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Județul Sibiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AMBIENT SA, cod unic de înregistrare: 3099430 
Societatea AMBIENT SA, cod unic de înregistrare:3099430 
Dosar nr. 2575/85/2015 
Tribunalul Sibiu 
Judecător sindic: Florin Pomană 
Termen: 9 Decembrie, 2015 

Raport întocmit în baza art. 58 alin.1 lit. b) şi art.97 din Legea nr. 85/2014  
a SC Ambient SA – societate în insolvenţă – 

prin care s-au analizat cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă a societăţii 

 
Sibiu, 20 Noiembrie 2015 
Preambul 
Subscrisa, Sibinsolv IPURL, desemnată administrator judiciar în cauza care face obiectul dosarului nr. 2575/85/2015, 
privind debitoarea SC Ambient SA, supune atentiei prezentul raport de activitate cu referire la urmatorul punct: 
Analiza, în temeiul art. 58 alin.1 lit. b) şi art. 97 al (1) din Legea 85/2006, a activitatii debitorului, a cauzelor şi 
imprejurarilor care au condus la aparitia starii de insolventa cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila 
aceasta stare precum şi opinia asupra posibilitatilor de reorganizare a activitatii societatii . 
Analiza din prezentul raport a fost efectuata exclusiv pe baza informatiilor şi documentelor puse la dispozitie de catre 
reprezentantii societatii, fiind utilizate deasemenea şi informatii /explicatii verbale furnizate de acestia. 
Ipoteze de lucru  
Raportul privind cauzele şi imprejurarile care au generat starea de insolventa a SC Ambient SA (denumita în cele ce 
urmeaza Societatea” „Ambient”, „debitoare”) a fost elaborat de catre Sibinsolv IPURL, în conformitate cu dispozitiile 
art.97 din Legea Insolventei nr. 85/2014. 
În vederea formării unei imagini de ansamblu cât mai complexe, administratorul judiciar a analizat în cadrul prezentului 
raport perioada 01.01.2013 – 15.09.2015 
Accesul la informatii  
Analiza din prezentul raport a fost efectuata exclusiv pe baza informatiilor şi documentelor puse la dispozitie de catre 
reprezentantii Ambient, fiind utilizate de asemenea, şi informatii/explicatii verbale furnizate de acestia. 
Am prezumat ca informatiile comunicate de catre reprezentantii Ambient atat în forma scrisa, cat şi verbala sunt reale şi 
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complete.  
Unele informatii financiar-operationale au avut un caracter limitat, existand diferente de reconciliere fata de balantele 
contabile ale societatii debitoare.  
Moneda de prezentare  
In prezentul raport a fost utilizat RON ca şi moneda de prezentare, deoarece în sistemul de raportare financiara din 
Romania, situatiile financiare statutare sunt elaborate în RON.  
Pentru o usurinta în lecturarea prezentului raport, unele cifre din acest raport sunt, de asemenea, exprimate în Euro, 
folosindu-se ratele de schimb RON/Euro preluate de pe site-ul BNR (s-au utilizat cursurile de schimb de la sfarsitul 
perioadelor pentru elementele de bilant şi cursurile medii ale perioadelor pentru elemente ale contului de profit şi 
pierdere). 
Cuprins 
Preambul 
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8. Situația contractelor în derulare la data deschiderii procedurii insolvenței  31 
9. Analiza şi confirmarea listei furnizorilor indispensabili  32 
10. Concluzii privind cauzele intrării în insolvenţă  34 
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1.Scopul raportului  
În conformitate cu prevederile art. 97 din legea nr. 85/2014, după deschiderea procedurii insolvenţei față de o societate 
comercială administratorul judiciar întocmește o analiză amănunțită a activității anterioare intrării acesteia în insolvență 
din următoarele perspective: a situației patrimoniale, performanța financiară, evoluția contului de profit şi pierdere, 
solvabilitatea societății. 
Analiza se bazează pe documentele depuse de debitoare conform art. 67 din Legea 85/2014 și/sau art. 74 din Legea 
85/2014 și pe cele puse la dispoziție de către administratorul special conform solicitărilor administratorului judiciar. 
Analiza are ca scop identificarea următoarelor referințe cu privire la societate: 
• Stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au condus la insolvența societății debitoare; 
• Menționarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă starea de 
insolvență; 
• Identificarea posibilităților reale de reorganizare a activității societății sau prezentarea motivelor care nu permit 
reorganizarea activității. 
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2.Prezentarea societatii 
1. Societatea   SC Ambient SA 
2. sediul social  Mun.Sibiu Jud.Sibiu str. Turda nr. 15 

3. Puncte de lucru cf. ORC 

1. Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 100, jud. Sibiu. 
2. Blaj, Strada Eroilor, nr.20, jud. Alba. 
3. Borsa, Strada Victoriei, nr.11A şi 11B, jud. Maramures 
4. Sighetu Marmatiei, Strada Dragos Voda, nr 173A, jud. Maramures 
5. Bistrita, Calea Moldovei, nr.13E, jud. Bistrita 
6. Targu Mures, Strada Depozitelor, nr.45-47, jud. Mures 
7. Ramnicu Valcea, Strada Parcului Industrial, nr.2, jud. Valcea 
8. Cluj Napoca, Strada Mos Ion Roata, nr.5, jud Cluj 
9. Cluj Napoca Strada Traian Vuia, nr.140, jud. Cluj 
10. Bistrita, Calea Moldovei, nr.15A, jud. Bistrita 
11. Sighisoara, Strada Baratilor, nr.2, jud. Mures 
12. Medias, Strada Iacob Pisso, nr.2, jud Sibiu 
13. Medias, Soseaua Sibiului, nr.55, jud. Sibiu 
14. Alba Iulia, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr.26, jud. Sibiu 
15. Sibiu, Strada Turda, nr. 30, jud. Sibiu 

4.Elemente de identificare fiscala  
 J32/82/1993 
 CUI RO 3099430 

5. Structura asociatilor 

1. Ciolan Ioan, calitate – fondator; nationalitate – romana; aport la capital 
8.957.807 lei; cota de participare 70,8000%; 
2. Calburean Gheorghe, calitate – actionar semnificativ; nationalitate – romana; 
aport la capital 1.518.272 lei; cota de participare 11,9999%; 
3.  BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA –OPPORTUNITY FUND 
COPERATIEF U.A., calitate – actionar semnificativ; nationalitate – olandeza; aport 
la capital 1.265.225 lei; cota de participare 9,9999%; 
4. Bezerita Ghiocel –Lucian, calitate – actionar semnificativ; nationalitate – 
romana; aport la capital 632.614 lei; cota de participare 5,0000%; 
5. Bereczki Zsolt, calitate – actionar semnificativ; nationalitate – romana; aport la 
capital 253.046 lei; cota de participare 2,0000%; 
6. Rus Lucian, calitate – actionar semnificativ; nationalitate – romana; aport la 
capital 25.305 lei; cota de participare 0,2000%; 

6. Conducerea societatii 
Enescu Radu Valentin – administrator; expirare mandat 15.12.2017 
Olteanu Dan Gabriel – administrator; expirare mandat 15.12.2017 
Ciolan Ioan – administrator; expirare mandat 15.12.2017 

7. Administrator special Ioan Ciolan  

8.Obiect principal de activitate 
CAEN 4673 – Comert cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de 
constructii şi echipamentelor sanitare. 

9. Capital social 

12.652.269 lei 
Structura capital  
RON 11.387.044 
EURO 285.205 

10.Numar de actiuni şi valoarea 
nominala 

12.652.269 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu 

11. Actiuni, parti sociale detinute 
la alte societati 

Ambient Spedition 1.320 parti sociale reprezentand 2,8871391076 cota participare 
la beneficii şi pierderi ; 

