existent în conturi la bănci; la finele anului 2013 

valoarea disponibilului se reduce cu 35,29% şi este localizată în principal în diminuarea 

disponibilului în bancă în valută şi a disponibilului din casă; la 31.08.2014 reducerea de disponibil 

este de 13,36%, diminuarea înregistrându-se la disponibilul din bancă restul elementelor de 

disponibil cunoscând creştere faţă de perioada anterioară. 

 

 3.2. Structura şi evoluţia posturilor de pasiv. 

 

Pentru a putea face o analiză a pasivului societăţii se prezintă datele din tabelul de mai jos: 

 
Denumire indicatori 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Capitaluri proprii din care: 137.717.663 94.791.573 89.313.056 53.489.120 

  Capital social 100.000 100.000 100.000 100.000 

  Rezerve din reevaluare 5.862.787 5.862.787 9.783.655 9.783.655 

  Rezerve  30.702.338 30.702.338 30.702.338 30.702.338 

  Profit ( Pierdere) exerciţiu 13.884.870 14.219.628 11.974.445 12.830.827 

  Rezultat reportat ( Pierdere) 87.167.668 43.906.820 36.752.618 72.300 

Total datorii din care: 69.855.114 59.225.223 41.742.008 83.186.633 

  Furnizori şi conturi asimilate 26.724.555 25.345.361 20.812.099 24.562.860 

  Clienţi creditori 201.613 0 71.103 0 

  Obligaţii salariale 3.694.747 2.937.152 2.697.761 2.470.962 

  Obligaţii bugetare 3.186.485 3.509.371 2.861.366 11.992.007 

  Credit bancar termen scurt 0 1.200.000 0 1.247.745 

  Credit bancar termen lung 32.947.989 24.352.567 15.114.493 8.609.808 

  Alte împrumuturi 3.045.330 1.850.092 185.186 119.813 
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  Dec operaţii în curs clarificare 54.245 30.680 0 163.438 

  Dat.către asociaţi-dividende 150 0 0 34.020.000 

Venituri înregistrate în avans 2.210.888 1.728.532 728.911 229.010 

  TOTAL PASIV 209.783.665 155.745.328 131.783.975 136.904.763 

 

 

Capitalurile reprezintă resursele care contribuie la desfăşurarea activităţii economice a 

societăţilor comerciale. Cu ajutorul lor, societatea îşi procura mijloacele economice necesare: 

utilaje, clădiri, mijloace de transport, stocuri de materii prime, materiale, obiecte de inventar, 

mărfuri. 

Într-un sens mai larg se regăsesc sub denumirea de capitaluri permanente, fiind componenta 

de baza a pasivului bilanţier destinat a finanţa într-o manieră durabilă activul patrimonial (averea). 

Ele se formează la înfiinţarea societăţii, pe parcurs se majorează sau se diminuează, după caz, iar la 

încetarea activităţii se lichidează. 

Capitalurile proprii delimitează resursele financiare constituite prin: aportul proprietarilor, 

acţionarilor sau asociaţilor în calitatea lor de investitori de capital, autofinanţarea prin capitalizarea 

profitului, din alte resurse nerambursabile stabilite prin lege. În mod concret, ele se identifică prin 

capitalul social, primele legate de capital, rezervele societăţii, diferenţele rezultate din reevaluarea 

activelor, rezultatul reportat din exerciţiile precedente, rezultatul exerciţiului. 

 

În ceea ce priveşte capitalurile proprii ale societăţii, din tabelul de mai sus se poate constata 

că acestea au avut o valoare pozitivă pe întreg intervalul analizat, ceea ce denotă că societatea a 

desfăşurat o activitate aducătoare de profit;  în privinţa evoluţiei capitalurilor proprii se poate 

constata că acestea au cunoscut o diminuare permanentă pe întreaga perioadă supusă analizei  până 

la intrarea societăţii în procedura insolvenţei; astfel în anul 2012 comparativ cu anul 2011 

diminuarea  capitalurilor proprii a fost de 31,17%,  în anul 2013 comparativ cu anul 2012 

capitalurile proprii s-au diminuat cu 5,78%, iar la 31 august 2014 acestea au cunoscut o diminuare 

cu 40,11% ajungând la suma de 53.489.120 lei. 

 

  3.2.1. Capitalurile proprii 

 

În ceea ce priveşte evoluţia elementelor componente ale capitalurilor proprii se constată 

următoarele: 

-  capitalul social al societăţii în sumă de 100.000 lei a rămas constant pe întreaga perioadă; 

-  rezervele societăţii au cunoscut aceeaşi valoare pe cei trei ani analizaţi, respectiv suma de 

30.702.338 lei şi au reprezentat alte rezerve în suma de 30.702.338 lei; 

- rezerve din reevaluare care au cunoscut modificări în intervalul analizat în sensul creşterii 

în anul 2013 urmare a  efectuării reevaluării activelor imobilizate - construcţiilor la data de 31 

.12.2013 , dată la care s-a înregistrat un plus de rezerve în sumă de 3.920.868 lei; 

- rezultatul exerciţiului – în cei trei ani analizaţi societatea a înregistrat profit care a 

cunoscut o evoluţie oscilantă în exerciţiile încheiate: a crescut cu 2,41% în anul 2012 comparativ cu 

anul 2011 pentru ca în anul 2013 să cunoască o reducere faţă de anul precedent cu 15,79%, urmată 

din nou de creştere în anul 2014 cu 7,15% la 31.08.2014 comparativ cu finele anului 2013.  

- rezultatul reportat – pe întreg intervalul rezultatul reportat indica profit care s-a diminuat 

de la o perioadă la alta până în anul 2014 când societatea are rezultat reportat 72.300 lei urmare a 

repartizării profitului aferent perioadelor anterioare. 

 

 

3.2.2. Datoriile societăţii 

 

În ceea ce priveşte datoriile societăţii acestea au cunoscut o reducere de la 69.855.114 lei cât 

erau la finele anului 2011 până la 41.742.008 lei la finele anului 2013 pentru ca în anul 2014 la 31 

august valoarea acestora să crească la 83.186.633 lei. 
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Din structura acestor datorii se poate constata că la 31.08.2014 societatea înregistrează 

obligaţii faţă de furnizori în sumă de 24.562.860 lei şi reprezintă 29,53% din valoarea totală a 

datoriilor, obligaţii salariale în sumă de 2.470.962 lei, obligaţii bugetare care la data de mai sus 

însumau 11.992.007 lei în procent de 14,41% din datoriile totale şi care se structurează astfel: 

- contribuţii angajat-angajator la asigurările sociale    =    752.582  lei; 

- contribuţii angajat-angajator la fondul de sănătate   =     258.675 lei; 

- contribuţii angajat-angajator la fondul de şomaj      =       30.014 lei; 

- tva de plată                                                             =  4.151.403 lei; 

- impozit pe veniturile din salarii                                =     318.640 lei; 

- impozit pe dividende                                                =   6.480.693 lei; 

 

mai înregistrează obligaţii faţă de asociaţi reprezentând dividende de plată în sumă de 34.020.000 

lei. 

La data de 31.08.2014 societatea are datorii faţă de unităţile bancare prin contractarea unui 

credit pe termen lung  cu o  valoare a creditului la acea dată de 8.609.807,76 lei, un credit pe termen 

scurt în sumă de 1.247.745 lei şi alte împrumuturi în sumă de 119.813 lei. 

De precizat că în cursul anului 2014, societatea, în baza Hotărârilor Adunării Generale a 

Asociaţilor  a repartizat dividende din profiturile realizate în anii anteriori în sumă totală de 

48.654.763 lei  astfel: 

  - Hotărârea nr. 4/27.02.2014 - se aprobă repartizarea de dividende  în sumă de 

40.500.000 lei din profitul nerepartizat  existent în contul 1171; 

  - Hotărârea nr. 6/07.03.2014 prin care se aprobă repartizarea la dividende a sumei de 

297.619 lei din profitul net nerepartizat al anilor anteriori şi înregistrat în contabilitate în soldul 

creditor al contului 117. 

  -Hotărârea nr. 7/19.06.2014 prin care se aprobă repartizarea la dividende a sumei de 

7.857.144 lei din profitul net nerepartizat  al anilor anteriori şi înregistrat în contabilitate în soldul 

creditor al contului 117. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La data de 31.08.2014 societatea mai are de plată dividende nete în sumă de 34.020.000 lei 

şi impozit pe dividende în sumă de 6.480.693 lei. 

 

Datoriile societăţii funcţie de scadenţa acestora se pot grupa astfel: 
    Denumire indicatori 

 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

   Datorii totale  69.855.114 59.225.223 41.742.008 83.186.633 

    - datorii care trebuie plătite într-o 

perioadă  până  la un an 

44.386.933 44.299.463 36.173.522 83.186.633 

    - datorii care trebuie plătite într-o 

per.mai mare de un an 

25.468.181 14.925.760 5.568.486 0 

 

3.2.3. Venituri înregistrate in avans 

 

În această categorie de indicatori societatea a înregistrat subvenţia primită pentru investiţiile 

efectuate de societate prin contractarea unui credit SAPARD în anul 2008 care au fost recuperate în 

timp  şi care la data de 31.08.2014 mai înregistrează valoarea de 229.010 lei. 

 

3.3. Activul net contabil 

 

Activul net contabil este un indicator al analizei financiare a societăţii fiind utilizat la 

estimarea valorii unei societăţi; este determinat ca diferenţa între total active şi total datorii, 

obţinând o expresie clară a activului neangajat în datorii. 

 
Denumire indicator 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Total activ 209.783.665 155.745.328 131.783.975 136.904.763 
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Total datorii 69.855.114 59.225.223 41.742.008 83.186.633 

Venituri înregistrate în avans 2.210.888 1.728.532 728.911 229.010 

Activ net contabil 137.717.663 94.791.573 89.313.056 53.489.120 

 

Din datele de mai sus se constată că activul net a avut o evoluţie descrescătoare în cei trei ani 

analizaţi, diminuarea în anul 2012 faţă de anul 2011 fiind de 31,17%, în cifre absolute o reducere de 

42.926.090 lei; în anul 2013 comparativ cu anul 2012, diminuarea a fost de 5,78% în cifre absolute 

de 5.478.517 lei iar în anul 2014 la 31 august valoarea activului net se reduce cu 40,11% , cu toate 

aceste reduceri societatea are capacitatea ca din valoarea activului de care dispune la 31.08.2014 să 

asigure acoperirea datoriilor. 

