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Raport privind cauzele si imprejurarile care au dus la 

insolventa debitoarei 

SC An Dario SRL 

Nr. 1119  

din 11.03.2015 

1. Dosar numărul 3548/85/2014, Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, judecător 

sindic Dna. Daniela Marioara Barbu; 

2. Registratura instanţei: Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 30, jud. Sibiu, tel. 0269217724, Program 8-12;  

3. Debitor SC An Dario SRL, CUI RO 17958874, J32/1318/2005, cu sediul în Sibiu, Str. Garoafei, nr. 1A, jud. Sibiu.  

4. Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei a fost depusa de catre debitoare. 

5. Lichidator Cabinetul Individual de Insolvenţă Marcoviciu Sorin Ştefan, cu sediul în Sibiu, str. Oştirii, nr.1, et. 1, ap. 47, 

CIF 27390630, nr. RFO I-3200, tel./fax: 0269250498, mobil: 0755023588, smarcoviciu@yahoo.com. 

6. Subscrisa Cabinetul Individual de Insolvenţă Marcoviciu Sorin Ştefan, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 

An Dario SRL, conform sentinței civile nr.904/2014, din 1.10.2014, pronunţată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă, de 

Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 3548/85/2014, cu respectarea prevederilor legale ale art. 20 alin. 1, lit. b) si 

art. 59, lit. a) din legea 85/2006 privind procedura insolventei. 

6.1.Descrierea societatii debitoare 

Denumire SC An Dario  SRL 

Forma juridica Societate cu raspundere limitata 

Sediul Sibiu, Str. Garoafei, nr. 1A, jud. Sibiu 

CUI 17958874 

Nr. ORC Sibiu J32/1318/2005 

Din documentele depuse la dosar rezulta ca debitoarea SC An Dario   SRL este infiintata in anul 2005, are asociat unic pe 

dl. Vlaic Eugen, care este si administrator unic al societății. Obiectul de activitate al societății conform Certificatului 

Constatator de la registrul comertului, depus de catre debitoare la  dosar, este Alte servicii de cazare - Cod CAEN 5590. 

Administratorul social pune la dispozitia Lichidatorului judiciar Bilanturile contabile la decembrie 2011 si 2012 si balanta 

contabila aferenta lunii decembrie 2013, care au stat la baza intocmirii prezentului raport.  

In fapt debitoarea nu a mai desfasurat activitate comerciala din anul 2011, asa cum rezulta din datele inscrise in bilantul 

contabil, in care se constata ca aceasta nu realizeaza venituri pe intreaga perioada.  

Din informatiile preluate de la Administratorul social si din documentele depuse la dosarul cauzei, pentru perioada 2011 - 

2013, realizam o analiza economico financiara a debitoarei in vederea stabilirii cauzelor care au condus la intrarea in 

insolventa a debitoarei, respectiv daca sunt persoane responsabile pentru falimentul acesteia. 

Pe ansamblul activitatii putem observa faptul ca cifra de afaceri a debitoarei este nula incepand cu anul 2011, deci 

constatam lipsa de activitate comerciala, singurele modificari inregistrate in evolutia bilantului sunt cele privind casarea 

marfurilor in anul 2011, avand in vedere ca nu exista in contrapartida venituri realizate.  

In ceea ce urmeaza, se prezinta analiza economic-financiara a SC An Dario   SRL, perioada de timp luata in calcul fiind 

anii 2011 - 2013. 

6.2.Analiza rezultatelor economico-financiare ale debitoarei in perioada 2011 - 2013. 

Pentru stabilirea cauzelor care au dus la starea de insolventa – insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata 

datoriilor ajunse la scadenta – lichidatorul a procedat la cercetarea pe mai multe planuri a situatiei debitoarei: 

- analiza evolutiei contului de profit si pierdere; 

- analiza situatiei patrimoniale; 

- analiza indicatorilor economico-financiari. 

Perioada de timp luata ca referinta pentru aceasta analiza este 2011 - 2013. 

a. analiza asupra rentabilitatii activitatii 

Contul de profit si pierdere este un document contabil de sinteza, care ofera o imagine fidela asupra rentabilitatii activitatii 

desfasurate, prezentand intr-o maniera explicita modul de realizare al veniturilor si cheltuielilor dintr-o perioada de gestiune 

data. Analiza evolutiei contului de profit si pierdere este necesara pentru a contura o imagine cat mai fidela si complexa a 

situatiei debitoarei, precum si pentru a putea defini cat mai precis cauzele si imprejurarile care au determinat instalarea 

insolventei acesteia.  

Din continutul contului de profit si pierdere se constata ca societatea nu inregistreaza venituri pe intreaga perioada 

analizata, ceea ce indica lipsa unei activitati economice.(atasam Cont de profit si pierdere la 2011 si 2012) 

b. analiza situatiei patrimoniale 

Pentru analiza echilibrului financiar al societatii lichidatorul procedeaza la analiza asupra  situatiei patrimoniului debitoarei 

si a ratelor de structura mai importante ale activului si pasivului. 