12. Cifra de afaceri 
31.12.2013 627.529.345 lei 
31.12.2014 497.657.765 lei 

13. Numar mediu de salariati 
31.12.2013 1.458 salariati 
31.12.2014 1.276 salariati  

2.1. Organigrama societatii la data deschiderii procedurii  
Societatea functioneaza structurata pe departamente aflate sub controlul direct al directorului general dl. Ioan Ciolan. 
Astfel exista 4 departamente principale şi un manager de calitate . 
Cele 4 departamente principale sunt urmatoarele : 
- Comercial responsabil de managerii de categorii de produse ; 
- Marketing responsabil de prezenta online şi offline a societatii ; 
- Financiar responsabil de departamentul economic şi trezorerie ; 
- Resurse Umane care raspunde de salarizare, resurse umane, responsabil SSM 
Suplimentar societatea dispune şi de departamente IT, Juridic şi Logistica . 
2.2. Obiectul de activitate 
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Obiectul principal de activitate al societăţii Ambient SA, conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională 
(Ordin 337/2007 - CAEN), este 4673 – Comert cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de constructii şi 
echipamentelor sanitare. 
Sediul principal al societății se află în localitatea Sibiu, Strada Turda, nr. 15, Judet Sibiu. 
2.3. Scurt istoric al societății AMBIENT SA  
Societatea Ambient SA a fost înființata în anul 1993, având ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata al 
materialului lemnos şi al materialelor de constructii şi echipamentelor sanitare. 
� 3 februarie 1993 Înfiinţare, capital integral românesc. 
� 1995 Sunt deschise primele 7 magazine proprii, în Sibiu. Magazinele comercializau materiale pentru finisaje, 
instalații și produse pentru amenajarea locuinței. 
� 1997 Se deschide, în Sibiu, primul depozit de materiale pentru construcții într-un spațiu propriu. 
� 1998 Relansare sub brandul Universal Ambient. 
� 2000 Universal Ambient se extinde în afara Sibiului prin participare directă sau prin franciză. Primul magazin se 
deschide la Cluj-Napoca. 
� 2002 Ambient inaugurează, la Sibiu, primul centru comercial integrat orientat către client, specializat în materiale de 
construcţii, finisaje şi amenajări din Romania. Purtând numele Casa Ambient” lansând astfel sloganul „Casa casei tale”, 
centrul comercial dă startul unui tip nou de comerţ în România. 
� 2003 - 2004 Are loc inaugurarea centrelor comerciale Casa Ambient din: Bistrița, Mediaș şi Sighişoara. 
� 2004 Este înfiinţată Ambient Logistic Sibiu, care centralizează activitatea logistică necesară reţelei de centre 
comerciale şi puncte de distribuţie. 
� 2005 Ambient adoptă o nouă identitate vizuală care răspunde mai bine anvergurii afacerii şi direcţiei strategice. Are 
loc inaugurarea centrelor comerciale din Alba Iulia şi Cluj Napoca. 
� 2006 Sunt inaugurate centre comerciale de materiale de construcții, finisaje și amenajări la Târgu Mureș, Deva, Baia 
Mare și Gheorgheni. 
� 2007 Este demarată fuziunea companiilor Ambient şi în scopul eficientizării şi controlului proceselor, începe 
implementarea sistemului informatic de evidenta unica SAP”. 
� 2007 Ambient devine partener oficial al Programului „Sibiu Capitală Culturală Europeană”, parteneriat care 
semnifică implicarea Ambient în programul cultural desfășurat pe tot parcursul anului. 
� 2008 Ambient devine societate pe acțiuni. Ambient SA consolidează afacerea de bază, având capacitatea să asigure 
proceduri interne unitare şi eficiente, o vizibilitate crescută, standardizare şi replicabilitate. 
� Demarează procesul de transformare organizaţională, care are drept scop crearea a două unitati de business 
respectiv, Retail şi Distribuţie, adresate celor două segmente principale de clienţi. 
� 2008 Are loc deschiderea centrului comercial din Râmnicu Vâlcea. 
� 2009 Se externalizează serviciile de paza ale centrelor comerciale catre societatea Ordis, specializată în sisteme de 
securitate, alarmă, antiefracţie, control acces. 
� 2009 Demarează activitatea Ambient Spedition, companie specializată în servicii profesionale de transport rutier 
intern şi international, initial Ambient SA fiind actionar unic iar incepand din 2013 actionar minoritar cu o participatie 
de 2,89%, existent şi la data prezentului raport. 
� 2009 – 2010 Are loc un proces de organizare şi planificare a afacerii pe termen lung pentru consolidarea business-
ului Ambient.  
� 2010 Inaugurarea conceptului comercial de sowroom Galeria cu idei” un mod de prezentare detaliata a produselor 
comercializate intr-un cadru specific adecvat fiecarui tip de amenajare a spatiilor interioare dintr-o locuinta. 
� 2011 Incepe procesul de restructurare a datoriilor Ambient fata de creditorii financiari finalizat cu transferul unor 
credite pe alte entitati, precum şi reesalonarea datoriilor pe termen mediu şi lung.  
� 2012 Inaugurarea conceptului comercial în cadrul unor sowroom-uri a Casei demonstrative” un mod de prezentare 
detaliata în sectiune verticala a unei case în diversele stadii de executie cu scopul exemplificarii etapelor de constructive 
şi a celor mai bune practici de punere în opera a constructiei de rezistenta şi amenajarilor, respectiv a amenajarilor de 
instalatii precum şi a finisajelor interioare şi exterioare. 
� 2013 Pana la finele anului 2013 au fost implementate restructurari ale datoriilor financiare cu apropape toti 
creditorii, respectiv: Alpha Bank, BCR, BRD Grupe Societe Generale, Raiffeisen Bank, RBS (expunere transferata 
catre Unicredit Bank în cursul anului 2014), OTP Bank, Bancpost. Urmare a aprobarilor obtinute în 2013, în anul 2014 
urma sa fie implementata şi restructurarea datoriilor financiare cu Piraeus Bank. 
2.4. Stadiul actual al societatii 
� 2014 Ulterior implementarilor restructurarilor financiare cu cea mai mare parte a finantatorilor s-au facut demersuri 
pentru atragerea de capital financiar care sa finanteze activitatea curenta de aprovizionare, concomitent cu diminuarea 
datoriilor fata de furnizori şi banci.  
� Neimplementarea ultimei restructurari financiare cu Piraeaus Bank pe de o parte, lipsa unor asigurari comerciale de 
la institutii specializate care ar fi creat premisele unor finantari de la furnizorii de marfa precum iar pe de alta parte 
nivelul rambursarilor catre creditorii financiari au condus la dezechilibre majore în capacitatea societatii de 
autofinantare a activitatii la nivelul celor 17 centre comerciale. 
� In trimestrul IV al anului 2014 s-a luat decizia inchiderii punctelor de lucru Bucureşti, Deva, Brasov şi Satu Mare. 
� 2015 Pe fondul reducerii nivelului de finantare din partea furnizorilor prin reducerea plafoanelor creditelor 
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comerciale societatea a diminuat semnificativ nivelul aprovizionarilor, coroborat cu ineficienta unor puncte de lucru 
precum şi lipsa unor perspective certe de revigorare a activitatii de constructii din zonele în care activau anumite centre 
a condus la diminuarea retelei prin inchiderea centrelor comerciale din Gheorghieni, Baia Mare şi partial cel din Targu 
Mures. 
La sfârșitul lunii august 2015 societatea avea un număr de 717 de angajați. 
2.5. Pozitia în piata 
Ambient este unul din principalii lideri ai pietei de bricolaj şi comert cu materiale de constructii şi amenajari fiind 
permanent în top 5 al companiilor care activeaza pe piata romaneasca în domeniul sau de activitate atat din punct de 
vedere al cifrei de afaceri cat şi ca numar de centre comerciale al retelei. 
Ambient este o companie cu o retea proprie de comert, organizat în magazine tip centre comerciale în principal în zona 
Transilvaniei, dispunand de logistica necesara unei astfel de activitati. 
In cei peste 22 de ani de activitate societatea a abordat toate segmentele de clienti din piata incepand de la clientii 
persoane fizice şi mici antreprenori (mesteri), continuand cu antreprenori, dezvoltatori imobiliari cat şi firme 
specializate în recomercializare de marfuri de constructii şi amenajari interioare. 
Gama produselor comercializate cuprinde: materiale de constructii şi materiale pentru infrastructura (zidarie, fier, 
tencuieli), ceramica, adezivi pentru placari, materiale şi instalatii echipamente termice, canalizare, apa şi electrice, 
invelitori, materiale izolante, parchet şi usi, material sanitare, vopsele, scule, bunuri electrocasnice, articole pentru 
gradina şi amenajari exterioare, decoratiuni. 
Suplimentar activitatii de comercializare de bunuri, societatea ofera diferite servicii, cum ar fi: consultanță tehnică 
specializată, recomandări executanți, trasport gratuit, trasport specializat, design interior, colorare vopsele, cusut 
perdele, servicii de finantare, service instalatii termice, servicii logistice, închirieri diverse scule și utilaje. 
2.6. Descriere canale de comercializare 
Societatea este structurata în prezent în 3 divizii comerciale: retail (B2C), persoane juridice (B2B) şi Mentenanță, 
dispunand de o baza de clienti de peste 280.000 de persoane înregistrate în programe de loialitate, dintre care 50.000 – 
deservite prin programe de vânzare asistată (Retail & B2B),  
Comercializeaza peste 40.000 de de produse pentru constructie sau renovare și intretine relatii comerciale cu peste 700 
de furnizori, reprezentând cele mai importante branduri din industria materialelor de construcții, finisajelor și 
amenajărilor interioare. 
 Divizia de retail deserveste clienții de tip - familial cu proiecte de construcție și renovare sau cumpărături ocazionale 
(de impuls), mici antreprenori organizati în societati de constructii sau nume familial. Divizia dispune de o forță de 
vânzări fixă și mobilă din care 23 agenți de teren. 
 Gama de marfuri şi amenajari este prezentata intr-o forma specializata în showroom-uri specializate unde se ofera 
consultanță tehnică de specialitate. Portofoliul de clienti este de peste 100.000 de proiecte de construcție și renovare 
finalizate. 
 Oferta de retail cuprinde suplimentar activitati de service şi servicii postvânzare instalații și termice.  
 Ambient acopera în arealul în care isi desfasoara activitatea prin cele 12 centre comerciale şi platform logistice 
existente în prezent cca 28% din teritoriul tarii, deservind cca. 2,5 mil. familii, respectiv cca. 6,5 mil. locuitori.  
 Prin programul Ambient Total”, societatea dedică clientelei de tip familial, respectiv celor care construiesc sau 
renovează un concept care tratează fiecare proiect ca un tot unitar, având în vedere specificul fiecărei faze de execuție. 
Personalizat fiecărui proiect i se aloca un agent dedicat care preia sarcina bugetării, a urmăririi comenzilor, asigurarea 
ritmicitatii aprovizionării – într-un cuvant managementul” intregului proiect. 
 Divizia B2B deserveste clientii de tipul companii de construcții, distribuitori, arhitecți, proiectanți şi comercianti din 
zone adiacente zonelor urbane. Societatea dispune de o forță de vânzări mobilă cuprinde 26 agenți care oferteaza în 16 
de județe, oferind suplimentar actului de comercializare consultanță tehnică specializată permanenta precum şi servicii 
conexe oferite: logistice, închirieri utilaje. Portofoliul existent este de peste 3.500 de clienți și parteneri. 
 Divizia de mentenanta deserveste clienții de tipul companii și instituții care necesita activitati permanente de întreținere 
a clădirilor sau punctelor de lucru.  
 Divizia se compune dintr-o forță de vânzări mobilă compusa din 11 agenți oferind consultanță tehnică specializată 
specifica pe tipuri de lucrari, inclusiv pentru restaurari de monumente istorice şi de arhitectura, intretinand parteneriate 
cu executanți de prestigiu. Portofoliul cuprinde peste 2500 clienți activi, asigurand suplimentar activitati de service şi 
servicii post-vânzare instalații și termice. 
Societatea foloseste un sistem de automatizare a proceselor operationale ale echipelor care formeaza forța de vânzări 
utilizand o comunicare directa, pe obiective avand dotari tehnice specifice de ultima generatie pentru optimizarea 
timpului de la ofertare la aprovizionare şi livrare, permitand totodata o evaluare permanentă a stadiului oricarui ciclu de 
vanzare pe fiecare tip de client targetat. 
Web site-ul Ambient se adresează atât potenţialilor clienţi care doresc să afle informaţii despre produse, despre cele mai 
apropiate centre comerciale sau despre cele mai bune oferte şi pachete adecvate proiectelor, cât şi celor care vor să se 
documenteze asupra profilului companiei Ambient, urmărind etapele prin care a trecut, datele de contact ale 
personalului dedicat. 
Certificarea sistemului de catre TÜV Rheinland a fost realizată la începutul anului 2006. 
2.7. Cauzele care au degradat capacitatea societatii de a-si sustine cheltuielile de exploatare 
Dificultățile în activitatea societății au apărut odată cu criza financiară care s-a resimțit în domeniul activitatii de 
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constructii civile şi industriale şi în primul rand al constructiilor de locuinte. 
Cauzele majore care au influentat scaderea volumului de vanzari ale societatii au fost o consecinta a unui complex de 
factori care au concurat la destabilizarea capacitatii de autofinantare a societatii, în perioada 2010 - septembrie 2015 
activitatea societatii fiind impactata negativ de blocaje sau iesiri de lichiditati în suma de peste 100 mil. lei asa cum 
rezulta din principalele motive enumerate de mai jos.  
Începând cu a doua parte a anului 2009 pe fondul acutizarii crizei financiare şi a degradarii climatului economic la nivel 
national Ambient a inregistrat pierderi din recuperarea creantelor ca urmare a faptului ca o parte semnificativa a 
partenerilor sai din categoria antreprenorilor au intrat în procedura de insolventa.  
In perioada 2010 -2015 suma creantelor neincasate din relatiile cu clienti intrati în procedura insolvenţei au fost în suma 
de 29.743.665 lei, din care ca urmare a inchiderii procedurilor a fost recuperate prin deducerea TVA-ului aferent suma 
de 1.939.990 lei. 
Ca rmare a implementarilor restructurarilor financiare incepand cu anul 2012 au fost achitate catre institutiile financiare 
14.048.338 EURO, echivalentul a 62.313.190 lei astfel : 
• 2012 – 1.852.482 EURO, echivalentul a 8.254.658 lei 
• 2013 – 5.625.005 EURO, echivalentul a 24.856.896 lei 
• 2014 – 4.242.645 EURO, echivalentul a 18.856.860 lei 
• 2015 – 2.328.207 EURO, echivalentul a 10.344.776 lei 
In anul 2008 pe fondul crizei preturilor din domeniul otelului pentru constructii care a scazut cu cca. 40% în perioada 
Septembrie 2008- Ianuarie 2009, societatea a inregistrat o pierdere totala din devalorizarea stocurilor achizitionate 
anterior crizei de 9.563.668 lei echivalentul a 2.416.616 euro. 
La aceste cauze comerciale şi financiare s-a adăugat şi un complex de împrejurari defavorabile unei bune desfasurari a 
activitatii societății, evenimente care au condus la amanarea sau pierderea posibilitatilor de atragere a finantarii 
capitalului circulant atat de la investitori strategici cat şi banci. 
1. Dupa o perioada de cca 12 luni de investigatii la care Ambient a colaborat impreuna cu DIICOT pentru identificarea 
unor grupuri de evaziune fiscala compuse din clienti şi furnizori, în Octombrie 2014, DIICOT prin Serviciul Teritorial 
Craiova a inclus sub acuzare şi Ambient ca suspect pentru evaziune fiscala ca urmare a relatiilor comerciale desfasurate 
în perioada 2011-2012 suspectand Ambient ca parte a unui grup infractional organizat. Urmare a acestei decizii s-a 
instituit un sechestru asigurator în suma de 9.24 mil lei. La data curenta cercetarea şi investigatiile sunt nefinalizate. 
2. Concomitent cu actiunea DIICOT Craiova s-au sesizat şi alte entitati ale ANAF, iar în perioada noiembrie 2014 – 
ianuarie 2015 diferite entitati ale ANAF au instituit sub diferite motive masuri de sechestru asigurator asupra tuturor 
bunurilor mobile şi imobile din proprietatea societatii.  
3. Pe fondul scaderii vanzarilor şi incapacitatea de achizitiona fond de marfa la nivelul vanzarilor în aprilie 2015 
societatea a solicitat şi obtinut de la ANAF esalonarea pe 12 luni a unor datorii în suma de 4.5 mil. lei, în principal TVA 
aferent perioadei decembrie 2014 – ianuarie 2015. 
4. In data de 6 august 2015 Banca Comerciala Romana, unul din principalii finantatori ai societatii, desi se afla în 
negociere şi derulare cu un proces de reanaliza a unor restructurari ale finantarilor Ambient, a luat decizia introducerii 
pe circuit bancar a unui bilet la ordin în suma de 31.448.699 lei emis de Ambient pentru garantarea obligatiilor sale fata 
de banca. Urmand circuitul bancar în data de 10.08.2015 Ambient a fost inregistrata în CIP cu primul incident de plata 
din istoricul activitatii sale.  
5. In data de 12 August 2015 urmare a finalizarii unor investigatii de catre Directia Generala Antifrauda Fiscala 
Oradea a emis o decizie de masuri care au constat în popriri asiguratorii în favoarea ANAF a tuturor creantelor 
inregistrate de societate la data de 31.07.2015, garantii asiguratorii asupra unor bunuri mobile precum şi popriri 
asiguratorii ale tuturor conturilor deschise la banci. 
Desi au fost depuse memorii cu privire la impactul acestor masuri în activitatea societatii, masurile dispuse de Directia 
Generala Antifrauda Fiscala Oradea au fost puse în aplicare.  
Mentionam ca societatea Ambient SA a contestat toate masurile preventive instituite de institutiile ANAF. In urma 
judecarii primei contestatii instanta competenta prin sentinta civila nr.595/2015 pronuntata în 20.08.2015 în dosarul 
nr.606/306/2015 a admis contestatia Ambient anuland masurile asiguratorii instituite pentru suma de 6.576.369 lei 
asupra unor bunuri imobile proprietatea Ambient SA. 
In concluzie pe parcursul ultimilor 4 ani şi cu precadere în ultimii 2 ani, activitatea societatii a fost grevata în primul 
rand de o lipsa din ce în ce mai accentuata a capitalului circulant dublata de o incapacitate de a atrage lichiditati pentru 
finantarea activitatii curente. In al doilea rand societatea a fost impactata de o serie de factori externi care au influentat 
direct sau indirect posibilitatile societatii de a se autofinanta pentru mentinerea unui flux de lichiditati care sa acopere 
necesarul obligatiilor sale curente. Totodata implicatiile factorilor enumerati au creat un climat nefavorabil în relatiile 
contractuale cu furnizorii de marfa a debitoarei care au redus limitele de expunere concomitent cu marjele comerciale 
care i-ar fi asigurat societatii relatii comerciale specifice unei activitati sustenabile în timp. 
Pentru sustinerea fluxului de lichiditati o mare parte a datoriilor inregistrate de Ambient fata de furnizorii sai au inceput 
sa fie amanate la plata inca din 2009, erodand permanent capacitatea societatii de a negocia cu furnizorii marje 
comerciale avantajoase, care coroborate cu volumul vanzarilor, au avut impact direct în profitabilitatea activitatii şi 
capacitatea de autofinantare. 
Pentru aplanarea pierderilor şi o buna gestionare a capitalului de lucru disponibil managementul societatii a luat unele 
masuri manageriale cu puternic impact în vanzarile şi profitabilitatea societatii.  
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Principalele masuri au constat in: 
• Inchideri de centre comerciale insotite de disponibilizari colective de personal 
• Optimizari de costuri fixe, renegocieri ale contractelor de servicii şi utilitati, reduceri ale cheltuielilor de transport, 
marketing şi servicii logistice 
• Valorificari ale parcului auto excedentar activitatii curente 
3. Situația patrimonială la momentul deschiderii procedurii de insolvență  
Pentru a ne forma o opinie asupra performanţelor financiare ale societăţii Ambient SA la momentul deschiderii 
procedurii de insolvenţă, vom efectua în cele ce urmează o analiză a informaţiilor consemnate în balanţa de verificare 
întocmită la 31.08.2015. Analiza va urmări structura situaţiei patrimoniale prin prisma principalelor elemente de activ şi 
de pasiv. 
Conform datelor financiar contabile, la data initierii de catre societate a deschiderii procedurii de insolvență, societatea 
Ambient SA prezenta următoarea structură a activului şi pasivului patrimonial: 