 

 

 3.4. Analiza structurii bilanţului 

 

Ratele de structură patrimonială stabilesc ponderea fiecărui post de activ sau de pasiv în 

totalul bilanţului, oferind posibilitatea exprimării bilanţului în procente. 

  

3.4.1. Analiza ratelor de structură ale activului bilanţier 

 

Pe baza datelor din bilanţurile contabile încheiate de societate la finele fiecărui an şi a 

balanţei de verificare întocmită de societate la finele lunii august 2014 se procedează la o analiză a 

structurii elementelor din activul  bilanţului; valoarea ratelor de structură a activului pe perioada 

analizată se prezintă astfel: 

 
Denumire indicator 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Rata activelor imobilizate 27,62% 33,95% 40,37% 36,77% 

 - rata imobilizărilor necorpor. 0,06% 0,06% 0,04% 0,07% 

 - rata imobilizărilor corporale 27,47% 33,78% 40,22% 36,59% 

 - rata imobilizărilor financiare 0,09% 0,11% 0,11% 0,11% 

Rata activelor circulante 72,38% 66,03% 59,63% 63,23% 

 - rata stocurilor 10,09% 12,51% 12,70% 12,07% 

 - rata creanţelor 27,80% 40,03% 36,59% 42,55% 

 - rata investiţii termen scurt 0,00% 0,00% 0,02% 0 

 - rata disponibilităţi băneşti 34,49% 13,49% 10,32% 8,61% 

Cheltuieli înreg.în avans 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 

Total  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Rata activelor imobilizate – aceasta rată măsoară ponderea activelor imobilizate în activul 

total al societăţii; acestea măsoară gradul de investire al capitalului şi reflectă ponderea elementelor 

patrimoniale aflate permanent în patrimoniu. Nivelul optim al acestei rate oscilează în jurul valorii 

de 60%. 

Activele imobilizate în cadrul societăţii au o valoare cuprinsă între 27,62% în anul 2011 

urmate de o creştere  a ponderii lor în anul 2012 la 33,95% iar în 2013 la 40,37% pentru ca în anul 

2014 valoarea  lor să fie de 36,77%.  

Rata imobilizărilor corporale – se calculează ca raport procentual între imobilizările 

corporale şi totalul activului. Se constată că imobilizările corporale deţin ponderea în cadrul 

activelor imobilizate , ponderea celorlalte active este nesemnificativă . 

 

Rata activelor circulante - este complementară ratei activelor imobilizate şi se calculează 

ca raport procentual între activele circulante şi totalul activului. 

Activele circulante au ponderea cea mai însemnată  în total activ devansând activele 

imobilizate în cei trei ani analizaţi, respectiv au o mişcare de la 72,38% cât înregistrau în anul 2011 

se reduc la 66,03% în anul 2012, la 59,63% în anul 2013 iar în anul 2014 cresc la 63,23%. 

Rata stocurilor – reprezintă ponderea stocurilor în totalul activului şi ea înregistrează o 
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tendinţa crescătoare de la o perioadă la alta, astfel de la 10,09% cât înregistra în anul 2011 ajunge la 

12,07% în anul 2014. 

Rata creanţelor – se calculează ca un raport procentual între totalul creanţelor şi totalul 

activului; se constată că pe toată perioada creanţele au avut ponderea cea mai ridicată din cadrul 

activelor circulante, aceasta a crescut de la 27,80% în anul 2011 până la 42,55% în anul 2014. 

Rata investiţiilor pe termen scurt – calculată ca raport între investiţiile pe termen scurt şi 

total activ , aceasta a avut o valoare nesemnificativă, societatea a înregistrat investiţii pe termen 

scurt doar în anul 2013. 

Rata disponibilităţilor băneşti -  calculată ca raport între disponibilităţile băneşti existente 

în societate şi total activ , a cunoscut o evoluţie descrescătoare în sensul reducerii sale de la 34,49% 

în anul 2011 până la 8,61% în anul 2014. 

 

3.4.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului bilanţier 

 

În cele ce urmează, se va proceda la o analiză structurală a pasivului bilanţier pe baza ratelor 

de structură, care oferă informaţii privind politica financiar a firmelor şi evidenţiază aspecte legate 

de stabilitatea şi autonomia financiară a lor. 

În tabelul de mai jos se regăsesc valorile ce le înregistrează ratele de structură ale pasivului: 

 
Denumire indicatori 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Rata capitalurilor proprii 65,65% 60,86% 67,77% 39,07% 

Rata datoriilor 33,30% 38,03% 31,67% 60,76% 

  - rata datorii faţă de furnizori 12,74% 16,27% 15,79% 17,94% 

  - rata clienţi creditori 0,10% 0,00% 0,05% 0,00% 

  - rata obligaţii salariale 1,76% 1,89% 2,05% 1,80% 

  - rata obligaţii bugetare 1,52% 2,25% 2,17% 8,76% 

  - rata credite bancare termen scurt 0,00% 0,77% 0,00% 0,91% 

  - rata credit bancar termen lung 15,71% 15,64% 11,49% 6,29% 

  - rata alte împrumuturi 1,45% 1,19% 0,14% 0,09% 

  - rata dec operaţiuni în curs lămur. 0,02% 0,02% 0,00% 0,12% 

  - rata datorii asociaţi-dividende 0,00% 0,00% 0,00% 24,85% 

Rata venituri înregistrate în avans 1,05% 1,11% 0,55% 0,17% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Din datele de mai sus se constată că  rata capitalurilor proprii în total pasiv are o evoluţie 

oscilantă, de la 65,65% cât se înregistra în anul 2011 se reduce la 60,86% în anul 2012 urmat de o 

creştere la 67,77% în anul 2013 iar în anul 2014 valoarea ratei se reduce la 39,07%,  situaţie 

determinată de creşterea ponderii datoriilor  urmare a creşterii obligaţiilor faţă de asociaţi prin 

distribuirea de dividende în anul 2014. 

 

În ceea ce priveşte rata datoriilor aceasta urmează un trend oscilant invers trendului urmat de 

rata capitalurilor proprii. 

 

Pentru a continua analiza pasivului bilanţier se iau în discuţie şi următorii indicatori: 

- rata stabilităţii financiare 

- rata autonomiei financiare globale 

- rata de îndatorare globală 

Situaţia acestor indicatori în cadrul societăţii pe intervalul supus analizei se prezintă astfel: 

 
Denumire indicatori 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Rata autonomiei financiare globale 65,65% 60,86% 67,77% 39,07% 

Rata stabilităţii financiare 77,79% 70,45% 72,00% 39,80% 

Rata de îndatorare globală 21,16% 28,44% 27,45% 60,76% 
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Rata autonomiei financiare globale – prezintă ponderea surselor proprii în totalul 

mijloacelor utilizate pentru finanţarea unui agent economic. În activitatea practică se recomandă ca 

sursele proprii de finanţare să fie de minim 33% din totalul surselor utilizate de societate. Acest 

indicator se calculează ca raport între capitalurile proprii ale societăţii şi total pasiv.  În cadrul 

societăţii ELIT SRL se constată că valoarea acestui indicator depăşeşte valoarea minimă acceptată în 

sensul că în anul 2011 valoarea sa este de 65,65% urmată de o diminuare la 60,86% în anul 2012, 

tendinţa crescătoare este în anul 2013 când ajunge la 67,77% pentru a se diminua masiv în anul 

2014 când valoarea sa ajunge la 39,07%. 

 

Rata stabilităţii financiare – pune în evidenţă capacitatea investiţională a societăţii prin 

raportarea capitalului permanent (capitalul propriu plus datoriile pe termen mediu şi lung) la  total 

pasiv, valoarea minimă a acestui indicator care asigură o stabilitate confortabilă pentru societate este 

de 50%, acest indicator ar trebui să aibă o tendinţă de creştere aceasta ducând la creşterea ponderii 

capitalului permanent în totalul surselor de finanţare şi să ofere societăţii o siguranţă în privinţa 

finanţării . În cadrul societăţii ELIT SRL se constată că valoarea acestui indicator se încadrează 

peste limita minimă admisă de 50% respectiv valoarea înregistrată oscilează între 77,79% în anul 

2011, reducându-se la 70,45% în anul 2012, urmată de o creştere la 72% în anul 2013 urmată de o 

reducere însemnată în anul 2014.. 

 

Rata de îndatorare globală – reprezintă ponderea datoriilor cu un termen de exigibilitate 

mai mic de un an în totalul pasivelor societăţii, se calculează ca raport între datoriile pe termen scurt 

şi total pasiv. În cadrul societăţii se poate constata că valoarea datoriilor au o tendinţă oscilantă în 

cei trei ani analizaţi iar în anul 2014 valoarea indicatorului creşte la 60,76%  

 

 

3.4.3. Analiza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate 

 

Indicatorul de lichiditate reflectă posibilitatea societăţii de a-şi achita obligaţiile la scadenţă 

şi de a face faţă unor nevoi neprevăzute de disponibilităţi băneşti, fiind considerat factorul care 

guvernează supravieţuirea. De asemenea indicatorul de lichiditate reflectă şi proprietatea 

elementelor patrimoniale de a se transforma în disponibil, respectiv proprietatea elementelor 

patrimoniale de a se transforma în disponibil. 

Indicatorii de lichiditate şi solvabilitate din cadrul societăţii se prezintă în tabelul de mai jos: 

 
Denumire indicatori 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Rata lichidităţii curente 3,42 2,32 2,17 1,04 

Rata lichidităţii imediate 2,94 1,88 1,71 0,84 

Rata lichidităţii la vedere 1,63 0,47 0,38 0,14 

Rata solvabilităţii 3,00 2,63 3,16 1,65 

  

Rata lichidităţii curente  -  se calculează ca raport între Activele curente/Datoriile curente, 

se interpretează prin posibilitatea activelor circulante de a acoperi datoriile curente ale firmei; 

valoarea acestui indicator care se consideră acceptată este  în jurul valorii de 2. În cazul de faţă 

valoarea acestui indicator este peste limita minimă în cei trei ani analizaţi respectiv are o evoluţie 

descrescătoare de la 3,42 în anul 2011 până la 2,32 în anul 2012, la 2,17 în anul 2013 iar în anul 

2014 valoarea sa se reduce la 1,04; interpretarea acestui indicator este că la nivelul anului 2014 

valoarea activelor circulante acoperă doar de 1,04 ori din valoarea datoriilor curente. 