     

  - RON - 

  Bilant  

Nr. 

rand 2011 2012 2013 

A Active imobilizate         
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I Imobilizari necorporale 1       

II Imobilizari corporale 2     0 

III Imobilizari financiare 3       

  Active imobilizate -Total            (rd. 1 la 3) 4 0 0 0 

B Active circulante         

I Stocuri 5     0 

II Creante 6       

III Investitii financiare pe termen scurt 7 

  

  

IV Casa si conturi la banci 8 5 5   

  Active circulante - Total        (rd. 5 la 8) 9 5 5 0 

C Cheltuieli în avans 10       

D Datorii ce trebuie platite in termen < 1 an 11     17.279 

E Active circulante, respectiv datorii curente nete 12 5 5 -17.279 

F Total active minus datorii curente (rd.4+12) 13 5 5 -17.279 

G Datorii ce trebuie platite in termen > 1 an 14 20.728 20.728 0 

H Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 15       

I Venituri in avans 16       

J Capital și rezerve         

I Capital 17 200 200 200 

II Prime de capital 18       

III Rezerve din reevaluare 19       

IV  Rezerve 20       

V Rezultatul reportat       sold C/sold D (+/-) 21 30.733 -20.923 -20.922 

VI Rezultatul exercițiului   sold C/sold D (+/-) 23 -51.656 0 0 

  Repartizarea profitului 25       

  Total capitaluri proprii 26 -20.723 -20.723 -20.722 

  Patrimoniul public 27       

  Total capitaluri  28 -20.723 -20.723 -20.722 

 

Constatam ca nu exista active in patrimoniul debitoarei, pe toata perioada analizata. 

Pasivul debitoarei este dominat de datorii, pe fondul unui capital social de 200 lei si a inregistrarii unui rezultat reportat de -

30.733 lei in anul 2011. 

Deoarece prezinta o foarte mare importanta in stabilirea situatiei echilibrului financiar al societatii, lichidatorul face o 

analiza a activului net contabil al debitoarei, ca expresie a averii nete a actionarilor. Activul net contabil este calculat ca 

diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor societatii si da indicii asupra solvabilitatii globale a intreprinderii si 

asupra dimensiunii capitalurilor proprii ale entitatii economice. 

ANC = AT – DT 

Deci, in timp acest indicator evolueaza astfel: 

  2011 2012 2013 

Activ Net Contabil (RON): -20.723 -20.723 -20.722 

Se constata deci o valoare negativa a capitalului propriu in toata perioada de activitate analizata, adica o valoare negativa a 

detinerilor actionarilor in firma. Practic valoarea activelor totale ale societatii nu acopera datoriile acesteia, inca de la 

inceputul perioadei analizate. In urma inventarierii cu ocazia intrarii in faliment a debitoarei, se constata ca aceasta nu 

detine nici un fel de bunuri, disponibilitati sau creante. Din 2011 de altfel debitoarea nu mai realizeaza nici o activitate 

economica, asa cum rezulta din Situatia Profitului atasata. 

In aceste conditii debitoarea inregistreaza pierdere pe intreaga perioada analizata, 2011-2013. 

6.3.Concluzii privind cauzele si imprejurarile care au generat incetarea de plati 

In urma analizei efectuate, concluzionam ca principalele cauze care au condus la starea de incetare de plati a debitoarei sunt 

urmatoarele: 

a.Renuntarea la desfasurarea unei activitati economice, pe seama efectelor tot mai evidente ale crizei economico-financiara. 

6.4.Concluzii cu privire la incidenta prevederilor art. 117 din Legea 85/2014 

In ceea ce priveste incidenta prevederilor art. 117 din Legea nr. 85/2014 lichidatorul nu a identificat in informatiile si 

documentele analizate asemenea fapte. 



 3 

6.5.Concluzii privind raspunderea organelor de conducere ale debitoarei 

In privinta persoanelor carora le-ar fi imputabila incetarea de plati, din evidentele contabile de care dispunem si pe baza 

carora s-a intocmit prezentul raport, reiese ca debitoarea a ajuns in incetare de plati datorita incetarii activitatii din lipsa 

perspectivelor date de accentuarea crizei economico-financiare, care-si manifesta efectele negative in toate domeniile de 

activitate.  

În ceea ce privește stabilirea responsabilității organelor de conducere ale debitoarei, facem următoarele precizări: 

    a) lichidatorul judiciar nu deține informații sau documente cu privire la folosirea bunurilor persoanei juridice in folosul 

propriu al administratoarei sau in cel al unei alte persoane; 

    b) nu există informații sau documente care să releve că personalul de conducere al debitoarei a facut acte de comert in 

interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 

    c) nu avem elemente care să inducă faptul că s-a dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea, in mod 

vadit, persoana juridica la incetarea de plati; 

    d) nu deținem probe sau informații că administratoarea societății a tinut o contabilitate fictiva, a facut sa dispara 

documente contabile sau nu a tinut contabilitatea in conformitate cu legea; 

    e) nu avem indicii ca administratorul debitoarei ar fi deturnat sau ascuns o parte din activul persoanei juridice, 

inventarierea relevand corespondenta dintre scriptic si faptic; 

    f) nu putem identifica informatii dacă  persoana din conducerea societății nu a folosit mijloace ruinatoare pentru a 

procura persoanei juridice fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati; 

    g) nu există informații sau documente că in luna precedenta incetarii platilor, debitoarea a efectuat plați preferințiale unui 

creditor, in dauna celorlalti creditori. 

Avand in vedere cele de mai sus, precum și concluziile privind analiza economico-financiară a debitoarei în corelație cu 

evoluția generală a economiei și a domeniului de activitate, considerăm că nu sunt elemente care să susțină o actiune de 

atragere a raspunderii administratorului conform art. 169 din legea 85/2014. 

 

 

Cabinet Individual de Insolventa 

Marcoviciu Sorin Stefan 

   