Activ 31 08 2015 % Pasiv 31 08 2015 % 
Disponibilitati banesti şi echivalent 1.825.882 1% Bănci - datorii TS 78.989.691 33%
Avansuri de trezorerie, alte valori 950 0% Bugete 19.441.722 10%
Disponibilitati banesti 1.826.832 1% Salarii 1.653.121 1%
Creante comerciale 42.831.736 22% Clienti creditori 890.920 0%
Provizioane creante comerciale -21.189.585 -11% Furnizori 63.995.886 34%
Creante comerciale nete 21.642.150 11% Creditori diversi 0 0%
Alte creante (fiscale, debitori 
diversi) 

249.178 0% Decontari în cadrul grupului 0 0%

Provizioane alte creante 0 0% Datorii termen scurt 164.971.340 78%
Alte creante nete 249.178 0% Banci + Leasing - datorii TL 78.052.992 39%
Creante 21.891.328 11% Datorii ce privesc imobilizarile 0 0%
Stocuri 16.148.378 8% Garantii de buna executie 33.971 0%

Provizioane stocuri -1.358.102 -1%
Alte datorii / dobanzi 

imprumuturi 
0 8%

Stocuri nete 14.790.276 8% Asociati - conturi curente 0 0%
Active circulante Total 38.508.436 20% Datorii termen mediu / lung 78.086.963 46%
Imobilizari necorporale 15.523.797 8% Total datorii 243.058.303 124%

Amortizare -9.447.103 -5%
Provizioane pentru riscuri şi 

cheltuieli 
0 0%

Imobilizari necorporale 6.076.694 3% Alte Pasive 0 0%
Imobilizari corporale 222.212.720 113% Capital social 12.652.269 6%
Amortizare -70.763.389 -36% Elemente asimilate capitalului 19.944.450 10%
Imobilizari corporale nete 151.449.331 77% Alte elemente de capital 0 0%
Imobilizari financiare 112.130 0% Rezerve din reevaluare 66.361.617 34%
Provizioane imobilizari financiare 0 0% Rezerve 12.343.309 6%
Imobilizari financiare nete 112.130 0% Rezultatul reportat -141.346.370 -72%
Active imobilizate Total 157.638.154 80% Profit / Pierdere -16.747.103 -9%
Cheltuieli în avans 119.886 0% Capitaluri proprii -46.791.828 -24%
Activ Total 196.266.475 100%Pasiv Total 196.266.475 100%
3.1. Analiza activelor societatii 
La data de 30.08.2015, valoarea netă contabilă a activului societăţii Ambient SA este de 196.266.475 lei, structurat 
astfel: 
− 19.6% reprezintă active circulante, 
− 80,3% active imobilizate 
− 0,1% cheltuieli în avans. 
Activele circulante sunt în cuantum de 38,5 mil. lei, respectiv: 
− 56,9% din creanţe 21,9 mil. lei; 
− 38,4% din stocuri 14,8 mil. lei; 
− 4.7% din disponibilități bănești 1,8 mil. lei. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 20129/23.11.2015 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

9 

 
 
Creantele comerciale reprezinta la 31.08.2015 valoarea cea mai insemnata a activelor circulante în cuantum de 21.9 
mil.lei cu o pondere de 11,2% în total activ şi 57% în cadrul activelor circulante.  
Din totalul de 42,8 mil lei creante comerciale în sold, creantele comerciale incerte sunt în suma de 21,2 mil lei (49,5%). 
Aceste creante incerte provin în principal din relatii cu clienti cu solduri istorice neincasate ca urmare a intrarii acestora 
în insolventa sau clienti cu care Ambient se afla în litigiu şi pentru care societatea a constituit ajustari pentru deprecierea 
creantelor de egala valoare cu soldul creantelor din aceste relatii. 

Total creanțe 
LEI 

Creanțe 1-
30 zile 

Creanțe 30-
60 zile 

Creanțe 60-
90 zile 

Creanțe 90-
180 zile 

Creanțe 180-
365 zile 

Creanțe peste 
365 zile fara 

litigii 

Clienți în 
insolventa sau 

litigiu 
42.831.736 6.958.945 5.372.519 2.398.980 873.598 2.889.256 3.148.852 21.189.585

 

 
Asa cum am prezentat anterior detaliat creantele totale au o pondere insemnata în total active circulante, totodata 
reflecta dificultatea societatii în recuperarea acestora manifestata în creante incerte acumulate în istoricul activitatii. 
Creantele nete în suma de 21.9 mil.lei sunt lichide, cea mai mare pondere a acestora fiind garantate cu bilete la ordin pe 
care Ambient le-a girat catre furnizorii sai pentru achizitii viitoare.  
In categoria alte creante în suma de 249.178 lei sunt cuprinsi în principal furnizori debitori şi diversi debitori, ponderea 
acestora fiind de 0,1% în total activ şi 0,6% în activele circulante. 
 În ceea ce privește nivelul stocurilor, se observă că la data de 31.08.2015, acestea sunt în suma de 14.790.276 lei, 
ponderea lor în total activ fiind de 7,5%. Stocurile reprezinta în proportie de 98,7% marfuri achizitionate în vederea 
valorificării conform obiectului de activitate. 
Diferenta în cuantum de 1,3% o reprezinta alte tipuri de stocuri şi anume piese de schimb, materiale consumabile şi 
material de natura obiectelor de inventor. 
Urmare a degradarii sau vechimii unor categorii de stocuri societatea a constituit ajustari pentru deprecierea stocurilor 
în cuantum de 1.358.102 lei reprezentand pierderea potentiala determinata de diferenta valoarea de achizitie şi valoarea 
estimata de vanzare.  

Sold % în total stocuri Tip stoc 
 15.949.749 98,8%Marfuri 

12.542 0,1%Piese de schimb 
170.170 1.1%Alte materiale consumabile 

15.916 0,1%Materiale de natura obiectelor de inventar 

Creante

21.9

57%

Stocuri

14.8

38%

Disponibil cash

1.8

5%

Creante

Stocuri

Disponibil cash

Creante  1-30 zile

16%
Creante  30-60 zile

13%

Creante  60-90 zile

6%

Creante  90-180 zile

2%

Creante 180-365 zile

7%
Creante  peste 365 

zile fara litigii

7%

Clienti in insolventa 

sau litigiu

49%

Creante pe vechimi
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Din punct de vedere al categoriilor de marfuri şi al vechimii stocului aflat în proprietatea debitoarei situatia la 
31.08.2015 era urmatoarea: 
Socuri pe categorii / 

vechime stoc  
(*Mii lei) 

0 – 30 
zile 

30 – 45 
zile 

45 – 60 
zile 

60 - 75 
zile 

75 - 90 
zile 

90 - 120 
zile 

120 – 180 
zile 

180 – 360 
zile 

Peste 
360 
zile 

Total în 
stoc sold 

Adezivi Placari 45 31 49 7 3 15 10 12 4 174
Ceramica 431 149 117 49 88 55 103 190 109 1.290
Deco& 
Electrocasnice 

55 84 33 41 10 47 47 121 161 600

Electrice 32 79 47 83 35 45 160 311 144 936
Gradina & amenajari 45 40 18 12 21 73 97 67 108 481
Infrastructura 23 61 21 21 15 4 35 44 38 262
Invelitori 213 192 143 125 95 103 196 238 254 1.559
Mat.Constructii 364 322 310 173 129 172 164 184 82 1.900
Materiale izolante 708 387 249 210 77 126 194 128 57 2.137
Parchet & Usi 217 142 112 111 39 86 116 306 203 1.333
Sanitare 247 341 121 77 55 139 106 361 474 1.920
Scule 154 63 61 37 19 40 84 128 187 774
Termice 128 453 138 97 81 111 107 335 118 1.568
Vopsele 282 146 80 99 31 52 118 99 107 1.015

Total 2.944 2.490 1.499 1.142 698 1.068 1.537 2.526 2.046 15.950
 

 
 
In urma analizei se poate vedea ca 54% din stocuri au o vechime de pana la 90 zile, 46% din stocuri au o vechime mai 
mare de 90 zile, iar din acestea 28% au o vechime mai mare de 365 zile. 
 

 
 
Se observa ca 5 dintre categoriile de marfa aflate în proprietatea Ambient, respectiv: Invelitori, Materiale de constructii, 
Materiale izolante, Sanitare şi Termice reprezinta valoric 57% din stocurile de marfa, iar ponderea fiecareia din celelalte 
9 categorii variaza intre 1 şi 8% din valoare totala a stocului de marfa. 
 La data deschiderii procedurii de insolvență majoritatea acestor active se află în garanția creditorilor bancari.  

[0 - 30]

18%

[30 - 45]

16%

[45 - 60]

9%[60 - 75]

7%

[75 - 90]

4%

[90 - 120]

7%

[120 - 180]

10%

[p 180 - 360]

16%

[p 360]

13%

Stocuri pe vechimi la 31 08 2015

Adezivi Placari 1%

Ceramica 8%
Deco& 

Electrocasnice 4%

Electrice 6%
Gradina & 

amenajari 3%

Infrastructura 2%

Invelitori 10%

Mat.Constructii 12%

Materiale izolante 

13%
Parchet & Usi 8%

Sanitare 12%

Scule 5%

Termice 10%

Vopsele 6%

Stocuri pe categorii la 31 08 2015



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 20129/23.11.2015 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

11 

Situatia detaliată a activelor imobilizate deținute de debitoare este prezentata în ANEXA 1 
Nivelul disponibilitatilor banesti era la 31.08.2015 în suma de 1.826.832 lei, iar ponderea în activul total reprezinta 
0,9%.  
Aceste disponibilitati sunt evidentiate în conturile deschise de debitoare la banci 1.040.531,95 lei; casieria societatii 
748.608,14 lei; tichete cadou în suma de 36.742 lei şi avansuri de trezorerie în cuantum de 950 lei. 

Tip disponibil Suma în sold la 31 08 2015 - LEI % 
Efecte de incasat 401.245,05 22,0% 
Cont curent Alpha Bank 126,19 0,0% 
Cont curent Unicredit Bank -6.378,72 -0,3% 
Cont curent BCR 444.784,33 24,4% 
Cont curent Transilvania  48.290,27 2,6% 
Cont curent BancPost  3.091,99 0,2% 
Cont curent BRD 318,65 0,0% 
Cont curent Credit Europe  1.282,65 0,1% 
Cont curent OTP  6.580,21 0,4% 
Cont curent Piraeus Bank  4.888,14 0,3% 
Cont curent Raiffeisen Bank 29.414,93 1,6% 
Cont curent Trezorerie 68.182,07 3,7% 
Cont curent CEC Bank  129,07 0,0% 
Cont curent Garanti Bank 1.760,51 0,1% 
POS Transilvania 24.144,74 1,3% 
POS CREDIT EUROPE 6.000,00 0,3% 
POS GARANTI 6.671,86 0,4% 
Disponibil casierie 748.608,14 41,0% 
Tichete cadou Accor 14.520,00 0,8% 
Tichete cadou - Sodexho 11.242,00 0,6% 
Tichete cadou - Cheque Dejeuner 10.980,00 0,6% 
Total disponibilitati 1.825.882,08 100,0% 

Activele imobilizate ale debitoarei la data de 31.08.2015 sunt în suma de 157.638.154 lei cuprinzand: 
− Imobilizari necorporale în suma de 15.523.797 lei, amortizate în proportie de 60.9%, respectiv 9.4447.103 lei, 
rezultand o valoarea a imobilizarilor necorporale nete în suma de 6.076.694 lei; 
− Imobilizari corporale în suma de 222.212.720 lei, amortizate în proportie de 31.8%, respectiv 70.763.389 lei, 
rezultand o valoarea a imobilizarilor corporale nete în suma de 151.449.331 lei; 
− Imobilizari financiare în suma de 112.130 lei 
Ponderea activelor imobilizate în total activ este de 80.3% ceea ce demonstreaza capacitatea acesteia de a-si concerta 
eforturile asupra stabilitatii societatii şi o buna gestionare a capitalului de care dispune. 
Situatia sintetica a imobilizarilor corporale şi necorporale la 31.08.2015:  

Activ Valoare istorica Amortizare cumulata Valoare neta 
Total imobilizari necorporale 15.523.797 9.447.103 6.076.694 
Terenuri şi amenajari de terenuri 31.527.281 146.455 31.380.826 
Cladiri şi constructii speciale 114.050.508 12.728.896 101.321.612 
Echipamente tehnologice 8.458.467 6.712.480 1.745.987 
Aparate şi instalatii de masurare şi cont 4.407.299 3.182.449 1.224.850 
Mijloace de transport 39.168.605 34.726.241 4.442.364 
Mobilier, aparat birot, echipamente de protectie 24.600.560 13.266.868 11.333.692 
Total imobilizari corporale 222.212.720 70.763.389 151.449.331 

Situatia detaliata a imobilelor aflate în patrimoniul Ambient SA la data de 31.08.2015 este anexata prezentului raport în 
Anexa nr. 1 
Imobilizarile financiare reprezinta 0,1% din total active şi se compun din partile sociale detinute la Ambient Spedition 
SRL în suma de 13.390 lei şi alte creante imobilizate în suma de 98.740, reprezentand garantii constituite de debitoare 
pentru buna desfasurare a contractelor de participare la diverse licitatii, inchirieri diverse spatii şi concesiuni de terenuri.  
Cheltuielile inregistrate în avans reprezinta sumele achitate anticipat ce se refera la exercitiile financiare viitoare, suma 
acestora este de 119.886 lei reprezentand cca. 0,1% din total activ. In structura acestea se compune din chirie achitata în 
avans pentru spatiul în care functioneaza punctul de lucru din Sihghet. 
3.2. Analiza pasivului societatii 
La data intrarii în procedura insolvenţei pasivul debitoarei este dominat de cuantumul datoriilor totale în cuantum de 
243,05 mil.lei, ponderea datoriilor în total pasiv fiind de 123,8%. 
În ceea ce priveste datoriile, menționăm că la data deschiderii procedurii societatea are datorii pe termen scurt în valoare 
de 167,08 mil. lei, structurate după cum urmează: 
− bănci: 78.99 mil. lei; 
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− furnizori: 66,10 mil. lei; 
− bugete: 19,44 mil. lei; 
− salariați: 1,65 mil. lei; 
− clienti creditori: 0.9 mil. lei 
Datoriile bancare pe termen scurt reprezinta conform evidentelor contabile ale societatii 78,17 mil.lei, respectiv 40,2 % 
din pasivul societatii şi cuprind creditele bancare pe termen scurt şi dobanzile bancare neachitate.  
Bancile care au acordat aceste credite sub forma liniilor de credit sau facilitate de credit pentru capital de lucru sunt 
Banca Comerciala Romana şi Piraeus Bank.  
De mentionat suplimentar, este faptul ca unele din aceste credite nu au fost prelungite fiind trecute de maturitate, iar 
pentru unele a fost declarata scadenta anticipat de catre banca. 