 

Rata lichidităţii imediate – se calculează ca raport între ( Activele curente – stocuri)/ Datorii 

curente şi reprezintă capacitatea societăţii de a-şi onora obligaţiile din creanţe, disponibil şi 

investiţii pe termen scurt, care pot fi transformate rapid în disponibilităţi, intervalul considerat 

satisfăcător pentru acest indicator este cuprins între 0,65 şi 1.  În cadrul societăţii analizate acest 

indicator are valori cuprinse între 2,94 în anul 2011 şi 1,71 în anul 2013 şi 0,84 în anul 2014, deci 
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pe întreaga perioadă valoarea acestui indicator este favorabilă societăţii.  

 

 

Rata lichidităţii la vedere – reflectă raportul dintre disponibilităţile băneşti împreună cu 

investiţiile pe termen scurt şi datoriile curente, valoarea recomandată pentru acest indicator este de 

0,2. În cadrul societăţii analizate valoarea acestui indicator are valori cuprinse între 1,63 în anul 

2011 şi 0,38 în anul 2013 pentru ca în anul 2014 să se reducă la 0,14, deci în anul 2014 societatea în 

mică măsură poate să acopere datoriile din disponibilităţile băneşti avute la dispoziţie. 

 

Rata solvabilităţii – reflectă gradul în care o firmă poate face faţă datoriilor şi se calculează 

ca raport între active totale şi datorii totale; nivelul minim al acestei rate este de 1,4 (în condiţia în 

care ponderea minimă a capitalurilor proprii în total capitaluri este de 30%). O mărime subunitară a 

ratei solvabilităţii arată că firma este insolvabilă, activele totale fiind mai mici decât datoriile totale. 

În cadrul societăţii analizate valoarea acestui indicator este cu mult peste limita admisă oscilând 

între 3,00 în anul 2011 şi 3,16 în anul 2013 iar în anul 2014 fiind uşor peste  nivelul minim admis de 

1,65. 

 

3.4.4. Analiza ratelor de gestiune 

 

Ratele de gestiune reflectă viteza cu care stocurile trec prin toate fazele până în momentul în 

care se transformă din nou disponibilităţi băneşti, aceşti indicatori caracterizând politica comercială 

a firmei. Se constată o activitate favorabilă atunci când viteza de rotaţie a activelor şi în special a 

activelor circulante este în creştere , asta deoarece favorizează creşterea profitului urmarea rulajului 

sporit al activelor. 

Eficienţa utilizării activelor circulante de care dispune societatea este apreciată prin 

indicatori care au la bază procesul de transformare a capitalului în cadrul unui circuit pornind de la 

masa monetară cu care se achiziţionează materii prime, materiale, energie, servicii cu terţii, care la 

rândul lor sunt transformate în produse finite, produse care intră la comercializare şi apoi se 

transformă din nou în masa monetară. 

Indicatorii care exprimă eficienţa utilizării activelor circulante şi valorile realizate de 

societate sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

                                                                                                                     zile 
Denumire indicatori 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Viteza de rotaţie a activelor circulante 153,78 107,95 89,01 152,91 

Viteza de rotaţie a stocurilor 21,44 20,45 18,96 29,19 

Durata de recuperare a creanţelor 59,07 65,43 54,62 102,9 

Durata de plată a datoriilor 70,74 62,16 47,28 146,94 

 

Viteza de rotaţie a activelor circulante – calculată ca raport între activele circulante şi cifra 

de afaceri înmulţit cu 360 zile – reflectă circuitul masei monetare din bani – marfă – bani; în cadrul 

societăţii viteza de rotaţie a activelor circulante este ridicată, depăşeşte valoarea acceptată de 60 zile 

pentru o rotaţie, fiind de 153,78 zile în anul 2011 cu tendinţe descrescătoare în anul 2012 şi anul 

2013 când viteza unei rotaţii este de 89,01 zile, iar în anul 2014 valoarea indicatorului se ridică la 

152,91 zile pentru o rotaţie. 

Viteza de rotaţie a stocurilor – exprimă numărul de zile necesar pentru ca stocurile să 

parcurgă fazele aprovizionării, producţiei şi desfacerii. O accelerare a vitezei de rotaţie a stocurilor 

înseamnă creşterea eficienţei utilizării lor;  în situaţia societăţii viteza de rotaţie a stocurilor este 

medie, acestea se reînnoiesc în anul 2011 la 21,44 zile , cu diminuarea acesteia până la 20,45 zile în 

anul 2012, la 18,96 zile în anul 2013 iar în anul 2014 creşte la 29,19 zile..  

 

Durata  de recuperare a creanţelor – reflectă numărul de zile de la livrarea mărfii până la 

încasarea banilor; acest indicator se calculează ca raport între valoarea creanţelor şi cifra de afaceri 
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înmulţită cu 360 zile; în cadrul societăţii în intervalul analizat perioada  de recuperare a creanţelor 

oscilează de la 59,07 zile în anul 2011 până la 102,90 zile în anul 2014. 

 

Durata de plată a datoriilor – reflectă perioada de timp în care societatea achită datoriile; 

acest indicator înregistrează valoarea de 70,74 zile în anul 2011 iar în anul 2014 atinge valoarea de 

146,94 zile. 

 

3.4.5. Analiza echilibrului financiar 

                                                                             lei 
Denumire indicator 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Fond de rulment 105.253.152 56.840.612 41.674.760 3.150.305 

Necesar de fond de rulment 35.113.441 38.721.475 28.782.159 -7.156.509 

Trezoreria netă 70.139.711 18.119.137 12.892.601 10.306.814 

 

Fondul de rulment – reprezintă diferenţa între capitalul permanent şi activele imobilizate 

nete arătând surplusul de capital propriu peste valoarea activelor imobilizate ce rezultă în urma 

finanţării mijloacelor de producţie necesare activităţii din capitalurile proprii. 

Acest surplus este destinat să acopere într-o anumită proporţie nevoia de fond de rulment, în funcţie 

de măsură în care se realizează acest lucru se conturează o anumită stare de echilibru financiar. 

În cazul de faţă, se constată o diminuare a fondului de rulment de la o perioadă la alta 

ajungând în anul 2014 ca  valoarea fondului să înregistreze suma de 3.150.305 lei, valoarea pozitivă 

a acestui fond de rulment pe intervalul analizat reflectă o stare de echilibru la nivelul societăţii. 

Necesarul de fond de rulment – reprezintă partea din activele circulante ce trebuie finanţate 

din sursele stabile permanente şi se calculează ca diferenţa între activele circulante exclusiv 

valoarea activelor de trezorerie  şi datoriile pe termen scurt exclusiv pasivele de trezorerie. 

În cazul societăţii şi are valori pozitive pe cei trei ani analizaţi, în anul 2014 în schimb 

valoarea indicatorului este negativă,  acest lucru se întâmplă ca urmare a creşterii datoriilor 

societăţii peste nivelul activelor circulante. 

 

Trezoreria netă -  reflectă fidel echilibrul financiar al firmelor, prin compararea fondului de 

rulment cu necesarul de fond de rulment, valoarea acestui indicator este pozitivă pe întreg intervalul 

analizat, excedentul de finanţare regăsindu-se în disponibilităţile băneşti în conturi bancare şi în 

casă. 

 

 

4. ANALIZA EVOLUŢIEI CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERI 

 

 

 Contul de profit şi pierderi este un document contabil care oferă o imagine fidelă asupra 

performanţei financiare a societăţii, prezentând într-o manieră explicită veniturile şi cheltuielile 

dintr-o perioadă de gestiune şi pe această bază prezintă modul de formare al rezultatelor 

economice. 

 Cu ajutorul contului de profit şi pierderi se explică modul de constituire al rezultatului 

exerciţiului permiţând desprinderea de concluzii referitoare la performanţele economice ale 

activităţii desfăşurate de societate pe perioade de gestiune. 

 Imaginea de ansamblu a activităţii desfăşurate de societate pe perioada analizată se 

prezintă în tabelul următor: 
                                                                                                                             RON 

  

Denumire indicator 

 

31.12.2011 

 

31.12.2012 

 

31.12.2013 

 

31.08.2014 

    Cifra de afaceri 355.471.527 342.968.393 317.794.693 203.969.092 

      - din producţia vândută 217.882.116 201.551.603 183.920.666 133.506.217 

     - din vânzare mărfuri 140.736.340 145.604.480 139.434.534 73.648.791 
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     -  reduceri comerciale acordate -3.146.929 -4.187.690 -5.560.507 -3.185.916 

   Venit. aferente cost.prod.în curs de execuţie 65.464.549 61.408.245 63.511.232 34.148.099 

   Alte venituri din exploatare 1.728.604 2.001.936 4.354.457 1.166.755 

  TOTAL VENITURI  EXPLOATARE 422.664.680 406.376.574 385.660.382 239.283.946 

   Chelt materii prime,mater.consumabile  184.546.803 162.269.273 146.985.236 97.734.215 

   Chelt energie şi apă 5.157.463 6.057.803 6.258.434 4.626.996 

   Chelt.priv.mărfurile 133.200.632 137.553.146 131.235.718 69.018.558 

   Chelt.personalul şi protecţia socială 47.679.209 44.007.062 32.864.663 24.539.985 

   Cheltuieli amortizare 11.329.833 10.817.738 9.937.384 6.172.156 

   Ajustări de valoare privînd activele circulante 2.846.886 2.127.329 3.831.996 -123.573 

   Alte cheltuieli exploatare din care: 23.599.691 20.476.903 33.059.780 21.802.575 

        - prestări servicii executate de terţi 21.388.143 19.129.361 28.206.909 19.815.118 

        - alte impozite şi taxe 785.938 809.009 1.813.787 1.634.929 

        - despăgubiri, donaţii, active cedate 1.425.610 538.533 3.039.084 352.528 

 TOTAL CHELT. EXPLOATARE 408.360.517 383.309.254 364.173.211 223.770.912 

 REZULT. EXPLOAT. - PROFIT            14.304.163 23.069.320 21.487.171 15.513.034 

                                          - PIERDERE 0 0 0 0 

 VENITURI  FINANCIARE 7.642.950 5.631.601 3.206.420 1.196.318 

 CHELTUIELI FINANCIARE 5.376.010 11.786.968 8.726.617 2.956.856 

 PROFIT FINANCIAR (Pierdere) 2.266.940 -6.155.367 -5.520.197 -1760538 

VENITURI TOTALE 430.307.630 412.010.175 388.866.802 240.480.264 

 CHELTUIELI TOTALE 413.736.527 395.096.222 372.899.828 226.727.768 

 REZULTAT BRUT    PROFIT (PIERDERE) 16.571.103 16.913.953 15.966.974 13.752.496 

 IMPOZIT PE PROFIT 2.686.233 2.694.325 3.992.528 921.669 

 REZULTATUL NET PROFIT (PIERDERE) 13.884.870 14.219.628 11.974.445 12.830.827 

     

 

4.1. Analiza  activităţii de exploatare 

 

Performanţa financiară a societăţii este măsurată prin intermediul profiturilor şi a 

elementelor acestora, pe care societatea le obţine pe baza resurselor existente. În acest sens  punctul 

de pornire în realizarea unei analize financiare pe baza contului de profit şi pierdere îl reprezintă 

veniturile realizate de societate din activitatea desfăşurată, cheltuielile care au fost  generate de 

aceste venituri precum şi rezultatul financiar – respectiv profitul sau pierderea rezultată din 

activitate. 

Analiza evoluţiei contului de profit şi pierdere este necesară pentru a realiza o imagine  

cât mai fidelă şi complexă a situaţiei societăţii debitoare precum şi pentru a defini căt mai precis ca  

şi împrejurările care au determinat instalarea insolvenţei acesteia.  

Veniturile din exploatare din cadrul societăţii debitoare au cunoscut o evoluţie 

descrescătoare pe cei trei ani analizaţi, înregistrând o diminuare de la an la an în sensul reducerii cu 

3,85% în anul 2012, cu 5,1% în anul 2013, iar în anul 2014, extrapolând situaţia veniturilor pe 8 

luni, la nivelul anului 2014 reducerea va fi de 6,93%.  

Structura veniturilor din exploatare este reprezentată de venituri din cifra de afaceri, 

venituri din variaţia stocurilor şi alte venituri din exploatare. 

Cifra de afaceri realizată de societate a avut o evoluţie descrescătoare pe întreg intervalul 

înregistrând o diminuare de 3,52% în anul 2012, de 8,80% în anul 2013 şi prognozăm o reducere 

de 3,72% în anul 2014.. 

Structura cifrei de afaceri realizată de societate se prezintă astfel: 

 
Denumire indicatori 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Cifra de afaceri 355.471.527 342.968.393 317.794.693 203.969.092 

Venituri din vânzare produse finite 147.162.494 145.376.979 143.301.677 110.696.913 

Venituri din vânz.semifabricate 43.876.677 33.888.582 20.299.097 7.645.211 

Venituri vânz.prod. reziduale 84.385 109.399 88.602 48.115 

Venituri din prestări servicii 25.572.254 20.993.184 19.107.619 14.443.174 

Venituri din redevenţe 655.581 174.552 537.889 556.926 
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Venituri din activităţi diverse 530.725 1.008.907 585.782 115.878 

Venituri din vânzarea mărfurilor 140.736.340 145.604.480 139.434.534 73.648.791 

Reduceri comerciale acordate -3.146.929 -4.187.690 -5.560.507 -3.185.916 

 

Din tabelul de mai sus se constată că ponderea însemnată în structura cifrei de afaceri, luând 

ca bază de calcul anul 2013, este deţinută de veniturile din vânzarea produselor finite şi a 

semifabricatelor care reprezintă 51,48% şi care reprezintă vânzări de produse finite şi 

semifabricatelor din vită, porc, ovine, urmate de veniturile din vânzarea mărfurilor cu 43,87% care 

reprezintă mărfurile vândute de societate prin magazinele proprii, veniturile obţinute din prestări de 

servicii care reprezintă 6,01%, veniturile din redevenţe 0,18% şi venituri din activităţi diverse cu 

0,18%. 

La volumul veniturilor din exploatare a  contribuit şi variaţia stocurilor care are o traiectorie 

oscilantă de la o perioadă la alta astfel de la 65.464.549 lei cât se înregistra la finele anului 2011 

aceasta se reduce la 63.511.232 lei la finele anului 2013. 

În componenţa veniturilor din exploatare sunt incluse şi alte venituri din exploatare care 

cunosc o evoluţie crescătoare în intervalul analizat şi care reprezintă în principal: venituri din 

amenzi şi penalităţi, venituri din subvenţii la bovine, venituri din cedarea de active, alte venituri din 

exploatare. 

 

Cheltuielile de exploatare -  reprezintă totalul cheltuielilor generate de activitatea desfăşurată 

de societatea debitoare şi au o evoluţie descrescătoare  pe intervalul analizat, urmând trendul 

veniturilor din exploatare. 

Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor de exploatare este deţinută de cheltuieli cu 

materiile prime şi materialele consumabile (reprezentate de cheltuieli cu materialele auxiliare,  

cheltuieli cu combustibilul, cheltuieli cu piesele de schimb, cheltuieli furaje, cheltuieli privind 

obiectele de inventar, cheltuieli cu materialele nestocate), care reprezintă la nivelul anului 2013 

ponderea de 40,25%, urmate de cheltuielile privind mărfurile cu un procent de 36,03%, cheltuieli cu 

forţa de muncă, alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu reparaţiile efectuate de terţi, cheltuieli cu 

redevenţele, cheltuieli cu primele de asigurare, cu comisioanele şi onorariile, transport, reclamă, 

publicitate, cheltuieli de deplasare etc.), cheltuieli cu amortizările şi provizioanele, cheltuieli cu 

personalul, cheltuieli cu impozite şi taxe, cheltuieli privind energia şi apa. 

 

Rezultatul din exploatare – are o valoare pozitivă reprezentând profit şi are o  traiectorie 

oscilantă în sensul creşterii în prima perioadă cu 61,27% pentru ca în următoarea perioadă să se 

diminueze cu 7,85% , în anul 2014 pe perioada de dinainte de deschiderea procedurii rezultatul din 

exploatare este tot profit şi se cifrează la 15.513.034 lei. 

 

 

4.2. Analiza activităţii financiare 

 

Veniturile financiare realizate de societate pe intervalul de mai sus cunosc o evoluţie 

oscilantă, structurate conform datelor din tabelul de mai jos: 

 
Denumire indicatori 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Venituri financiare 7.642.950 5.631.601 3.206.420 1.196.318 

Venituri din diferenţe de curs valutar 3.366.700 2.329.635 2.166.692 491.286 

Venituri din dobânzi 4.052.758 3.120.155 866.786 518.598 

Venituri din sconturi obţinute 208.487 173.697 154.847 176.228 

Alte venituri financiare 15.005 8.114 18.095 10.206 

 

 

Cheltuielile financiare înregistrate de societate pe intervalul amintit au o evoluţie oscilantă şi 

se materializează în cheltuieli privind diferenţele de curs valutar, cheltuieli privind dobânzile, alte 
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cheltuieli financiare.  Structura cheltuielilor financiare înregistrate de societate sunt reflectate în 

tabelul de mai jos: 

 
Denumire indicatori 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Cheltuieli financiare 5.376.010 11.786.968 8.726.617 2.956.856 

Chelt.diferenţa curs valutar 3.867.112 3.298.238 2.130.232 364.308 

Chelt.privind dobânzi 1.508.898 1.163.468 751.996 433.252 

Alte cheltuieli financiare 0 7.325.262 5.844.389 2.159.296 

 

Rezultatul financiar înregistrat de societatea debitoare se materializează în profit în anul 

2011 respectiv pierdere în perioada  următoare supusă analizei. 

 

În ceea ce priveşte rezultatul brut al exerciţiului, acesta a avut o evoluţie crescătoare în anul 

2012 comparativ cu 2011, creşterea fiind de 2,06%, în anul 2013 comparativ cu anul 2012 s-a 

înregistrat o diminuare a profitului cu 5,60% iar pe perioada din anul 2014 înainte de deschiderea 

procedurii s-a înregistrat tot profit în sumă absolută de 13.752.496 lei. 

Referitor la rezultatul net al exerciţiului, acesta este profit pe întreaga perioadă analizată. 

 

 

4.3. Analiza indicatorilor de rentabilitate 

 

Indicatorii de rentabilitate reflectă eficienţa cu care au fost cheltuite resursele materiale şi 

umane de către societate pe perioada analizată; în această analiză utilizându-se indicatorii din 

tabelul de mai jos: 

 
Denumire indicatori 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Rata profitului 3,91% 4,15% 3,77% 6,29% 

Rata rentabilităţii economice 7,90% 10,86% 12,12% 10,05% 

Rata rentabilităţii financiare 12,03% 17,84% 17,88% 25,71% 

 

Rata profitului – calculată ca raport între „Profitul net/Cifra de afaceri” procentual reflectă 

profitul net realizat la 100 lei cifra de afaceri;  din datele înscrise în tabelul de mai sus se constată o 

profitabilitate în creştere în activitatea desfăşurată, creştere de la 3,91% înregistrată în anul 2011 

până la 4,15% în anul 2012, respectiv la 3,77% în anul 2013; indicator interpretat ca la 100 lei cifră 

de afaceri societatea înregistrează 3,77 lei profit în anul 2013. 

Rata rentabilităţii economice -  indicator calculat ca raport între „Profitul brut/Activul total” 

calculată procentual şi reflectă profitul brut obţinut la 100 lei activ total”; în cazul de faţă valoarea 

acestui indicator înregistrează o creştere pe cei trei ani analizaţi, creştere de la 7,90% în anul 2011 

până la 12,12% în anul 2013  urmată de reducere la 10,05% în anul 2014. 

Rata rentabilităţii financiare – calculată ca raport între „ Profitul brut/Capitaluri proprii” şi 

reflectă profitul brut la 100 lei capital propriu; în cazul de faţă se constată că acest indicator are 

tendinţa de creştere pe întreg intervalul de la 12,03% în anul 2011, 17,84% în anul 2012,la 17,88% 

în anul 2013, respectiv 25,71% în anul 2014.  