Situația expunerilor pe bănci şi entitatea de leasing la data intrării în insolventa 
conform evidentelor debitoarei 

Tip 
expunere 

Entitatea 
creditoare 

Contract Tip credit 
Moneda 
conform 
contract 

Sold în lei 

Data 
acordării/data 

ultimei 
restructurării 

Scadenta 

Termen 
scurt 

Piraeus Bank 216/17 07 2006 Credit capital de lucru - TS EUR 45.160.778,80 17 07 2006 15 04 2014 
Piraeus Bank 331/22 09 2010 Credit de investitii - TS EUR 2.216.050,00 22 09 2010 16 04 2014 
Banca 
Comerciala 
Romana  

181/24 12 2014 Credit capital de lucru - TS EUR 16.794.482,56 24 12 2013 24 12 2014 

Total termen scurt 64.171.311,36
  

Termen 
mediu şi 

lung 

Alpha Bank 221/01 07 2009 Facilitate multioption TL EUR 8.863.142,28
01 07 2009 / 
12 12 2013 

12 12 2017 

Unicredit 
Bank 

6010/18 05 2009 
Credit capital de lucru 
esalonat TL 

EUR 8.318.391,80
18 05 2009 / 
12 11 2013 

31 08 2016 

Banca 
Comerciala 
Romana  

181/24 12 2013 
Credit capital de lucru 
esalonat TL 

EUR 13.131.893,11 24 12 2013 30 09 2018 

Raiffeisen 
Bank 

52/03 11 2005 
Credit capital de lucru 
esalonat TL 

EUR 7.847.667,55
03 11 2005 / 
23 12 2013 

28 01 2019 

Raiffeisen 
Bank 

53/03 11 2005 
Credit capital de lucru 
esalonat TL 

EUR 9.765.822,10
04 11 2005 / 
23 12 2013 

29 01 2019 

Piraeus Bank 220/17 07 2006 Credit de investitii - TL EUR 8.052.879,72 17 07 2006 17 04 2014 
Piraeus Bank 2459/23 09 2005 Credit de investitii - TL EUR 11.349.692,61 23 09 2005 18 04 2014 
Piraeus Bank 428/20 11 2006 Credit de investitii - TL EUR 5.776.594,33 20 11 2006 19 04 2014 

Total termen mediu şi lung 73.106.083,50
  

Leasing - 
TM 

Alpha Leasing Leasing financiar EUR 2.833.499,90
  

BRD Sogelease Leasing financiar EUR 2.113.408,91
  

Total Leasing financiar 4.946.908,81
  

Dobanzi neachitate 14.818.379,43
  

Total expuneri credite leasing dobanzi 157.042.683,10
  

Nota: Este de mentionat faptul ca în perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de catre debitoare de intrare în 
procedura insolvenţei şi data aprobarii de catre Tribunalul Sibiu a acesteia, facilitatile de leasing au fost declarate 
scadente de entitatile finantatoare. 
Conform balantei de verificare la 31.08.2015 datoriile bugetare sunt în suma de 19.441.722 lei, reprezentand 9,9% din 
total pasiv, în detaliu acestea fiind evidentiate astfel : 

Tip datorie Suma 
Contributia unitatii la asigurarile sociale 2.343.056 
Contrib. unitatii la accidente munca 29.342 
Contributia personalului pt. pensia suplimentara 1.472.529 
CASS angajator 767.077 
Contrib. angajatilor pt. asig. soc. 746.496 
Contributia unitatii la fondul de somaj 68.914 
Contributia personalului la fondul de somaj 66.912 
Fond de garantare a creantelor salariati 34.627 
TVA de plata 11.467.475 
Impozitul pe salarii 1.370.350 
Impozit pe dividende, alte impozite  819 
Impozit salarii colaboratori 71.138 
Fond pers.handicap.neincadrate 84.003 
Alte datorii fata de bugetul statului 132.663 
Impozit pe cladiri 705.387 
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Tip datorie Suma 
Impozit teren 28.593 
Taxa mijloace de transport 24.527 
Alte impozite şi taxe 10.346 
Impozit constructii speciale 17.468 
Total 19.441.722 

Este de retinut faptul ca la data intrarii în procedura insolvenţei societatea avea în valabilitate o esalonare a datoriilor 
catre ANAF în suma de 11.735.937 lei cu scadente lunare pana în data de 15.04.2016. Mentionam ca aceasta esalonare 
a fost mentinuta în valabilitate la data de 14.08.2015 de catre ANAF. 
Totodata, în evidentele debitoarei erau cuprinse datorii catre ANAF în suma de 6.919.464 lei, reprezentand debite în 
termen de exigibilitate aferente lunilor iulie şi august 2015.  
In aceeasi categorie a datoriilor bugetare, debitoarea inregistreaza în evidentele contabile datorii catre bugetele locale, 
din localitatile unde isi desfasoara activitatea, suma de 786.321 lei 
 Sumele datorate salariatilor în cuantum de 1.653.121 lei conform balantei de verificare de la 31.08.2015 se compun din 
salarii aferente perioadei 01-31.08.2015. 
La data deschiderii procedurii datoriile fata de clienti creditori sunt în suma de 890.920 lei reprezentand 0,5% din total 
pasive, acestea cuprindeau avansuri incasate de la clienti pentru achizitii de marfa în principal din import conform 
comenzi speciale primite în acest sens. 
 Referitor la datoriIle fata de furnizori la data deschiderii procedurii debitoarea inregistra un sold în suma de 63.995.886 
lei, reprezentand 32,6% din total pasiv. 

Total Sold lei 
Vechime 
1- 30 zile 

Vechime 
30- 60 zile 

Vechime 
60- 90 zile 

Vechime 
91-180 zile 

Vechime 
181-365 zile 

Vechime 
peste 365 zile 

63.995.886 1.954.479 14.233.952 11.946.429 18.720.657 12.596.320 4.544.048 
100% 3% 22% 19% 29% 20% 7% 

Din situatia prezentata, raportat la termenele medii contractuale de plata fata de furnizori de pana la 90 zile, rezulta ca 
societatea inregistreaza datorii în termen de plata în cuantum de 44%, datoriile restante reprezentand 56% din total 
datorii fata de furnizori.  

 
 

Dupa data deschiderii procedurii de insolventa debitoarea a mentinut colaborarea cu o mare parte a furnizorilor sai 
asigurand o aprovizionare optima la toate categoriile de marfuri achizitionate atat pentru centrele comerciale cat şi în 
cadrul proiectelor în care Ambient SA are calitatea de furnizor principal de materiale de constructii şi amenajari. 
Impactul deschiderii procedurii de insolvență asupra relațiilor comerciale derulate cu toti furnizori a fost convenit 
amiabil în baza bunelor relatii din perioada precedenta identificandu-se solutii viabile pentru colaborarile viitoare care 
vor fi ajustate permanent ca urmare a respectarii termenilor conveniti.  
Solutiile identificate în urma negocierilor bilaterale cu toti furnizorii cu care s-a mentinut colaborarea sunt:  
− cu marea majoritate a furnizorilor de marfuri (71,6%) s-a trecut la o colaborare de tip consignatie cu achitarea 
bunurilor la termene agreate post vanzare efectiva; 
− aprovizionare în baza conditiilor contractuale precedente cu diminuarea limitelor de credit furnizor şi a termenelor 
de plata de pana la maxim 30 zile (21,2%) 
− aprovizionare cu plata în avans (7,2%) 

Vechime 1- 30 zile

3%

Vechime 30- 60 zile

22%

Vechime 60- 90 zile

19%Vechime 91-180 zile

29%

Vechime 181-365 

zile

20%

Vechime > 365 zile

7%

Situatie furnizori pe vechime
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La data deschiderii procedurii societatea are reflectate în evidentele contabile datorii pe termen mediu şi lung în 
cuantum de 78.086.963 lei reprezentand 39,8% din total pasive. 
Detaliat aceste datorii au urmatoarea structura: 
− Credite pe termen mediu şi lung: 73.106.083 lei 
− Leasing financiar: 4.946.909 lei 
− Garantii de buna executie şi participare la licitatie: 33.971 lei 
Datoriile bancare pe termen mediu şi lung, precum şi facilitatile de leasing financiar au fost reesalonate în cadrul 
restructurarilor bancare din perioada 2011-2013, ratele acestora fiind coroborate la data analizei cu estimarile de 
venituri ale societatii exprimand capacitatea de rambursare a societatii. 
Datorita faptului ca ulterior implementarii acestor restructurari, veniturile estimate cu ocazia analizei aferente 
aprobarilor creditorilor nu au fost atinse, în anul 2014 societatea a solicitat noi reesalonari ale ratelor scadente care insa, 
în mare parte nu au fost acceptate de banci.  
Urmare a incapacitatii de a obtine aprobari de reesalonare a datoriilor catre creditorii financiari societatea a inregistrat 
din a doua parte a anului 2014 datorii restante insotite de penalitatile aferente, erodand astfel capacitatea de a renegocia 
alte esalonari la plata. 
Capitalurile proprii indica la data deschiderii procedurii o valoare negativa în cuantum de 46,8 mil.lei, cuprinzand: 
− Capital social: 12,6 mil lei 
− Elemente asimilate capitalului: 19,4 mil lei 
− Rezerve din reevaluare: 66,3 mil lei 
− Rezerve: 12,3 mil lei  
− Rezultat reportat: -141,3 mil lei 
− Pierdere an curent: -16,7 mil lei 
4. Analiza indicatorilor economico-financiari  
În vederea stabilirii cauzelor care au determinat apariţia stării de insolvenţă a societății respectiv, (insuficienţa 
fondurilor bănesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile), administratorul judiciar a analizat situațiile financiare 
ale acesteia, efectuând în acest sens cercetări pe mai multe planuri: 
− analiza poziţiei financiare pe baza datelor publice cuprinse în bilanţul contabil asumat şi depus de către debitoare la 
Administraţia Financiară; 
− analiza performanţelor pe baza contului de profit şi pierdere; 
− analiza fluxurilor de numerar; 
− analiza riscului de faliment. 
Perioada de timp luată ca referinţă pentru această analiză este reprezentată de ultimii doi ani de activitate înaintea 
deschiderii procedurii pentru care s-au depus situațiile financiare, respectiv 01.01.2013 – 31.08.2015.  
Obiectivul analizei este de a obţine o imagine completă asupra evoluţiei situaţiei economico-financiare a debitoarei, 
precum şi asupra cauzelor care au condus la incapacitatea de plăţi a acesteia. 
Pentru efectuarea analizei au fost studiate o serie de documente de sinteză contabilă, pornind de la premisa că acestea 
reflectă o imagine corectă, clară şi fidelă a activităţii economice.  
Informaţiile s-au preluat de la compartimentul financiar–contabil al debitoarei şi constau în actele de înfiinţare ale 
societăţii (statut, contract de societate, acte adiţionale etc.), balanţe contabile şi bilanţuri. 
4.1. Analiza activului 
Redăm în tabelul de mai jos evoluţia principalelor grupe de activ în perioada analizată: 
Activ – LEI 31 12 2012 % 31 08 2013 % 31 12 2013 % 31 12 2014 % 31 08 2015 % 
Cash şi 
echivalent 

9.026.449 2% 11.547.765 3% 10.544.304 3% 6.435.188 3% 1.825.882 1%

Avansuri de 
trezorerie, 
alte valori 

0 0% 61.330 0% 13.920 0% 3.073 0% 950 0%

Disponibilita
ti banesti 

9.026.449 2% 11.609.095 3% 10.558.224 3% 6.438.261 3% 1.826.832 1%

Creante 
comerciale 

82.656.233 17% 86.320.393 20% 76.308.902 23% 54.084.808 21% 42.831.736 22%

Provizioane 
creante 
comerciale 

-20.474.908 -4% -19.202.059 -4% -26.190.848 -8% -23.702.808 -9% -21.189.585 -11%

Creante 
comerciale 
nete 

62.181.325 13% 67.118.334 15% 50.118.054 15% 30.382.000 12% 21.642.150 11%

Alte creante 
(debitori 
diversi) 

4.410.235 1% 2.592.882 1% 2.419.682 1% 558.211 0% 249.178 0%

Provizioane 
alte creante 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Alte creante 4.410.235 1% 2.592.882 1% 2.419.682 1% 558.211 0% 249.178 0%
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Activ – LEI 31 12 2012 % 31 08 2013 % 31 12 2013 % 31 12 2014 % 31 08 2015 % 
nete 
Creante 66.591.560 14% 69.711.216 16% 52.537.736 16% 30.940.212 12% 21.891.328 11%
Stocuri 85.760.418 18% 97.603.567 22% 85.754.409 26% 49.124.602 19% 16.148.378 8%
Provizioane -2.359.857 0% -1.754.586 0% -1.971.669 -1% -1.685.620 -1% -1.358.102 -1%
Stocuri 83.400.561 17% 95.848.982 22% 83.782.740 26% 47.438.982 19% 14.790.276 8%
Active 
circulante 
Total 

159.018.570 33% 177.169.293 40% 146.878.700 45% 84.817.454 33% 38.508.436 20%

Imobilizari 
necorporale 

18.100.508 4% 18.737.651 4% 14.616.603 4% 15.392.298 6% 15.523.797 8%

Amortizare -9.833.572 -2% -11.675.100 -3% -5.562.364 -2% -7.894.601 -3% -9.447.103 -5%
Imobilizari 
necorporale 

8.266.936 2% 7.062.551 2% 9.054.239 3% 7.497.696 3% 6.076.694 3%

Imobilizari 
corporale 

387.527.689 80% 331.029.842 75% 238.831.372 73% 239.228.679 94% 222.212.720 113%

Amortizare -68.828.436 -14% -77.786.524 -18% -70.287.563 -22% -76.837.113 -30% -70.763.389 -36%
Imobilizari 
corporale 
nete 

318.699.253 65% 253.243.318 58% 168.543.809 52% 162.391.566 64% 151.449.331 77%

Imobilizari 
financiare 

268.859 0% 303.527 0% 276.217 0% 399.678 0% 112.130 0%

Imobilizari 
financiare 
nete 

268.859 0% 303.527 0% 276.217 0% 399.678 0% 112.130 0%

Active 
imobilizate 
Total 

327.235.049 67% 260.609.397 59% 177.874.265 55% 170.288.940 67% 157.638.154 80%

Cheltuieli în 
avans 

980.135 0% 1.468.091 0% 930.759 0% 317.396 0% 119.886 0%

Activ Total 487.233.754 100% 439.246.780 100% 325.683.725 100% 255.423.790 100% 196.266.475 100%
Activele reprezintă o sursă controlată de societate, ca rezultat al unor evenimente trecute de la care se asteaptă beneficii 
economice viitoare. În funcţie de natura lor, cuprind active imobilizate, active circulante şi cheltuieli în avans. 
4.1.1. Activele circulante 
Activele circulante reprezintă calea cea mai scurtă spre obţinerea unor lichidităţi pe termen scurt. Din punct de vedere 
structural, activele circulante sunt constituite din stocuri, creanţe şi disponibilităţi bănesti, iar componenţa şi evoluţia 
acestora în perioada Ianuarie 2013 – August 2015 este redată în paragrafele ce urmează. 
Disponibilităţi bănesti 
Lichidităţile debitoarei reflectă la un moment dat numerarul din casierie, soldul contului bancar, avansurile de trezorerie 
acordate şi alte valori. Evoluţia acestui element de activ urmează o traiectorie descrescatoare conform datelor înscrise în 
situaţiile financiare ale Ambient SA şi sunt sintetizate mai jos: 

Activ 31 12 2012 % 31 08 2013 % 31 12 2013 % 31 12 2014 % 31 08 2015 % 
Cash şi echivalent 9.026.449 2% 11.547.765 3% 10.544.304 3% 6.435.188 3% 1.825.882 1%
Avansuri de trezorerie, alte 
valori 

0 0% 61.330 0% 13.920 0% 3.073 0% 950 0%

Disponibilitati banesti 9.026.449 2% 11.609.095 3% 10.558.224 3% 6.438.261 3% 1.826.832 1%
Se poate observa o evolutie descendenta a disponibilităților bănești de la 11,55 mil. lei în Aug. 2013 se ajunge la un 
disponibil de 6,44 mil. lei în 31.12.2014 iar în luna august, la data ultimei balanțe de verificare închisă înainte de 
deschiderea procedurii de insolvență soldul era în cuantum de 1,83 mil. lei. Menționam ca la data de 15.09.2015 
lichidităţile debitoarei indicau un nivel de 445.215,62 lei. 
Creanţele 
În ceea ce priveste creanţele, acestea sunt drepturi pe care entitatea le are asupra altor persoane fizice sau juridice pentru 
bunuri şi servicii livrate şi care urmează a fi încasate ulterior. În cazul debitoarei Ambient SA, ele înregistrează valori 
semnificative în 2013, 52.5 mil. lei, respectiv 16% din total activ. În perioada analizată, procentul de participare al 
creanțelor în total activ a scazut de la 16% în Aug 2013 la 12% la Dec 2014 pana la 11% la 31.08.2015. 

Activ -LEI 31 12 2012 % 31 08 2013 % 31 12 2013 % 31 12 2014 % 31 08 2015 % 
Creante comerciale 82.656.233 17% 86.320.393 20% 76.308.902 23% 54.084.808 21% 42.831.736 22%
Provizioane creante 
comerciale 

-20.474.908 -4% -19.202.059 -4% -26.190.848 -8% -23.702.808 -9% -21.189.585 -11%

Creante comerciale nete 62.181.325 13% 67.118.334 15% 50.118.054 15% 30.382.000 12% 21.642.150 11%
Alte creante (debitori 
diversi) 

4.410.235 1% 2.592.882 1% 2.419.682 1% 558.211 0% 249.178 0%

Provizioane alte creante 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Alte creante nete 4.410.235 1% 2.592.882 1% 2.419.682 1% 558.211 0% 249.178 0%
Creante 66.591.560 14% 69.711.216 16% 52.537.736 16% 30.940.212 12% 21.891.328 11%
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Asa cum se poate vedea şi în evolutia din perioada analizata societatea a avut constituite permanent ajustari pentru 
deprecierea creantelor în cuantum semnificativ fiind în suma de 26,19 mil lei la Decembrie 2013, acestea diminuandu-
se la 23.7 mil lei la Decembrie 2014, ajungand la 21,19 mi lei la 31.08.2015. 
Din punct de vedere evolutiv, creanţele societăţii prezintă un trend descendent în perioada Aug 2013-August 2015, de la 
69,71 mil lei, la 52,54 mil lei la 31.12.2013 ajungând la 30,94 mil. lei în decembrie 2014 şi la 21,89 mil lei la 
31.08.2015.  

Evolutie creanțe 
31 12 2012 31 08 2013 31 12 2013 31 12 2014 31 08 2015 

66.591.560 69.711.216 52.537.736 30.940.212 21.891.328 
 

 
La o analiză structurală constatăm că valoarea creanţelor nete este dată în cea mai mare parte de cuantumul sumelor de 
recuperat de la clienti activi nefiind cuprinsi de societate la categoria clienti incerti. 
Nivelul creanțelor de recuperat de la clienți prezintă o curbă continuu descendenta, astfel dacă în decembrie 2014 se 
constată o scadere de 60,63% față de anul precedent, iar la 31.08.2015 se înregistrează o diminuare de 71,05%, 
respectiv cu suma de 8,74 mil. lei fata de 31.12.2014.  
 Această situaţie poate reflecta la nivel teoretic o mai bună gestionare a creanţelor pe de o parte, dar în realitate 
reprezinta concomitent, şi o micsorare a capacitatii societatii de a acorda credit furnizor clientilor sai ca lipsa a 
capitalului de lucru necesar. 
Stocurile 
Definite la modul general, stocurile reprezintă cantităţi de resurse materiale sau produse finite aflate într-un stadiu 
oarecare de fabricaţie, acumulate în depozitele de aprovizionare ale unităţilor economice într-un anumit volum şi o 
anumită structură, pe o perioadă de timp determinată, în vederea unei utilizări ulterioare. Raportat la Ambient SA 
stocurile sunt constituite din: 
− Marfuri intr-o mare gama sortimentala din anumite categorii specific cum sunt materiale de constructii şi materiale 
pentru infrastructura (zidarie, fier, tencuieli), ceramica, adezivi pentru placari, materiale şi instalatii echipamente 
termice, canalizare, apa şi electrice, invelitori, materiale izolante, parchet şi usi, material sanitare, vopsele, scule, bunuri 
electrocasnice, articole pentru gradina şi amenajari exterioare, decoratiuni. Acestea sunt achizitionate în vederea 
valorificarii conform obiectului de activitate. 
− Materiale consumabile, şi anume: motorina, birotica, material de ambalat, piese de schimb pentru logistica de 
manipulare şi transport. 

Evolutie Stocuri - LEI 
31 12 2012 31 08 2013 31 12 2013 31 12 2014 31 08 2015 

85.760.418 97.603.567 85.754.409 49.124.602 16.148.378 
 

 
 

În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții debitoarei a reiesit faptul că reducerea semnificativă a stocurilor proprii se 
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datorează faptului că începând cu a doua parte a anului 2014 la solicitarea furnizorilor, ca urmare a diminuarii 
permanente a limitelor de credit furnizor s-a acceptat atat contractual cat şi operational trecerea treptata la aprovizionari, 
respectiv vanzari, în regim de consignatie, astfel incat diminuarea stocurilor proprii este explicabila din punct de vedere 
al modului de operare al debitoarei. 
4.1.2. Activele imobilizate 
Imobilizările, o componentă importantă a activului patrimonial al oricărei societăţi, constituie baza materială şi 
financiară necesară desfăsurării activităţii, cuprinzand imobilizări necorporale, corporale şi financiare. Privite structural, 
activele imobilizate ale Ambient SA prezintă următoarea evoluţie în perioada analizată: 

Activ 31 12 2012 % 31 08 2013 % 31 12 2013 % 31 12 2014 % 31 08 2015 % 
Imobilizari necorporale 18.100.508 4% 18.737.651 4% 14.616.603 4% 15.392.298 6% 15.523.797 8%
Amortizare -9.833.572 -2% -11.675.100 -3% -5.562.364 -2% -7.894.601 -3% -9.447.103 -5%
Imobilizari necorporale 8.266.936 2% 7.062.551 2% 9.054.239 3% 7.497.696 3% 6.076.694 3%
Imobilizari corporale 387.527.689 80% 331.029.842 75% 238.831.372 73% 239.228.679 94% 222.212.720113%

Amortizare -68.828.436
-

14% 
-77.786.524 -18% -70.287.563 -22% -76.837.113 -30% -70.763.389 -36%

Imobilizari corporale nete 318.699.253 65% 253.243.318 58% 168.543.809 52% 162.391.566 64% 151.449.331 77%
Imobilizari financiare 268.859 0% 303.527 0% 276.217 0% 399.678 0% 112.130 0%
Imobilizari financiare nete 268.859 0% 303.527 0% 276.217 0% 399.678 0% 112.130 0%
Active imobilizate Total 327.235.049 67% 260.609.397 59% 177.874.265 55% 170.288.940 67% 157.638.154 80%
In evolutie se observa o scadere a activelor imobilizate de la 327,2 mil lei la 01.01.2013 la 157,6 mil lei la 31.08.2015, 
insa ca pondere în total active, activele imobilizate cresc de la 67% la 80%. 
Din punct de vedere al valorilor nete contabile evolutiile au fost urmatoarele:  

Imobilizări - valori nete 
- LEI 

31 12 2012 31 08 2013 31 12 2013 
Diferente 
2013/2012 

31 12 2014 
Diferente 
2014/2013 

31 08 2015 
Diferente 

aug 
2015/2014 

Imobilizari necorporale 8.266.936 7.062.551 9.054.239 787.303 7.497.696 -1.556.543 6.076.694 -1.421.002
Terenuri şi amenajari de 
terenuri 

53.172.040 44.061.955 33.774.585 -19.397.455 34.369.540 594.955 31.380.826 -2.988.714

Cladiri şi constructii 
speciale 

234.883.050 181.413.554 104.918.421 -129.964.629 101.517.635 -3.400.786 101.321.612 -196.023

Echipamente tehnologice 3.966.978 3.506.348 3.258.656 -708.322 2.599.310 -659.346 1.745.987 -853.323
Aparate şi instalatii de 
mas. şi cont 

2.047.941 2.103.927 1.808.047 -239.894 1.613.348 -194.698 1.224.850 -388.499

Mijloace de transport 16.008.085 13.854.087 13.564.679 -2.443.406 7.941.183 -5.623.496 4.442.364 -3.498.820
Mob, aparat birot, echip 
de protectie 

8.621.160 8.303.447 11.219.421 2.598.261 14.350.549 3.131.128 11.333.692 -3.016.857

Total imobilizari 
corporale 

318.699.253 253.243.318 168.543.809 -150.155.445 162.391.566 -6.152.243 151.449.331 -10.942.235

Imobilizari financiare 268.859 303.527 276.217 7.357 399.678 123.461 112.130 -287.548
Active imobilizate total 327.235.049 260.609.397 177.874.265 -149.360.784 170.288.940 -7.585.325 157.638.154 -12.650.786
Imobilizările necorporale din patrimoniul debitoarei sunt reprezentate în principal de softurile informatice (SAP, CRM, 
SFA) care reprezinta 58,3%, cheltuielile de dezvoltare în cuantum de 40,5% şi licenţele deţinute pentru diferitele 
aplicatii care reprezinta 1,2 %. Se observă în evolutie că nivelul imobilizărilor necorporale scade începand cu anul 2014 
fata de Dec 2013 cu 1.56 Mil lei, iar în perioada ian-aug 2015 cu 1,4 Mil lei. Scaderea se datoreaza pe de o parte 
amortizarii precum şi ca urmare a masurilor de reducere a investitiilor în modernizarea softului la un strict necesar al 
unei bune desfasurari a activitatii. 
Imobilizările corporale ale societăţii Ambient SA cuprind: 
− Terenuri şi amenajari de terenuri, 
− Cladiri şi construcții speciale, 
− Echipamente tehnologice, 
− Aparate şi instalatii de masura şi control, 
− Mijloace de transport, 
− Mobilier, aparatură birotică, 
 In evolutie acestea sunt prezentate în tabelul de mai sus observandu-se o diminuare majora în principal în cursul anului 
2013. Aceste diminuari sunt motivate de implementarea restructurarilor expunerilor bancare pe care debitoarea le-a avut 
în cursul anului 2013, ocazie cu care au fost externalizate o mare parte din creditele debitoarei impreuna cu garantiile 
aferente. 
Conform raportului de audit intocmit de KPMG Audit - auditorul debitoarei pentru situatiile financiare de la 
31.12.2013, au rezultat urmatoarele diminuari prin vanzari în contul debitelor a unei semnificative parti din 
imobilizarile corporale, dupa cum urmeaza: 
În cursul anului 2013 Societatea a vândut active (teren/ clădiri/ echipamente) cu o valoare netă la 31 decembrie de 
135.544,774 lei pe care le-a reînchiriat prin contracte independente. 
Rezultatul aferent vânzării imobilizarilor corporale este prezentat mai jos: 
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Lei 31 decembrie 2012 31 decembrie 2013 
Valoare contabila neta iesiri 66.111.873 135.852.606 
Rezerve din reevaluare reluate pe venituri aferente iesirilor (44.156.000) (87.148.782) 
Valoare de vanzare (53.396.551)   (99.473.467) 
(Castig)/Pierdere din vanzare a imobilizarilor corporale (31.440.678)   (50.769.643)  