 

4.4. Analiza riscului de faliment – Modelul Altman 

 

Acest model cuprinde cinci variabile considerate a fi cele mai reprezentative subsistări 

financiare ale unei companii. Conform literaturii de specialitate, cu ajutorul acestui model se pot 

prevede aproximativ 75%  din falimentele unor firme cu aproximativ doi ani înainte de producerea 

acestora. Astfel modelul Altman presupune determinarea funcţiei scor, alcătuită pe baza a cinci rate 

ponderate după cum urmează: 

 

Z = 1,25*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + 0,999* X5 
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                   X1   =   Activ circulant/Activ total     

      - indicator ce exprimă ponderea capitalului circulant în total active; măsoară flexibilitatea 

societăţii în folosirea eficientă a capitalului circulant;        

                   X2   =   Rezultat reportat/Active totale 

       - indicator ce măsoară capacitatea de finanţare internă a societăţii; 

                   X3   =  Rezultat din exploatare/Active totale 

       - indicator ce măsoară randamentul activelor; 

                   X4   =   Valoarea de piaţă a capitalului/Datorii totale 

       - indicator ce măsoară independenţa financiară a societăţii; 

                   X5   =   Cifra de afaceri/Active totale 

        - indicator ce măsoară viteza de rotaţie a activelor; 

 

În funcţie de valorile funcţiei scor, societăţile pot fi clasificate astfel: 

- nivel I :      firme solvabile  (Z>3); 

- nivel II:      firme cu dificultăţi financiare temporare, care pot fi remediate dacă se aplică 

strategia adecvată situaţiei (1,8<Z<3); 

- nivel III:    firme falimentare (Z,1,8); 

 
Denumire indicator 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.08.2014 

Flexibilitatea firmei (X1) 0,724 0,660 0,596 0,632 

Rata autofinanţării activelor totale (X2) 0,416 0,282 0,279 0,001 

Rata rentabilităţii totale (X3) 0,068 0,148 0,163 0,113 

Capacitatea de îndatorare (X4) 1,971 1,600 2,140 0,643 

Randamentul activului (X) 1,694 2,202 2,411 1,490 

                   Z 4,587 4,868 5,366 3,039 

 

În urma analizei funcţiei scor, ce se bazează în principal pe eficienţa utilizării activului, se 

constată că ELIT SRL, pe perioada analizată, respectiv anii 2011-2013 intră în categoria societăţilor 

solvabile, la fel şi în anul 2014 , dar pentru acest an valoarea indicatorului „Z- indicatorul funcţiei 

scor” se apropie de minima admisă pentru ca o societate să fie considerată solvabilă.  

 

 

 

5. PLĂŢILE EFECTUATE ÎN CELE 6 LUNI ANTERIOARE 

DESCHIDERII PROCEDURII 

 

 

 În urma analizei plăţilor efectuate de societate înainte de deschiderea procedurii de 

insolvenţă, administratorul judiciar a constatat faptul că în intervalul 10 martie 2014 – 09 

septembrie 2014 s-au efectuat plăţi curente, fără caracter excepţional şi fără a fi favorizat vreunul 

dintre creditori. Principalii beneficiari ai plăţilor au fost bugetul asigurărilor sociale şi fonduri 

speciale, bugetul de stat şi local, salariaţii, creditorii bancari şi furnizorii. 

 Aşa cum reiese din situaţia pusă la dispoziţie de către debitoare, societatea a efectuat plăţi în 

perioada 10 martie 2014 – 09 septembrie 2014 în valoare totală de 147.175.086 lei, din care: plăţi 

către furnizori – 97.382.175 lei; rambursări credite bancare - 8.702.952 lei; plăţi la bugetul de stat şi 

bugetul asigurărilor sociale - 19.999.027 lei; plăţi salarii - 7.901.062 lei; plăţi dividende - 6.850.000 

lei; plăţi contract împrumut Cirrus Comexim SRL - 6.339.870 lei . 

Din datele de mai sus, rezultă că plăţile efectuate se încadrează în cele 6 luni anterioare 

deschiderii procedurii de insolvenţă, se încadrează în categoria de plăţi curente şi normale unei 

activităţi comerciale de genul celei derulate de debitoare, cu o singură excepţie, aceste plăţi neavând 

caracter excepţional. Excepţia care poate comporta discuţii este plata sumei de 6.339.870 lei către 

Cirrus Comexim SRL, a cărei asociat unic este debitoarea, aceasta plată având caracterul de 
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împrumut, împrumut acordat prin Contractul nr 1/21.10.2009, modificat prin mai multe acte 

adiţionale, şi în baza căruia exista un sold al împrumutului de 20.375.281 lei, din  cuantumul total al 

contractului de împrumut, de 25.000.000 lei. Administratorul judiciar a primit până la data 

prezentului raport o cerere din partea Cirrus Comexim SRL, cu nr. 1646/08.10.2014, prin care 

solicită şi diferenţa de la soldul actual al împrumutului până la cuantumul sumei împrumutate, de 

25.000.000 lei, cererea fiind motivată de necesitatea finalizării investiţiilor în curs la fabrica de 

nutreţuri, la silozul de depozitare şi la grajdurile fermei de porcine, precum şi aprovizionarea cu 

cereale pentru hrănirea animalelor din fermă, în număr de17.000 capete. 

Faţă de această situaţie rezultată din înscrisuri şi văzând calitatea de asociat unic al 

debitoarei, administratorul judiciar  apreciază că acordarea împrumutului a fost o chestiune de 

management în cadrul holdingului de firme aparţinând ELIT şi că, deşi nu este o plată normală, în 

conformitate cu obiectul de activitate al debitoarei, este justificată de necesitatea de a produce în 

cadrul firmelor din holding materia primă necesară prelucrării în capacităţile de producţie ale 

debitoarei. 

De aceea, cererea înaintată administratorului judiciar nu a fost soluţionată, fiind o chestiune 

care depăşeşte sfera activităţilor curente şi urmează a fi supusă aprobării comitetului creditorilor, în 

prima şedinţă, care se va pronunţa, cu acel prilej, şi asupra oportunităţii şi necesităţii plăţilor 

efectuate în baza contractului de împrumut, între care şi cea la care am făcut referire în această 

secţiune. 

Prin urmare, administratorul judiciar, apreciind că plăţile efectuate în baza contractului de 

împrumut   se impun a fi analizate prin prisma oportunităţii lor şi a actului de gestiune a debitoarei, 

integrată în cadrul grupului de firme, într-un ciclu de producţie gândit ca sistem integrat, începând 

cu producerea nutreţurilor combinate necesare creşterii efectivelor de animale, care sunt, apoi, 

abatorizate şi prelucrate, pentru ca, în final, să fie valorificate produsele finite, în tot acest ciclu fiind 

incluse mai multe firme din grup, care, fiecare îşi aduce o anume contribuţie pe un segment al 

activităţilor ce le presupune derularea procesului productiv. 

 

 

 

6. ANALIZA TRANSFERURILOR PATRIMONIALE EFECTUATE 

ÎN CEI DOI ANI ANTERIORI DESCHIDERII PROCEDURII 

 

 

În vederea stabilirii incidenţei art. 117 din Legea nr. 85/2014, am procedat la analizarea 

transferurilor patrimoniale din ultimii doi ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă.  

Astfel, conform datelor informative, ce constituie parte integrantă a situaţiei financiare 

anuale, rezultă că în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii au fost înstrăinate active imobilizate, 

de natura imobilelor, precum şi a bunurilor mobile.  

Imobilele înstrăinate în perioada analizată sunt următoarele : 

- imobil – spaţiu comercial situat în Sibiu, cartier Vasile Aaron, str. Semaforului, nr. 10,bl. 14     

- înstrăinat conform contract 114 / 08.02.2013, cu preţul de 1.637.313,24 lei, către Latin Impex 

SRL, pentru plata căruia s-au emis facturile: 

          - 1394638 / 14.12.2012  în valoare de 167.679,00 lei, inclusiv TVA 

          -   383633 / 12.02.2013 în valoare de 496.297,43 lei, inclusiv TVA 

                     -   383635 / 15.02.2013 în valoare de 973.336,81 lei, inclusiv TVA; 

- imobil – spaţiu comercial situat în Sibiu, str. Nicolae Iorga, bl. P 13, parter - înstrăinat 

conform contract 113 / 08.02.2013 către Latin Trade SRL, cu facturile: 

           - 1394639 / 14.12.2012 în valoare de 167.679 lei, inclusiv TVA; 

           -   383632 / 12.02.2013 în valoare de 496.297,43 lei inclusiv TVA; 

 -   383634 / 15.02.2013 în valoare de 973.336,81 lei, inclusiv TVA; 

În privinţa bunurilor mobile, au fost înstrăinate autoturisme, autoutilitare, vitrine frigorifice 

şi congelatoare, transferurile fiind făcute în perioada 10.09.2012 – 10.09.2014, după cum urmează: 
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- autoturism marca DW Matiz (AB 53 AUD), înstrăinat la 18.09.2012 cu factura nr. 

1083564, către Scheau Ioan Marius, la preţ de 2.500 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca DW Matiz (AB 47 AUD), înstrăinat la 05.10.2012 cu factura nr.1083568, 

către Palotai Istvan, la preţ de 2.500 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca Hyundai I 20 ( achiziţionat în octombrie 2012), înstrăinat la data de 

05.11.2012 cu factura nr. 1083569, către Cirrus Comexim SRL, la preţul de 47.678 lei, inclusiv 

TVA; 

- autoturism marca DW Matiz (AB 55 AUD), înstrăinat la 08.12.2012 cu factura nr.1083573, 

către Oproiu Ioan Mircea, la preţ de 4.000 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca DW Matiz (AB 83 AUB), înstrăinat la 03.12.2012 cu factura nr.1083572, 

către Oproiu Ioan Mircea, la preţ de 2.500 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 21.10.2012 cu factura nr. 1241000, către Gya Med General 

SRL, la preţ de 3.240 lei, inclusiv TVA; 

- autoutilitară Fiat Ducato (AB 79 AUD), înstrăinat la 18.01.2013 cu factura nr.1083579, 

către Truck Diesel Service SRL, la preţ de 13.135,35 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca DW Matiz (AB 61 AUB), înstrăinat la 29.01.2013 cu factura nr. 

1083580, către Oltean Alin Cosmin, la preţ de 2.500 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca DW Matiz (AB 59 AUB), înstrăinat la 06.02.2013 cu factura nr. 

1083581, către Oproiu Ioan Mircea, la preţ de 2.500 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca DW Matiz (AB 08 AUB), înstrăinat la 20.01.2013 cu factura nr. 