In concluzie se apreciaza ca urmare a implementarii restructurarilor expunerilor financiare din perioada 2012-2013, şi cu 
preponderenta în anul 2013, acestea s-au transpus în externalizarea catre alte entitati a creditelor impreuna cu imobilele şi 
echipamentele care au garantat aceste expuneri. In consecinta în anul 2013 debitoarea a inregistrat un castig în suma de 
50.769.643 lei care a dus la implicit la acoperirea pierderilor operationale din anul 2013, rezultand un rezultat net financiar al 
exercitiului pozitiv de 37.438.954 lei. 
Imobilizarile financiare reprezinta ~0,1% din total active şi se compun din partile sociale detinute la Ambient Spedition 
SRL în suma de 13.390 lei şi alte creante imobilizate reprezentand garantii constituite de debitoare pentru buna 
desfasurare a contractelor de participare la diverse licitatii, inchirieri diverse spatii şi concesiuni de terenuri adiacente 
centrelor comerciale. 
4.1.3. Cheltuielile în avans 
Din datele analizate rezultă că din punct de vedere evolutiv acest element de activ descrie un trend oscilant. De la 0,98 
mil. lei în Dec 2012 se majorează până la nivelul sumei de 1,4 mil. lei în Aug 2013 dupa care descreste substantial 
ajungand la 0,3 mil la Dec 2014, respective 0,1 mil lei la 31.08.2015 reprezentand soldul chiriei achitate în avans pentru 
un spatiu comercial. 
In concluzie raportându-ne la dinamica activului, este de remarcat ca în intervalul analizat 2013-2015 se inregistreaza o 
evoluție puternic descrescătoare. Contribuţia esentiala la această stare de fapt au avut-o atât activele circulante cât şi 
activele imobilizate, care prin fluctuaţiile lor au imprimat în ansamblul activului total trendul lor. 
Din punct de vedere grafic, situaţia activului în intervalul analizat este următoarea: 

 

 
 

Se observă că evoluţia activului a fost imprimată în atât de evoluţia activelor circulante cât și a celor imobilizate, curba 
acestor elemente fiind una similară. 
4.2. Analiza pasivului 
In sinteza structură pasivului societăţii, a avut urmatoarea evolutie: 

Pasiv  31 12 2012 % 31 08 2013 % 31 12 2013 % 31 12 2014 % 31 08 2015 % 
Bănci - datorii TS 231.326.075 47% 190.028.718 43% 74.688.940 23% 78.472.466 31% 78.989.691 40%
Bugete 4.602.587 1% 3.230.964 1% 9.629.123 3% 6.512.548 3% 19.441.722 10%
Salarii 3.143.648 1% 3.073.248 1% 2.910.896 1% 2.525.489 1% 1.653.121 1%
Clienti creditori 2.882.096 1% 1.718.115 0% 1.370.190 0% 789.810 0% 890.920 0%
Furnizori 130.735.993 27% 166.047.044 38% 143.075.184 44% 114.043.889 45% 63.995.886 33%
Termen scurt 372.690.399 76% 364.098.089 83% 231.674.333 71% 202.344.203 79% 164.971.340 84%
Banci + Leasing - 

datorii TL 
62.391.674 13% 64.494.475 15% 90.467.300 28% 82.583.792 32% 78.052.992 40%

Garantii de buna 
executie 

76.442 0% 71.933 0% 63.644 0% 62.944 0% 33.971 0%

Asociati - conturi 
curente 

0 0% 0 0% 6.045 0% 0 0% 0 0%

Datorii termen mediu / 
lung 

62.468.117 13% 64.566.408 15% 90.536.990 28% 82.646.736 32% 78.086.963 40%

Total datorii 435.158.516 89% 428.664.497 98% 322.211.323 99% 284.990.939 112% 243.058.303 124%
Alte Pasive 364.808 0% 422.865 0% 374.415 0% 252.576 0% 0 0%
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Pasiv  31 12 2012 % 31 08 2013 % 31 12 2013 % 31 12 2014 % 31 08 2015 % 
Capital social 12.652.269 3% 12.652.269 3% 12.652.269 4% 12.652.269 5% 12.652.269 6%
Elemente asimilate 

capitalului 
0 0% 0 0% 20.181.150 6% 20.169.450 8% 19.944.450 10%

Rezerve din 
reevaluare 

164.060.600 34% 129.460.530 29% 66.946.449 21% 66.376.591 26% 66.361.617 34%

Rezerve  11.384.566 2% 11.384.566 3% 12.318.344 4% 12.328.334 5% 12.343.309 6%
Rezultatul reportat -139.501.616 -29% -137.209.516 -31% -145.518.402 -45% -109.000.917 -43% -141.346.370 -72%
Profit / Pierdere 3.114.611 1% -6.128.431 -1% 36.518.176 11% -32.345.453 -13% -16.747.102 -9%
Capitaluri proprii 51.710.429 11% 10.159.417 2% 3.097.986 1% -29.819.725 -12% -46.791.827 -25%
Pasiv Total 487.233.754 100% 439.246.780 100% 325.683.725 100% 255.423.790 100% 196.266.475 100%

4.2.1. Capitalurile proprii 
Capitalurile proprii pun în evidenţă modalitatea de asigurare a societatii cu diferite categorii de resurse pe termen 
nelimitat, fiind reprezentate de capitalul social al firmei, rezerve constituite, rezerve din reevaluare, rezultatul reportat şi 
rezultatul exerciţiului. 
Din punct de vedere evolutiv capitalurile proprii ale debitoarei Ambient SA urmează o curbă descendentă în perioada 
2012 – Aug 2015. În ceea ce priveste evoluţia elementelor componente ale capitalurilor proprii, redăm în cele ce 
urmează detalierea pentru fiecare componentă în parte. 
Capitalul social se menține la un nivel constant, de 12.652.269 lei. 
Elementele asimilate capitalului se mențin de asemenea la un nivel relativ constant, în perioada Dec 2013 – Aug 2015 
fiind influentat doar de evolutia cursului valutar. 
Rezervele din reevaluare în ultimii 2 ani anteriori deschiderii procedurii de insolvență înregistrează un nivel constant la 
nivelul de cca 66 mil lei, ca urmare a faptului ca ultima reevaluare a activelor a fost efectuata la31.12.2013. Evolutia 
usor descendenta provine din unele bunuri valorificate în aceasta perioada. 
Rezervele legale se mentin începand cu anul 2013, la suma de 12,3 mil. lei. 
Rezultatul reportat cunoaste valori negative în fiecare din exercițiile financiare analizate cu exceptia anului 2013 
datorita implicatiilor implementarii restructurarii financiare a debitoarei conform celor mentionate mai sus. Astfel, în 
perioada analizată, s-au înregistrat următoarele valori în anul 2012, -139,5 mil. lei, în decembrie 2013, -145,5 mil. lei, 
iar în decembrie 2014, -109,0 mil. lei. La data deschiderii procedurii de insolvență rezultatul reportat este în cuantum de 
-141,3 mil. lei. 
Rezultatul exerciţiului se prezintă sub formă de profit în anul 2013, +36,5 mil. lei, urmand o scadere puternica în 2014 
la -32,3 mil.lei, iar în primele opt luni din anul 2015 se inregistreaza o pierdere de – 18,9 mil lei. 
4.2.2. Datoriile 
Înainte de a analiza evoluţia datoriilor în perioada 01.01.2013 – 31.08.2015 subliniem că acestea au fost tratate în 
prezenta secţiune conform documentelor şi înscrisurilor preluate de la departamentul financiar-contabil al debitoarei 
Ambient SA. Reţinem asadar că aceste datorii nu reprezintă pasivul debitoarei în sensul stipulat de Legea 85/2014 
privind procedura insolvenţei.  
Pentru stabilirea acestui pasiv în conformitate cu prevederile legii insolvenţei au fost trimise notificări tuturor 
creditorilor care apar în evidenţele contabile urmând ca declaraţiile de creanţă depuse să fie verificate şi înscrise în 
tabelul preliminar şi ulterior cel definitiv de creanţe. 
Ţinând cont de precizările mai sus amintite, arătăm că obligaţiile faţă de terţi pe care le are societatea debitoare se 
împart conform posturilor de pasiv din bilanţ în datorii pe termen lung şi datorii pe termen scurt. 
Raportat la categoria alte pasive menționăm că acestea sunt determinate de evolutia veniturile în avans. În perioada 
analizată societatea debitoare a înregistrat venituri în avans în perioada 2013-2014 și reprezintă veniturile facturate în 
cursul perioadelor aferente chiriilor pentru anumite spatii.  
Din punct de vedere evolutiv datoriile pe termen lung, ce cuprind atat creditele pe termen mediu şi lung cat şi facilitatile 
de leasing financiar, în perioada analizata urmează o traiectorie ascendentă în perioada Ian - Dec 2013 ca urmare a 
implementarii restructurarilor bancare care au transferat partial din datoriile pe termen scurt în esalonari ale acestora pe 
termen mediu şi lung în patrimonial debitoarei. 
Incepand cu Dec 2013, cand se atinge un maxim al acestor datorii în suma de 90.5 mil lei, datoriile pe termen mediu şi 
lung descresc la nivelul de 82.6 mil lei la Dec 2014 şi 78,1 mil lei la 31.08.2015 ca urmare a rambursarilor efectuate de 
catre debitoare catre creditorii financiari. În detaliu, arătăm că evoluția și structura datoriilor pe termen lung este 
următoarea: 

Pasiv – LEI 31 12 2012 % 31 08 2013 % 31 12 2013 % 31 12 2014 % 31 08 2015 % 
Datorii termen mediu / lung 62.468.117 13% 64.566.408 15% 90.536.990 28% 82.646.736 32% 78.086.963 40% 
Banci + Leasing - datorii TL 62.391.674 13% 64.494.475 15% 90.467.300 28% 82.583.792 32% 78.052.992 40% 
Garantii de buna executie 76.442 0% 71.933 0% 63.644 0% 62.944 0% 33.971 0% 

Garanțiile de bună execuție în perioada analizata urmează un trend relativ constant sub 0,1 mil lei reprezentand în 
principal garantii de participare la licitatii sau garantii aferente participarii la licitatii pentru oferte de vanzari pe 
platforma de licitatii SEAP. 
Datoriile pe termen scurt, structural sunt formate din datorii faţă de bănci, furnizorii de bunuri şi servicii, bugetul de stat 
şi local, drepturi salariale, clienţi creditori şi creditori diversi. Evoluţia temporală a acestei grupe de pasiv este 
prezentată în tabelul de mai jos: 
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Pasiv – Datorii pe termen 
scurt - LEI 

31 12 2012 % 31 08 2013 % 31 12 2013 % 31 12 2014 % 31 08 2015 % 

Bănci - datorii TS 231.326.075 47% 190.028.718 43% 74.688.940 23% 78.472.466 31% 78.989.691 40%
Bugete 4.602.587 1% 3.230.964 1% 9.629.123 3% 6.512.548 3% 19.441.722 10%
Salarii 3.143.648 1% 3.073.248 1% 2.910.896 1% 2.525.489 1% 1.653.121 1%
Clienti creditori 2.882.096 1% 1.718.115 0% 1.370.190 0% 789.810 0% 890.920 0%
Furnizori 130.735.993 27% 166.047.044 38% 143.075.184 44% 114.043.889 45% 63.995.886 33%
Termen scurt 372.690.399 76% 364.098.089 83% 231.674.333 71% 202.344.203 79% 164.971.340 84%

Raportat la perioada analizată se observă că datoriile pe termen scurt urmează un trend descrescator în perioada Ian- 
Dec 2013 ca urmare a implementarii restructurarilor cu creditorii financiari ai debitoarei. In aceasta perioada practic, o 
parte din creditele pe termen scurt aflate în patrimoniul debitoarei au fost externalizate pe alte entitati impreuna cu 
garantiile aferente, iar o parte au fost restructurate şi esalonate la rambursare în categoria creditelor pe termen mediu şi 
lung. 
In perioada Dec 2013 - 31.08.2015 se observa o crestere a acestor datorii datorita faptului ca incepand cu semestrul II al 
anului 2014 debitoarea nu a mai achitat rate şi dobanzi catre banci ceea ce a dus la cresterea acestor datorii cu dobanzile 
calculate.  
In evolutie se observa o crestere a acestui tip de datorii ca pondere în total pasiv de la 23% la Dec 2013 la 40% la 
31.08.2015. 
Sumele datorate bugetului statului în perioada analizata au cuprins în perioada Ian 2013 – Dec 2014 exclusiv datorii 
curente aferente perioadei de exigibilitate lunara, societatea neinregistrand restante fata de bugete.  
La 31.08.2015 insa soldul acestora cuprinde o esalonare a datoriilor catre ANAF în termen de valabilitate în suma de 
11.735.937 lei cu scadente lunare pana în data de 15.04.2016.  
Totodata, în evidentele debitoarei erau cuprinse datorii catre ANAF în suma de 6.919.464 lei, reprezentand debite în 
termen de exigibilitate aferente lunilor iulie şi august 2015.  
In aceeasi categorie a datoriilor bugetare, debitoarea inregistreaza în evidentele contabile datorii exigibile catre bugetele 
locale aferente impozitelor locale aferente imobilelor din punctele de lucru în suma de 786.321 lei. 
Datoriile privind salariile cuprind drepturi salariale exigibile aferente fiecarei perioade. 
Datoriile fata de clienti creditori sunt în trend cu evolutia vanzarilor din perioadele analizate avand o pondere de pana la 
0,5% din total pasive, reprezentand avansuri incasate de la clienti pentru achizitii de marfa în principal din import 
conform comenzi speciale primite în acest sens. 
Referitor la datoriIle fata de furnizori evolutia acestora a fost una oscilanta în functie de capacitatea debitoarei de a 
negocia plafoane de credit furnizor şi termene de plata. In evolutie ponderea acestor datorii a fluctuat de la 166,0 mil lei 
(38% din total pasiv) la 31.08.2013, la 143.1 mil lei la 31.12.2013, respectiv la 114 mil lei la 31.12.2014 ajungand la 
63.9 mil lei la data deschiderii procedurii debitoarei.  
Asa cum am mai precizat şi în cazul stocurilor proprii un impact important în scaderea soldurilor a fost renegocierea 
contractelor de achizitii cu furnizorii care au aprovizionat societatea incepand cu a doua jumatate a anului 2014 în regim 
de consignatie ceea ce în paralel a dus la o scadere permanenta a soldului furnizorilor. 
Privite în ansamblu, datoriile totale ale societăţii Ambient SA cunosc o evoluţie oscilantă în general descrescatoare în 
perioada analizată prin prezentul raport.  
Din punct de vedere grafic, evolutia este următoarea: 
 

 
 

Se observă asadar că evoluţia datoriilor a fost imprimată în special de evoluţia datoriilor pe termen scurt, curba celor 
două elemente fiind una similară. 
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4.3. Activul net contabil 
În contextul analizei activului şi a datoriilor, valorile activului net contabil, determinat ca diferenţă între total active şi 
total datorii, ofera expresia clară a activului neangajat în datorii. Astfel, în formatul tabelar de mai jos redăm evoluţia 
temporală a acestui indicator: 

Denumire indicator – lei 31 12 2012 31 08 2013 31 12 2013 31 12 2014 31 08 2015 
Activ Total 487.233.754 439.246.780 325.683.725 255.423.790 196.266.475 
Total datorii 435.158.516 428.664.497 322.211.323 284.990.939 243.058.303 

Activ net Contabil 52.075.238 10.582.282 3.472.401 -29.567.149 -46.791.828 
 

 
Din datele prezentate mai sus se constată că averea netă a acţionarilor are o traiectorie descendentă, pusă pe seama 
descreșterii mai lente a datoriilor comparativ cu o diminure constanta a activului, respectiv o crestere a ponderii 
datoriilor totale în total pasiv.  
Se constată că în perioada analizată valoarea activului net contabil este descrescatoare, insa pozitiva exclusiv pana la 
31.12.2013, evoluand de la 52 mil lei la 3.5 mil lei, în perioada următoare, 2014- Aug 2015 valorile situației nete sunt 
negative, așa cum se observă în tabelul de mai sus, ceea ce indică starea de insolvabilitate a societății. 
5. Analiza contului de profit și pierdere 
Pentru o mai bună explicare a modului de constituire a rezultatului exerciţiului în diferite etape și pentru a ajunge la 
concluzii relevante legate de nivelul performanţelor economice ale activităţii desfăsurate de o entitate într-o perioadă de 
gestiune, administratorul judiciar a procedat la analiza contului de profit și pierdere.  
Analiza evoluţiei acestuia este necesară pentru a contura o imagine cât mai fidelă şi complexă a situaţiei debitoarei 
precum şi pentru a putea defini cât mai precis cauzele şi împrejurările care au determinat instalarea insolvenţei acesteia. 
Imaginea de ansamblu asupra contului de profit şi pierdere aferent ultimilor trei ani se prezintă în felul următor: 
Contul de profit şi pierdere este un indicator care oferă o imagine fidelă asupra performanţei financiare, sintetizând într-
o manieră explicită veniturile şi cheltuielile dintr-o perioadă de gestiune şi pe această bază prezintă modul de formare a 
rezultatelor economice. 
Asadar, contul de profit şi pierdere este un document de sinteză contabilă prin care se regrupează fluxurile de 
exploatare, financiare şi extraordinare ale unei întreprinderi. Cu ajutorul lui se explică modul de constituire a 
rezultatului exerciţiului în diferite etape permiţând desprinderea unor concluzii legate de nivelul performanţelor 
economice ale activităţii desfăsurate de o entitate într-o perioadă de gestiune. 
Prin urmare, analiza evoluţiei contului de profit şi pierdere este necesară pentru a contura o imagine cât mai fidelă şi 
complexă a situaţiei societății Ambient SA, precum şi pentru a putea defini cât mai precis cauzele şi împrejurările care 
au determinat instalarea insolvenţei acesteia. 
Imaginea de ansamblu asupra contului de profit şi pierdere aferent perioadei 2013 – August 2015 pentru debitoarea 
Ambient SA este prezentata mai jos: 

I. Indicatori de exploatare 31.12.2013 31.12.2014 31.08.2015 
I. Activitatea De Exploatare       
A. Venituri operaționale, din care:  628.406.704 497.657.764 175.808.632 
Cifra de afaceri  613.188.035 485.024.647 169.835.117 
Venituri aferente serv în curs, stocurilor, din prod. de imob corp 15.218.669 12.633.117 5.973.515 
B. Cheltuieli operaționale, din care: 614.332.528 506.552.277 184.221.940 
B.1 Cheltuieli cu marfa  507.460.016 405.672.608 139.924.533 
Marja comerciala  105.728.018 79.352.039 29.910.584 
Marja comerciala %  17,2% 16,4% 17,6% 
B.2 Cheltuieli materiale  13.875.702 12.679.844 5.051.808 
B.3. Cheltuieli de funcționare 92.996.809 88.199.825 39.245.599 

31 12 2012 31 08 2013 31 12 2013 31 12 2014 31 08 2015

Activ net Contabil 52,075,238 10,582,282 3,472,401 -29,567,149 -46,791,828
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I. Indicatori de exploatare 31.12.2013 31.12.2014 31.08.2015 
II. Amortizări şi Provizioane       
C. Venituri din anulari de provizioane, Ajustari 3.116.894 2.784.538 2.846.892 
D. Cheltuieli privind amortizări & provizioane  17.669.661 14.361.008 10.724.153 
E. Amortizări şi provizioane (C-D)  -14.552.766 -11.576.470 -7.877.261 
Rezultat din exploatare (A-B+E)  -478.591 -20.470.983 -16.290.570 
III. Activitatea Financiara       
G. Venituri financiare total, din care:  18.714.034 2.402.851 2.093.711 
H. Cheltuieli financiare total, din care:  27.108.225 13.003.968 5.238.099 
I. Rezultat financiar (G-H)  -8.394.191 -10.601.117 -3.144.388 
IV. Activitatea Extraordinara       
J. Venituri extraordinare  99.918.194 6.173.240 5.632.482 
K. Cheltuieli extraordinare  53.606.458 7.446.593 5.155.895 
L. Rezultat extraordinar (J-K)  46.311.736 -1.273.353 476.588 
Venituri Totale (A + C + G + J)  750.155.826 509.018.393 186.381.718 
Cheltuieli Totale (B + D + H + K)  712.716.872 541.363.845 205.340.088 
M. Profit Brut (F2+I+L)  37.438.954 -32.345.453 -18.958.370 
N. Impozit pe profit 0 0 0 
O. Profit net  37.438.954 -32.345.453 -18.958.370 

5.1. Rezultatul operational 
Ca observaţie generală, trebuie menţionat faptul că activitatea operaţională de comercializare a materialelor de 
constructii şi amenajari, prezintă cea mai mare importanţă în cadrul analizei pe baza contului de profit şi pierdere, 
indiferent de specificul activităţii. Asadar, vom studia în principal, dinamica rezultatului din cele două segmente 
definitorii ale activităţii societăţii debitoare: cea de exploatare şi cea financiară. 
Trebuie de asemenea luate în considerare veniturile obtinute pe canalele de vanzari ale debitoarei, respectiv din 
activitatea de retail, client profesional, client recomercianti cat şi cei de mentenanta. 
Sintetizat, rezultatul operaţional obţinut de Ambient SA în perioada analizată se prezintă astfel: 

I. Activitatea de exploatare 31.12.2013 31.12.2014 31.08.2015 
Cifra de afaceri  613.188.035 485.024.647 169.835.117 
Vanzari client retail 290.850.279 233.102.006 89.586.835 
Vanzari client professional 239.399.647 180.872.343 62.049.882 
Vanzari client recomercializare 68.600.493 53.820.601 9.438.010 
Vanzari client mentenanta 14.337.616 17.229.696 8.760.390 
Marja client retail 61.146.632 44.728.836 17.131.303 
Marja client professional 36.600.663 26.337.880 10.079.532 
Marja client recomercializare 4.945.320 4.658.689 1.028.917 
Marja client mentenanta 3.035.404 3.626.634 1.670.832 
Marja client retail 21,0% 19,2% 19,1% 
Marja client professional 15,3% 14,6% 16,2% 
Marja client recomercializare 7,2% 8,7% 10,9% 
Marja client mentenanta 21,2% 21,0% 19,1% 
Venituri aferente serv în curs, stocurilor, din prod. de imob corp 15.218.669 12.633.117 5.973.515 
B.2 Cheltuieli materiale  13.875.702 12.679.844 5.051.808 
B.3. Cheltuieli de funcționare 92.996.809 88.199.825 39.245.599 
II. Amortizări şi Provizioane       
C. Venituri din anulari de provizioane, Ajustari 3.116.894 2.784.538 2.846.892 
D. Cheltuieli privind amortizări & provizioane  17.669.661 14.361.008 10.724.153 
E. Amortizări şi provizioane (C-D)  -14.552.766 -11.576.470 -7.877.261 
Rezultat din exploatare (A-B+E)  -478.591 -20.470.983 -16.290.570 
Se observa o tendinta de diminuare a marjelor şi în special la clientii de tip retail care nu au putut fi contracarate de 
usoare cresteri la celelalte canale de vanzari. In ansamblu un rol important în dimensionarea marjelor în perioada 
analizata a avut-o volumul vanzarilor din fiecare categorie şi în special categoriile de marfuri comercializate. 
In categoria Venituri aferente serviciilor în curs, stocurilor, din productia de imobizari corporale” sunt cuprinse: 
Venituri din vanzarea produselor reziduale, Venituri din lucrari executate şi servicii, Venituri din refacturare, venituri 
din activitati de marketing, Venituri din servicii de transport, Venituri din inchirieri de scule, Venituri din inchirieri de 
spatii. 
Venituri aferente serv în curs, stocurilor, din prod. de imob corp 15.218.669 12.633.117 5.973.515
Cifra de afaceri, ca indicator al dimensiunii afacerii Ambient SA, prezintă o traiectorie descrescătoare în intervalul 
analizat, evolutia fiind dependent practic de capacitatea societatii de a se aproviziona. Astfel vanzarile au scazut în 2014 
la 79.12% din cele realizate în 2013 iar în primele 8 luni ale anului 2015 acestea se situeaza la nivelul de 59.6% fata de 
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perioada similara a anului precedent. 
Cheltuielile operaţionale 

Indicatori de exploatare 31.12.2013 31.12.2014 31.08.2015 
 Cheltuieli operaționale 614.332.528 506.552.277 184.221.940
La nivel operaţional cheltuielile prezintă o traiectorie descendenta. Astfel, în anul 2014 se constată o scadere cu 107,7 
mil.lei a costurilor operaţionale faţă de anul 2013, iar în primele 8 luni din 2015, odată cu aplicarea unor masuri majore 
de reducere a tuturor costurilor coroborate cu redimensionarea retelei de magazine prin inchiderea a 6 centre comerciale 
cheltuielile operationale au scazut la 184,2 mil lei. 
5.2. Rezultatul financiar 
Partea financiară a activităţii debitoarei este reprezentată de veniturile şi cheltuielile constând în dobânzi bancare, 
diferenţe de curs valutar şi alte venituri şi cheltuieli financiare. 