1083582, către Oproiu Ioan Mircea, la preţ de 2.000 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 01.03.2013 cu factura nr.4036682, către Magna SRL, la preţ 

de 217 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 01.03.2013 cu factura nr.4036681, către BMC Mario SRL , 

la preţ de 322,40 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 01.03.2013 cu factura nr.4036680, către Delljoar SRL, la 

preţ de 217 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 01.03.2013 cu factura nr.4036679, către Biagab Sud SRL, la 

preţ de 217 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 01.03.2013 cu factura nr.4036678, către Holly SRL  , la preţ 

de 217 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 01.03.2013 cu factura nr.4036677, către Sorel Impex SRL, 

la preţ de 217 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 01.03.2013 cu factura nr. 4036676, către Devida SRL , la 

preţ de 217 lei, inclusiv TVA; 

- congelator înstrăinat la 14.05.2013 cu factura nr. 1328167, către Primăria Comuna Chislaz, 

jud. Bihor,  la preţ de 2.480 lei, inclusiv TVA; 

- autoutilitară Fiat Ducato (AB 87 AUD), înstrăinată la 05.07.2013 cu factura nr.1331014, 

către Presbar SRL, la preţ de 1.654,02 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca DW Matiz (AB 54 AUB), înstrăinat la 31.07.2013 cu factura nr.1331033, 

către Satex SRL, la preţ de 816.66 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca DW Matiz (AB 62 AUB), înstrăinat la 31.07.2013 cu factura nr.1331032, 

către Satex SRL, la preţ de 816.66 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca DW Matiz (AB 54 AUD), înstrăinat la 31.07.2013 cu factura nr.1331031, 

catre Satex SRL, la pret de 816.66 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca DW Matiz (AB 35 AUA), înstrăinat la 31.07.2013 cu factura nr.1331030, 

către Satex SRL, la preţ de 816.66 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca DW Matiz (AB 43 AUB), înstrăinat la 31.07.2013 cu factura nr.1331029, 

către Satex SRL, la preţ de 816.66 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca DW Matiz (AB 65 AUB), înstrăinat la 31.07.2013 cu factura nr.1331028, 

către Satex SRL, la preţ de 816.66 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca DW Matiz (AB 36 AUD), înstrăinat la 31.07.2013 cu factura nr.1331027, 
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catre Satex SRL, la pret de 816.66 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca DW Matiz (AB 10 AUB), înstrăinat la 31.07.2013 cu factura nr.1331026, 

către Satex SRL, la preţ de 816.66 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca DW Matiz (AB 16 AUC), înstrăinat la 31.07.2013 cu factura nr.1331025, 

către Satex SRL, la preţ de 816.66 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca Daewoo înstrăinat la 31.07.2013 cu factura nr.1331024, către Satex SRL, 

la preţ de 816.66 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca Jeep Cherokee înstrăinat la 07.08.2013 cu factura nr.1331037, către Euro 

Ale  SRL, la preţ de 12.279,79 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 01.08.2013 cu factura nr.4036691, către Alsetta Com  SRL, 

la preţ de 223,20 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 01.08.2013 cu factura nr.4036690, către Semid Com  SRL, 

la preţ de 223,20 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 01.08.2013 cu factura nr.4036689, către Dori Com  Impex 

SRL, la preţ de 223,20 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 01.08.2013 cu factura nr.4036688, către Bunea Gica Gabriel 

AF., la preţ de 223,20 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 01.08.2013 cu factura nr.4036686, către Casian Com SRL., 

la preţ de 223,20 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 01.08.2013 cu factura nr.4036683, către Marcs Sebastian 

Viorel II,  la preţ de 223,20 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 01.08.2014 cu factura nr.4036687, către Ronivas Prod SRL, 

la preţ de 223,20 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 01.08.2014 cu factura nr.4036685, către Elypap SRL, la preţ 

de 300,08 lei, inclusiv TVA; 

- vitrină frigorifică înstrăinată la 01.08.2014 cu factura nr.4036684, către Clausimbol 95 

SRL, la preţ de 223.20 lei, inclusiv TVA; 

- componente raft înstrăinate la 07.08.2013 cu factura nr.384441, către Elitmas Gric SRL, la 

preţ de 4.102,33 lei, inclusiv TVA; 

- componente raft înstrăinate la 07.08.2013 cu factura nr.384442, către Elitmas Gric SRL, la 

preţ de 4.102,33 lei, inclusiv TVA; 

- autospecială Volkswagen ( AB 11 AUB) înstrăinat la 04.08.2014 cu factura nr. 1638335, 

către Emaar Buildings SRL, la pret de 15.515,50 lei, inclusiv TVA; 

- autoutilitară Iveco Daily, înstrăinat la 16.06.2014 cu factura nr. 1638323, către Avicola 

Costeşti SA , la preţ de 26.712,53 lei, inclusiv TVA; 

- congelator – 40 buc,  înstrăinate la 29.03.2014 cu factura nr. 1829535, către Alpin SRL, la 

preţ de 57.040 lei, inclusiv TVA; 

- autoturism marca Maybach, înstrăinat la 28.08.2013 cu factura nr. 2001128, către Beta  

Leasing und Vermietung GmbH , la preţ de 92.500 euro. 

Din datele prezentate mai sus, reiese că, în perioada analizată debitoarea a înstrăinat două 

imobile – spaţii comerciale, ambele situate în Sibiu, fiecare cu preţul de 1.637.313 lei, motivaţia 

vânzării fiind preţul primit, peste nivelul de piaţă  - 300.000 EUR per fiecare, adică 2.000 EURO 

EUR/mp, transferul fiind motivat şi de faptul că veniturile obţinute prin folosinţa în interes propriu 

a celor două spaţii (cu destinaţie de magazine proprii) nu erau suficiente spre a acoperi cheltuielile 

aferente şi nu aduceau profituri societăţii. 

Faţă de preţurile cu care s-a contractat încheierea celor două acte juridice, administratorul 

judiciar apreciază că transferurile nu sunt acte frauduloase  şi, ca atare, nu se impun a fi atacate cu 

acţiuni în  anulare. 

Totodată, din aceeaşi situaţie rezultă că au fost înstrăinate mai multe autoturisme, 

autoutilitare, congelatoare şi vitrine frigorifice în perioada de referinţă, aceste transferuri făcându-se 

pentru bunuri care, fie au fost amortizate complet, fie aveau un grad mare de uzură şi, ca atare, 

menţinerea lor în patrimoniu şi folosirea în activitate impunea costuri ce nu se justificau prin gradul 
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de utilizare a acestora. 

Până la data prezentului raport, administratorul judiciar nu a stabilit că vreunul din aceste 

acte este fraudulos, respectiv, încheiat în scopul de a sustrage bunul de la urmărire sau de a leza, în 

vreun fel, drepturile creditorilor.  

Dacă vor exista elemente care să modifice constatarea iniţială a administratorului judiciar, se 

vor adopta măsuri în consecinţă. 

De menţionat că în perioada analizată a fost înstrăinat şi autoturismul marca Hyundai I20, 

imediat după achiziţionare, către CIRRUS COMEXIM, societate ce are ca asociat pe debitoarea în 

cauză, transferul făcându-se în scopul dotării acesteia cu un mijloc de transport ce era necesar şi pe 

care nu aveau posibilitatea de a-l achiziţiona la preţul şi în modul la care a fost achiziţionat de 

debitoare.  Acest transfer urmează a fi analizat la cap. 11. 

 

7. ANALIZA ACTELOR DE CONSTITUIRE DREPT DE PREFERINŢĂ 

PENTRU CREANŢE CHIROGRAFARE ÎN CELE 6 LUNI 

ANTERIOARE DESCHIDERII PROCEDURII 

 

 

 În perioada celor 6  luni anterioare deschiderii procedurii, nu există acte de constituire a unor 

drepturi de preferinţă pentru creanţe chirografare. 

Drepturile de preferinţă de care sunt afectate bunurile societăţii sunt constituite, fie înainte 

de perioada supusă analizei, fie prin măsurile asiguratorii dispuse de organul fiscal, în urma 

efectuării inspecţiei fiscale în curs de finalizare. 

În situaţia în care vor fi identificate ulterior date care să evidenţieze asemenea acte juridice, 

administratorul judiciar va face demersurile prevăzute de  lege, funcţie de situaţia actelor de 

constituire şi de etapa în care se găseşte derularea procedurii de insolvenţă. 

 

 

8. SITUAŢIA CONTRACTELOR ÎN DERULARE 

 

 

În această secţiune a prezentului raport se impune a fi analizată situaţia contractelor în 

derulare. 

Analiza are ca obiectiv primordial prezentarea celor mai importante contracte încheiate de 

către societate, cu prezentarea principalelor clauze şi a riscurilor pe care le prezintă asupra societăţii 

debitoare, rezilierea acestor contracte în perspectiva aprobării  şi  implementării  unui plan de 

reorganizare a activităţii societăţii Elit SRL. 

Menţionăm faptul că prezenta analiză a contractelor în derulare la data deschiderii procedurii 

este realizată pe baza informaţiilor predate administratorului judiciar de către societatea debitoare. 

La data deschiderii procedurii insolvenţei prevăzute de Legea nr. 85/2014 situaţia 

contractelor în derulare se prezintă astfel: societatea debitoare avea încheiate contracte de furnizare 

materii prime, materiale, combustibil, energie, apă şi alte utilităţi, precum şi contracte de prestări 

servicii, şi contracte de livrare. Toate aceste contracte au fost menţinute şi executate în continuare, 

administratorul judiciar neînţelegând să denunţe vreunul dintre contracte întrucât le-a apreciat ca 

fiind utile realizării  obiectului de activitate şi al interesului economic al societăţii. 

Furnizorii de utilităţi care au solicitat  confirmarea continuării contractelor de furnizare a 

utilităţilor au fost notificaţi de administratorul judiciar, pentru continuarea raporturilor comerciale 

existente. 

Au fost confirmate, totodată, contractele comerciale cu supermarketurile din ţară -  Metro, 

Real, Selgros, Carrefour, Billa, Auchan România, Kaufland România, Profi, Cora. 

 

De asemenea, funcţie de interesul economic al debitoarei, aceasta a încheiat şi alte contracte, 

cu avizul administratorului judiciar. 
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9. PLĂŢI ANTICIPATE ALE DATORIILOR ÎN CELE 6 LUNI ANTERIOARE 

DESCHIDERII PROCEDURII 

 

Nu au fost constatate operaţiuni de plăţi anticipate ale datoriilor debitoarei în cele 6 luni 

anterioare deschiderii procedurii. 

Dacă ulterior se vor constata astfel de operaţiuni, administratorul judiciar va adopta măsurile 

prevăzute de lege. 

 

 

10. OPERAŢIUNI ÎN CARE PRESTAŢIA DEBITORULUI DEPĂŞEŞTE VĂDIT 

PE CEA PRIMITĂ, EFECTUATĂ ÎN CELE 6 LUNI 

ANTERIOARE DESCHIDERII PROCEDURII 

 

Din analiza administratorului judiciar asupra operaţiunilor realizate de societatea debitoare 

în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, nu au rezultat cazuri în care prestaţia debitoarei să 

depăşească vădit pe cea primită. 

Dacă vor fi identificate elemente care să modifice constatarea iniţială a administratorului 

judiciar, se vor adopta măsuri în consecinţă. 

 

11. ANALIZA ACTELOR ŞI OPERAŢIUNILOR ÎNCHEIATE DE DEBITOARE 

CU PERSOANELE AFLATE ÎN RAPORTURI JURIDICE CU ACEASTA 

ÎN CEI 2 ANI ANTERIORI DESCHIDERII PROCEDURII 

 

 

 Aşa cum s-a arătat mai sus, administratorul judiciar a identificat, pe perioada celor doi ani 

anteriori deschiderii procedurii, acte şi operaţiuni încheiate de debitoare cu persoane aflate în 

raporturi juridice cu aceasta, respectiv, un transfer patrimonial către Cirrus Comexim SRL, doua 

acte adiţionale de modificare a contractului de împrumut nr. 1/21.10.2009, încheiat de debitoare cu 

aceeaşi societate a cărei asociat unic este, în baza căruia s-au facut plăţi multiple către aceasta din 

urmă şi, totodată, s-au  restituit sume împrumutate. Întrucăt aceste operaţiuni  de împrumut s-au 

derulat în aceeaşi perioadă în care s-au efectuat şi plăţi curente între cele două societăţi din grup, 

plăţi generate de raporturile comerciale existente intre ele, administratorul judiciar analizează încă 

situaţia plăţilor şi restituirilor efectuate în baza contractului de împrumut menţionat, ţinând seama şi 

de cererea CIRRUS COMEXIM SRL, de plată a ultimei tranşe din împrumutul acordat de 

debitoarea în insolvenţă. 

 Funcţie de soluţia ce se va adopta în privinţa soluţionării cererii CIRRUS COMEXIM, se 

vor evalua şi actele  adiţionale încheiate şi plăţile efectuate în baza contractului de împrumut 

menţionat. 

La data de 05.11.2012, debitoarea înstrăinează către Cirrus Comexim SRL - autoturism 

marca Hyundai I 20 (achiziţionat în octombrie 2012), înstrăinat cu factura nr. 1083569,  la preţul de 

47.678 lei, inclusiv TVA, preţ stabilit funcţie de cel de achiziţie, faţă de faptul că acest autoturism 

fusese achiziţionat de debitoarea cu doar câteva zile înaintea transferului lui către societatea din 

grup, menţionată. 

Cu privire la aceste acte, administratorul judiciar analizează, încă, dacă au caracter fraudulos 

sau un scop economic, faţă de interesele debitoarei şi ale grupului de societăţi din care fac parte şi 

ţinând seama şi de modul de stabilire al preţului, bazat sau nu, pe o evaluare prealabilă încheierii 

actului de transfer. 

 De asemenea, în aceeaşi perioadă au fost efectuate plăţi către aceeaşi societate în cuantum de 

14.375.281 lei – cu titlul de împrumut la creditul acordat prin contractul de credit nr. 1/21.10.2009.
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Administratorul judiciar analizează aspecte care să lămurească dacă aceste operaţiuni au avut 

sau nu un caracter fraudulos, după ce comitetul creditorilor se va pronunţa asupra caracterului 

actului de împrumut, atunci când va analiza cererea de acordare a ultimei tranşe din împrumut.  

 

12. CAUZELE CARE AU GENERAT STAREA DE INSOLVENŢĂ 

 

Din analiza situaţiei economico-financiara a debitoarei pe perioada celor trei ani anteriori 

deschiderii procedurii a rezultat ca indicatorii economico-financiari ai acesteia pot fi apreciaţi ca 

încadrându-se în categoria indicatorilor de foarte bună performanţă financiară. 

În totalitate, aceşti indicatori sunt pozitivi şi nu pot indica vreo cauză a insolvenţei în 

activitatea celor 3 ani anteriori deschiderii procedurii, după cum nici chiar perioada primelor 8 luni  

ale anului curent nu prevesteşte o stare de insolvenţă comercială a debitoarei, chiar dacă indicatorii 

anului 2014 nu sunt la nivelul celor din 2013. Ne referim aici la indicatorii privind rata autonomiei 

financiare globale,  la rata stabilităţii financiare şi la rata de îndatorare globală. Dar şi indicatorii de 

profitabilitate înregistraţi în primele 8 luni ale anului 2014 sunt pozitivi, chiar dacă prin 

înregistrarea impozitului pe profit datorat pentru anul 2014, la finele lunii august, societatea 

înregistrează o reducere a ratei lichidităţilor, ce scade la nivel de o unitate şi, prin aceasta îşi reduce 

solvabilitatea evidenţiată anterior acestei date. 

Este de reţinut că nici judecătorul sindic nu a constatat starea de insolvenţă prezumată a 

societăţii, respectiv existenţa de datorii mai vechi de 60 de zile de la scadenţă ce nu au fost plătite 

înainte de data deschiderii procedurii, ci a admis cererea debitoarei pentru starea de insolvenţă 

iminentă, definită de art. 5 pct. 29 lit. b din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă. 

Starea de insolvenţă iminentă a fost cauzată de instituirea unor măsuri asiguratorii de 

către DGAMC din cadrul ANAF, prin Decizia nr 85050/13.08.2014,  emisă în scopul 

constituirii de sechestre asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea 

debitoarei pentru o creanţă estimată la suma de cel puţin 53.148.428 lei şi, respectiv, prin 

punerea în executarea concomitentă a măsurilor asiguratorii dispuse prin decizia menţionată. 

În baza acestei decizii de instituire a măsurilor asiguratorii, organul fiscal a emis procese 

verbale de sechestre asiguratorii pentru bunuri imobile, dispunând sechestru şi asupra bunurilor 

mobile ale societăţii şi, în acelaşi timp, înscrierea acestora în formele de publicitate mobiliară şi 

imobiliară. În acelaşi timp, prin decizia menţionată, au fost poprite toate conturile bancare ale 

debitoarei, precum şi cel din trezorerie şi, de asemenea, au fost poprite şi veniturile pe care 

debitoarea urma să le încaseze de la terţi, ce aveau calitatea de clienţi ai debitoarei. 

Ca atare, a devenit de notorietate  situaţia de poprire a conturilor debitoarei şi din acest 

motiv, imposibilitatea de a efectua plăţi, iar efectul a fost refuzul furnizorilor de materii prime şi 

combustibil de a mai face livrări altfel decât plătite cu numerar şi imediat. În unele cazuri, livrările 

au fost sistate de către furnizori. 

Prin sechestrarea tuturor bunurilor mobile şi imobile, poprirea conturilor bancare şi 

ale clienţilor debitoarei, s-a ajuns într-o situaţie de blocaj a activităţii acesteia, întrucât 

măsurile asiguratorii dispuse  au fost puse în aplicare în cursul lunii august şi începutul lunii 

septembrie. 

La data deschiderii procedurii, administratorul judiciar a constatat situaţia de 

imposibilitate a continuării activităţii, ce a fost determinată de aplicarea concomitentă a 

măsurilor asiguratorii, astfel că, pentru reluarea activităţii, în condiţii normale, a fost 

necesară intervenţia administratorului judiciar pentru deblocarea conturilor bancare şi 

reluarea plăţilor de către clienţii datornici societăţii. 

După deschiderea procedurii, la data de 22.09.2014 DGAMC a emis decizia nr 86213 prin 

care a ridicat în parte, măsurile asiguratorii de poprire a conturilor  debitoarei şi a clienţilor acesteia, 

recunoscând că sechestrul asupra bunurilor societăţii este suficient. La acea dată însă, era consumat 

efectul de blocaj al activităţii, cu consecinţa declanşării ireversibile a procedurii insolvenţei. 

Concluzia asupra cauzei ce a determinat insolvenţa debitoarei rezultă şi din considerentele 
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hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei, nr. 281/F/CC/10.09.2014, prin 

care se reţine că instituirea şi punerea în aplicare, în mod concomitent, a tuturor măsurilor 

asiguratorii dispuse prin Decizia nr. 85050/13.08.2014 de către DGAMC din cadrul ANAF, care a 

condus la un blocaj financiar şi comercial total, judecătorul sindic apreciind că, în aceste condiţii, 

societate nu va putea să plătească la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti 

disponibile la data scadenţei şi a admis cererea de deschidere a procedurii insolvenţei pentru grup de 

societăţi. 

Administratorul judiciar apreciază că debitoarea în cauză nu avea o altă cale de urmat decât 

cea aleasă de administratorul acesteia, de deschidere a procedurii insolvenţei, faţă de faptul că actul 

de impunere fiscală nu fusese încă emis şi că, întârzierea deschiderii procedurii ar fi putut cauza 

chiar falimentul societăţii, având în vedere ipoteza plauzibilă că prin întreruperea, chiar şi 

temporară, a activităţii, aceasta şi-ar fi pierdut clienţii şi furnizorii săi. Menţionăm că această 

debitoare acţiona în concordanţă cu debitoare Mercado SRL,  care se afla în insolvenţă ca şi grup de 

firme, activitatea lor fiind într-o strânsă interdependenţă. 

În acest sens este de arătat şi faptul că decizia de impunere în urma inspecţiei fiscale a fost 

comunicată doar la data de 28.10.2014, deci la mai mult de o lună şi jumătate de la deschiderea 

procedurii insolvenţei, până când, cu siguranţă debitoarea se putea afla în „colaps” total al 

activităţii, calea de urmat, într-o atare situaţie fiind doar falimentul. 

De aceea, administratorul judiciar apreciază că administratorul statutar al societăţii a 

acţionat cu diligenţa unui bun proprietar, respectiv cu prudenţă şi previziune, astfel că nu i se poate 

imputa decizia managerială de a-şi declara insolvenţa iminentă întrucât a anticipat posibilitatea 

survenirii în viitor a situaţiei de incapacitate de plată, împrejurare care devenise aproape o 

certitudine, motivat de imposibilitatea practică de a face plăţi din conturile bancare, ori de la clienţi, 

prin cesionarea unor creanţe sau valorificând bunuri din patrimoniu. 

Dacă după  redactarea prezentului raport vor fi identificate  date noi  sau elemente de 

natura a indica şi alte cauze care au generat starea de insolvenţă, se vor face completări de rigoare  

acestui capitol din raportul de faţă. 

 

 

 

13. CONCLUZII PRIVIND RĂSPUNDEREA PERSOANELOR VINOVATE 

DE CAUZAREA STĂRII DE INSOLVENŢĂ 

 

 

Cadrul legal al răspunderii membrilor organelor de conducere este dat de art.169 din Legea 

85/2014, şi anume: 

 

Art.169 – (1) La cererea administratorului judiciar sau al lichidatorului judiciar, 

judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului sau întregul pasiv al debitorului, persoană 

juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate 

cu fapta respectivă, să fie suportat de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din 

cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a 

debitorului, prin una din următoarele fapte: 

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei 

alte persoane; 

b) au făcut activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii în interes personal, sub 

acoperirea persoanei juridice; 

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, 

persoana juridică la încetare de plăţi; 

d) au ţinut o contabilitate fictivă au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au 

ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către 

administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între 
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faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumţia este relativă; 

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv 

pasivul acesteia; 

f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul 

întârzierii încetării de plăţi; 

g) în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă 

unui creditor, în dauna celorlalţi creditori; 

h) orice altă faptă săvârşită cu intenţie, care a contribuit la starea de insolvenţă a 

debitorului, constatată potrivit prezentului titlu. 

 

În ceea ce priveşte elementele care ar putea sta la baza angajării răspunderii organelor de 

conducere ale societăţii debitoare, menţionăm că până la data prezentului raport, administratorul 

judiciar nu a identificat elemente care să fundamenteze o atare ipoteză. 

Din analiza efectuată de administratorul judiciar şi din informaţiile obţinute până la data 

finalizării raportului, s-a constatat că apariţia stării de insolvenţă s-a datorat măsurilor asiguratorii 

dispuse de organul fiscal,  în cauză nefiind identificate, până în prezent,  elemente care să indice că 

ar fi îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 169 din Legea nr.85/2014 privind angajarea răspunderii 

patrimoniale a organelor de conducere a debitoarei. 

Faţă de faptul că în perioada ultimilor doi ani şi jumătate societatea a fost supusă unei 

inspecţii fiscale finalizată la data 22.10.2014, dată la care s-a întocmit raportul de inspecţie fiscală, 

care însă nu a fost comunicat administratorului judiciar decât cu câteva zile înainte de a finaliza 

prezentul raport,  administratorul judiciar îşi rezervă exprimarea unei opinii definitive până după 

analiza pe care o va efectua asupra actelor administrativ-fiscale ce au fost încheiate şi comunicate de 

organul de inspecţie fiscală, respectiv, raportul de inspecţie fiscală nr. F-MC 320/22.10.2014, 

decizia de impunere 1541/212.10.2014 şi procesul verbal de control  din 02.10.2014.  

Aceste documente, ce nu au fost încă analizate din cauza timpului insuficient avut la 

dispoziţie de la comunicarea lor, vor fi verificate de administratorul judiciar şi prin prisma şi a altor 

cauze ale insolvenţei, decât cele evidenţiate la cap. 12, dar şi cu privire la eventuale acte sau fapte 

ale organelor de conducere administrativă şi executivă ale debitoarei, care să fi atras consecinţe 

patrimoniale negative asupra patrimoniului debitoarei, ori să fi condus la fraudarea bugetului de 

stat. 

 

În măsura în care în perioada imediat următoare şi înainte de prescripţia dreptului de acţiune 

vor interveni informaţii sau elemente noi care să ducă la schimbarea acestei concluzii, 

administratorul judiciar va acţiona în consecinţă completând analiza de faţă sau formulând acţiunile 

în justiţie care se impun. 

 

 

 

14. CONCLUZII PRIVIND POSIBILITATEA 

DE REORGANIZARE A DEBITOAREI 

 

 

 

Principiul preeminenţei procedurii reorganizării judiciare, precum şi a celorlalte proceduri de 

prevenire a insolvenţei prevăzute de Legea nr. 85/2014, faţă de procedura falimentului, are atât o 

fundamentare economică şi socială, cât şi una legală. 

Argumentele de ordin teoretic decurg dintr-o analiză comparativă a procedurii falimentului 

cu procedura de reorganizare judiciară, pentru care administratorul judiciar a dispus efectuarea unui 

raport de evaluare în scopul efectuării testului creditorului privat, menit a lămuri gradul de 

îndestulare a creanţelor înscrise la masa credală prin propunerea şi votarea unui plan de reorganizare 

faţă de procedura falimentului.  
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În urma efectuării testului creditorului privat, potrivit Legii nr. 85/2014, va exista o 

fundamentare economică de abordarea a uneia sau a alteia dintre etapele ce pot urma în procedura 

de insolvenţă, după perioada de observaţie. 

Aceasta va reprezenta, prin urmare, fundamentarea economică şi, în acelaşi timp legală, a 

eventualităţii aprobării unui plan  de reorganizare faţă de varianta falimentului. 

Dar din datele de analiză economică şi financiară redate în capitolele anterioare din acest 

raport, administratorul judiciar apreciază că sunt suficiente premize de natură economică, 

financiară, organizatorică, tehnică şi tehnologică, care pot sta la baza întocmirii unui plan de 

reorganizare judiciară asupra debitoarei. 

Principalele premise economice de la care am pornit în ideea reorganizării judiciare a  

debitoarei sunt sesizabile din analiza deja efectuată în cele ce preced şi derivă din următoarele: 

a). capacitatea debitoarei de a continua şi menţine o activitate generatoare de 

lichidităţi, la nivelul anilor precedenţi; 

b). existenţa unor relaţii comerciale anterioare şi de tradiţie, realizate de debitoare, 

cu posibilităţi de menţinere a acestora şi pe durata reorganizării; 

c). dotarea tehnică şi capacitatea de producţie, precum şi diversitatea activităţilor 

debitoarei oferă condiţii de propunere şi realizare a unui plan de reorganizare; 

d). baza materială, experienţa în domeniul de activitate şi credibilitatea cucerită pe 

piaţa specifică din domeniul de activitate al debitoarei îi permit acesteia să-şi 

desfăşoare activităţi profitabile, cu profituri semnificative, aşa cum s-a întâmplat şi 

în anii precedenţi; 

e). faptul că prin deschiderea procedurii insolvenţei nu a fost resimţită vreo 

influenţă negativă sau vreun şoc care să afecteze negativ veniturile şi rezultatele 

financiare, ci dimpotrivă, activitatea a fost menţinută la nivelul aceloraşi indicatori 

de productivitate, premise care creează condiţii favorabile realizării unui plan de 

reorganizare; 

f). deschiderea procedurii în grup de firme precum şi apartenenţa debitoarei 

grupului de firme ELIT, oferă variante multiple de abordare a reorganizării 

debitoarei, în condiţiile în care ambele debitoare şi-au declarat intenţia 

reorganizării judiciare, iar celelalte firme din grup au capacitate financiară şi sunt 

dispuse să sprijine eventuale măsuri în scopul redresării debitoarei în insolvenţă, în 

baza unui plan de reorganizare; 

g). forţa de muncă calificată şi stabilizată deja în activitatea debitoarei, conferă 

garanţia realizării indicatorilor de productivitate necesari sporirii veniturilor, care 

să asigure fondurile financiare necesare susţinerii planului de reorganizare; 

h). sporirea numărului de clienţi în perioada scursă de la declanşarea procedurii şi 

faptul că au fost menţinute raporturile comerciale cu clienţii avuţi pana la data 

deschiderii procedurii, permit dezvoltarea producţiei şi asigurarea desfacerii 

acesteia la nivelul producţiei realizate zilnic, cu consecinţa încasării unor venituri 

mai mari şi a creşterii profiturilor societăţii; 

i). disponibilul financiar colectat în contul unic pe perioada scursă de la 

declanşarea procedurii insolvenţei asigură resurse financiare abordării cu succes a 

planului de reorganizare şi, totodată, sursa  pentru eventuale investiţii menite a 

dezvolta activitatea şi a spori veniturile obţinute în perioada imediat următoare. 

 

Desigur, nu este de neglijat nici componenta socială mai avantajoasă pentru eventualitatea 

unui plan de reorganizare faţă de procedura falimentului. 

Realizarea planului de reorganizare şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri 

menite, prin finalitatea lor, să satisfacă atât interesele creditorilor, cărora urmează să li se acopere 

creanţele, interesele debitoarei, care îşi continuă activitatea, precum şi interesele partenerilor de 

afaceri ai debitoarei, dintre care foarte mulţi sunt şi creditori înscrişi la masa credală. 

Avantajele de ordin economic şi social ale reorganizării sunt evidente, faţă de faliment, care 
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ar avea consecinţe negative, atât în ce priveşte debitoarea, cât şi în ce priveşte alte entităţi juridice 

aflate în diverse raporturi cu societatea debitoare şi, în primul rând, creditorii acesteia înscrişi la 

masa credală. 

Din punct de vedere social, reorganizarea judiciară a debitoarei implică măsuri de revizuire a 

organigramei actuale şi pentru eficientizarea într-un grad sporit a activităţii, şi în scopul dezvoltării  

activităţii  de desfacere a produselor societăţilor  din grup atât prin reţele proprii de magazine cât şi 

prin multiplicarea clienţilor, în special din reţeaua marilor magazine, astfel ca, pe această bază să 

poată fi sporită producţia zilnică a capacităţilor de  producţie.  

 Din cele precizate mai sus, este evident că intrarea în faliment ar avea consecinţe nefaste 

pentru toţi participanţii la procedură şi salariaţi, după cum aplicarea planului de reorganizare ar da o 

şansă tuturor de a-şi încasa creanţele, integral sau în măsura prevăzută în plan, societatea rămânând 

un contribuabil important la bugetul de stat şi partener de afaceri al altor comercianţi. 

Administratorul judiciar îşi exprimă intenţia de a participa la întocmirea unui plan de 

reorganizare sau chiar la depunerea unui plan propriu, analizând încă de pe acum, variante posibile 

de reorganizare. 

Totodată, susţine cu argumentele raportului că există posibilităţi de redresare a societăţii 

debitoare prin propunerea şi aprobarea unui plan de reorganizare judiciară.  

 În scopul votării planului de reorganizare, debitoarea în insolvenţă a propus şi 

administratorul judiciar a confirmat constituirea categoriei creditorilor indispensabili, în 

conformitate cu art. 134 alin.1 din Legea nr. 85/2014, lista acestora fiind alăturată cererii de 

deschidere a procedurii. Această listă cuprinde trei creditori, care au depus declaraţii de creanţă la 

masa credală, ce însumează 890.567,11 lei, pentru care se va constitui categoria creditorilor 

indispensabili, cu drept de vot separat asupra planului de reorganizare. 

 

 

Administrator judiciar 

EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL 

Asociat coordonator 

Av. Muntean Viorel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