III. Activitatea Financiara 31.12.2013 31.12.2014 31.08.2015 
G. Venituri financiare total, din care:  18.714.034 2.402.851 2.093.711
- Venituri din participații  0 0 0
- Venituri din imobilizări fin cedate  0 0 0
- Diferențe favorabile de curs valutar  1.998.865 2.383.291 2.092.262
- Dobânzi  96.101 19.560 1.449
- Sconturi obținute -473.945    
- Venituri fin din ajus pt. pierdere de valoare 0 0 0
- Alte venituri financiare  17.093.013    
H. Cheltuieli financiare total, din care:  27.108.225 13.003.968 5.238.099
- Pierderi din creanțe  2.839.855 1.829.053 2.033.221
- Ch privind investițiile fin cedate 0 0 0
- Diferențe nefavorabile de curs valutar  4.443.445 2.303.938 119.928
- Cheltuieli privind dobanzile 18.906.578 7.023.971 2.402.514
- Sconturi acordate  708.286 524.462 353.095
- Ch fin din ajus pt. pierdere de valoare a imob fin  0 0 0
- Alte chelt. financiare  210.060 1.322.543 329.341
I. Rezultat financiar (G-H)  -8.394.191 -10.601.117 -3.144.388
Constatăm că veniturile financiare ale societăţii au o evoluţie oscilantă în perioada 2013-2015 implicatiile provenind din 
evolutia cursului valutar. 
Veniturile financiare ale Ambient SA din anul 2013 în suma de 17.1 mil lei se refera la reducerea expunerii financiare 
fata de o banca cu ocazia implementarii restructurarii în Dec 2013. 
Cheltuielile financiare au o componenţă restrânsă, similară veniturilor, a căror evoluţie este continuu descendenta. 
Majoritatea acestor cheltuieli provin din dobanzi, urmand ca şi pondere pierderile din creante, precum şi pierderi din 
diferente nefavorabile de curs valutar. Astfel, dacă la 31.12.2013 totalul cheltuielilor financiare era de 27.1 mil. lei, iar 
în 2014 de 13,0 mil. lei, în 2015 la 31.Aug se constată un nivel de 5.2 mil lei. Se constata ca dupa implementarea 
restructurarilor cheltuielile cu dobanda se diminueaza semnificativ. 
5.3. Activitatea extraordinară 
În această secţiune am inclus acele venituri şi cheltuieli ale Ambient SA care au un caracter incidental. Concret este 
vorba despre venituri obținute din vânzarea de active, venituri din amenzi şi penalități și alte venituri cu caracter 
incidental. 
Cheltuielile extraordinare se referă doar la alte cheltuieli privind activele cedate, cheltuieli privind amenzi și penalități și 
alte cheltuieli cu caracter incidental. 
Rezultatul extraordinar cuantificat în perioada analizată se prezintă astfel: 

IV. Activitatea Extraordinara - lei 31.12.2013 31.12.2014 31.08.2015 
J. Venituri extraordinare  99.918.194 6.173.240 5.632.482 
- Venituri din amenzi şi penalități  251.681 117.157 68.375 
- Venituri din donații / subvenții primite  0 0 0 
- Venituri din vânzare de activ şi alte op. de capital  99.473.467 4.868.981 5.464.041 
- Alte venituri cu caracter incidental  193.046 1.187.102 100.066 
- Venit din imp pe profit amânat  0 0 0 
K. Cheltuieli extraordinare  53.606.458 7.446.593 5.155.895 
-ch cu protecția mediului  0 0 0 
- Chelt privind activele cedate  48.703.824 4.352.423 3.301.307 
- Donații acordate 1.200     
- Amenzi ,penalitati, dob fisc  0 0 0 
- Amenzi ,penalitati, dob com 425.034 61.403 257.343 
- Alte cheltuieli cu caracter incidental  4.476.400 3.032.767 1.597.245 
L. Rezultat extraordinar (J-K)  46.311.736 -1.273.353 476.588 
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Ceea ce atrage atenţia la segmentul extraordinar este rezultatul pozitiv din anul 2013 ca rezultat al implementarii 
restructurarilor financiare. 
Analiza detaliată a reliefat faptul că veniturile obținute din vânzarea activelor exced cheltuielile privind activele cedate 
societatea obtinand un profit exceptional din aceste operatiuni. 
 În afară de venituri obținute ca urmare a valorificării de active în evidențele contabile s-au constatat și venituri din 
amenzi şi penalități, calculate ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale şi alte venituri cu caracter incidental. 
În ceea ce privește categoria alte venituri cu caracter incidental precizăm că societatea debitoare a înregistrat pe acest 
analitic venituri rezultate din inchiderea soldurilor furnizorilor prescrise conform legii, venituri din imputatii diversilor 
debitori.  
Alte cheltuieli cu caracter incidental care includ cheltuieli logistice nedeductibile, taxe judiciare. 
In anul 2015 în primele 8 luni urmare a masurilor de optimizare a costurilor şi maximizarea veniturilor rezultatul 
extraordinar este pozitiv în suma de 476.588 lei. 
5.4. Rezultatele exerciţiilor financiare 
Determinate de rezultatul operaţional, de cel financiar şi de cel extraordinar, rezultatele nete ale exerciţiilor financiare 
cuprinse în perioada supusă analizei se prezintă sub formă de profit în anul 2013 și sub formă de pierdere în perioada 
2014 și la Aug 2015.  
Tabelul următor reflectă contribuţia elementelor componente ale contului de profit şi pierdere la rezultatele înregistrate 
în exerciţiile financiare analizate: 

Venituri Totale  750.155.826 509.018.393 186.381.718 
Cheltuieli Totale  712.716.872 541.363.845 205.340.088 
Profit Brut  37.438.954 -32.345.453 -18.958.370 
Impozit pe profit 0 0 0 
Profit net  37.438.954 -32.345.453 -18.958.370 

6.Analiza indicatorilor de gestiune ai societății 
Analiza gestiunii financiare a activelor societății Ambient SA are o importanţă deosebită atât pentru creditorii cât şi 
pentru echipa managerială a firmei deoarece oferă informaţii în vederea cresterii profitului şi eliberării unor fonduri care 
pot fi realocate în scopul obţinerii de noi câstiguri.  
Calculul indicatorilor de activitate oferă informaţii cu privire la: 
-viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale persoanei juridice; 
-capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant şi activităţile sale comerciale de bază. 
În cazul societăţii Ambient SA, indicatorii de analiză se prezintă sub următoarea formă: 

Indicatori 31.12.2013 31.12.2014 31.08.2015 
solvabilitatea patrimoniala =capitaluri proprii/total activ*100  1,0% -11,7% -25,0% 
gradul de îndatorare = datorii totale /total activ *100  98,9% 111,6% 123,8% 
lichiditatea redusa =active circulante-stocuri/datorii pe terme scurt  0,269 0,183 0,142 
lichiditatea imediata =lichiditati/datorii pe termen scurt  0,045 0,031 0,011 
rata rentabilității economice =rez din exploat /total activ*100  -0,1% -8,0% -8,3% 
viteza de rotație stocuri ( zile ) = stoc mediu/cifra afaceri*365 (180 zile 
la semestru) 

49,9 35,7 31,8 

viteza de rotație creanțe ( zile ) =sold mediu creanțe /cifra afaceri *365 
zile (180 zile la semestru) 

29,8 22,9 46,5 

7. Prezentarea transferurilor patrimoniale din ultimii doi ani și a plăților efectuate în ultimele şase luni anterioare 
deschiderii procedurii 
Conform art. 58 alin. 1 lit. h) din Legea 85/2014 atunci când este incident unul dintre cazurile prevăzute de art. 117 din 
Legea 85/2014 administratorul judiciar formulează acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale 
debitorului, încheiate în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor 
operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia 
drepturile creditorilor.  
Pentru a stabili dacă sunt incidente dispozițiile mai sus indicate, prin notificarea de deschidere a procedurii insolvenței, 
transmisă debitoarei, administratorul judiciar a solicitat să i se comunice o situație a transferurilor patrimoniale 
efectuate de aceasta în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii de insolvență. 
Conform informațiilor furnizate de către debitoare, în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă au fost 
înstrăinate bunurile prezentate în Anexa 2 - atasata prezentului raport 
Valoarea contabila a bunurilor vandute în perioada analizata a fost în suma de 142,7 mil lei. Aceasta valoare cuprindea 
valoarea istorica de achizitie a acestora în suma de 56 mil lei cat şi reevaluarea lor în suma de 86,7 mil lei. Sumele 
incasate ca urmare a vanzarii acestor bunuri au fost în cuantum de 109,7 mil lei.  
Raportat la bunurile valorificate la un preț inferior valorii nete, în prezent, putem doar să constatăm că acestea sunt sub 
valoarea de achiziție, dar nu putem cunoaste exact valoarea lor întrucât acestea nu se mai află în patrimoniul debitoarei 
şi în consecinţă nu cunoastem starea lor la data valorificării. 
Cu privire la plățile efectuate de către societatea debitoare în ultimele șase luni anterioare deschiderii procedurii de 
insolvență, arătăm că din analiza actelor primite de la debitoare nu a rezultat efectuarea de plăți anticipate ale datoriilor, 
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efectuate în cele 8 luni anterioare deschiderii procedurii de insolvență față de debitoarea Ambient SA.  
Astfel, nu au fost identificate cazuri de plăți care să se circumscrie cazului de anulare prevăzut de art. 117 alin (2) lit f) 
din Legea 85/2014. 
8. Situația contractelor în derulare la data deschiderii procedurii insolvenței 
În ceea ce privește contractele în derulare, administratorul judiciar arată faptul că societatea debitoare avea încheiate o 
serie de contracte cu diverși parteneri la data deschiderii procedurii de insolvență, clasificate în funcție de obiectul 
acestora și în funcție de categoriile de marfa furnizata: 
• Marfa ( grupate în urmatoarele categorii: adezivi, electrocasnice, electrice, gradina, infrastructura, invelitori, 
logistica, materiale constructii, materiale izolante, parchet şi usi, placi ceramice, sanitare, scule şi unelte, utilaje, 
termice, vopsele, laminate, canalizari ; 
• Servicii ( grupate în urmatoarele categorii: contabilitate, investitii, telecomunicatii, juridic, leasing, logistic 
transport, marketing, papetarie, protocol, resurse umane, secretariat, service transport). 
Avand în vedere faptul ca societatea a desfasurat în trecut relatii comerciale cu o multitudine de furnizori, numarul de 
contracte active, nereziliate este de peste 4.000, insa doar o parte din acestea sunt active . 
Lista contractelor pe care s-au inregistrat solduri în anul 2015 este prezentata în Anexa 4 atasata acestui raport şi 
cuprinde un numar de peste 2.000 de societati. 
Administratorul judiciar a solicitat de la debitoare contractele în derulare la data deschiderii procedurii de insolvență 
privind serviciile prestate direct catre debitoare, paza respectiv curatenia în interiorul şi exteriorul punctelor de lucru şi 
se prezinta dupa cum urmeaza: 

Firma Contract nr./data Servicii 
Mod stabilire val. 

lunara 

Perfect Imob 
Services 

137/06.01.2009 

servicii administrare imobile: mici reparatii pentru 
buna intretinere imobile, intretineri şi reparatii 
instalatii termice şi sanitare,verificare consumuri 
utilitati, lucrari arhivare 

tarife 

Perfect Imob 
Services 

22/21.11.2011 servicii amenajare, decorare, aranjare mobilier tarife 

Ordis 14079/28.12.2010 
servicii curatenie în spatiile exterioare din centre 
comeciale Ambient 

tarif pe mp 

Ordis 352/26.04.2013 
servicii de monitorizare, dispecerizare, mentenanta 
a sistemelor de alarmare şi interventia cu echipe 
mobile 

tarif pe interventie 

Ordis 120/08.10.2011 
servicii pe paza, protectie şi control, supraveghere 
şi control acces magazine Ambient 

tarif orar/ om 

Respect Club 4/02.06.2014 
servicii curatenie interior sediul logistic Ambient, 
Sibiu, str. Turda 15 

tarif mp 

Aria Clinic 255/30.12.2014 
servicii de medicina muncii ( controale periodice 
angajati şi examene special pentru soferi şi cei 
care lucreaza la inaltime 

75 angajati *150 lei şi 
regularizare 
trimestriala 

Pro Respect 837/29.09.2013 
vouchere pentru sustinere actiuni marketing 
Ambient, intalniri cu parteneri 

comanda 

Pro Respect 733/30.08.2013 
servicii curatenie interior centru comercial 
Ambient Sibiu, sos Alba Iulia 100 

tarif mp 

Ambient Spedition 2/09.01.2009 servicii transport marfa tarife 
Ambient Spedition 1/09.01.2009 servicii servicesi reparatiiauto tarife 
Ambient Spedition 17/29.01.2009 servicii diagnoza, tahografe, dispecerat camioane tarife pe operatii 

Profelis 584/27.10.2014 
servicii manipulare şi gestionare a marfurilor şi 
altor operatiuni accesorii transportului 

tarif 

Concluzia dupa verificarea acestor contracte a fost ca se impune mentinerea acestora, ele fiind necesare pentru 
desfasurarea în bune conditii a activitatii societatii debitoare . 
Pentru o parte din contractele în derulare au fost renegociate conditiile de derulare (Ordis, Vodafone) sau au fost 
inlocuiti o parte din acesti furnizori de servicii cu altii ce au oferit aceleasi servicii insa la un pret mai avantajos pentru 
societatea debitoare.( RCS-RDS pentru telefonie-internet,E-On Gaz pe curent electric etc) . 
Cu privire la contractele în derulare mai sus prezentate, precum şi în ceea ce privește celelalte contracte încheiate de 
societate, arătăm că în temeiul art. 123 alin (1) din Legea 85/2014 acestea se consideră menținute la data deschiderii 
procedurii de insolvență.  
Totodată, dat fiind numărul foarte mare de contracte încheiate, administratorul judiciar va proceda la denunțarea 
acestora fie în cazul în care va constata că obligațiile care cad în sarcina debitoarei sunt prea împovărătoare pentru 
aceasta, fie în baza unei solicitări exprese a debitoarei primite în acest sens având în vedere intenția de reorganizare 
exprimată de către societatea debitoare. 
9. Analiza şi confirmarea listei furnizorilor indispensabili 
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Conform art. 134 alin. (2) din Legea 85/2014 debitoarea poate să depună împreună cu celelalte documente prevăzute la 
art. 67 alin. (1) lista creditorilor indispensabili. Lista se anexează, menţionându-se şi creanţele acestora, la raportul 
întocmit de administratorul judiciar, potrivit art. 97 din Legea 85/2014. Administratorul judiciar are posibilitatea de a 
confirma, în tot sau în parte, ori de a infirma lista acestor creditori. 
Anexat cererii de deschidere a procedurii de insolvență, debitoarea a depus o listă a creditorilor. 
În vederea confirmării listei creditorilor indispensabili depuse, subscrisa am solicitat debitoarei să ne furnizeze 
informaţii detaliate cu privire la motivul pentru care fiecare dintre societăţile enumerate în lista anexată cererii de 
deschidere a procedurii insolvenţei reprezintă creditori indispensabili ai societății.  
Pentru ca un creditor să poată fi confirmat ca şi creditor indispensabil trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de 
lege, și anume: trebuie să se regăsească în lista depusă de debitoare odată cu cererea de deschidere a procedurii (având 
în vedere că această procedură s-a deschis la cererea debitoarei), trebuie să fie un creditor chirografar care furnizează 
servicii, materii prime, materiale sau utilităţi fără de care activitatea debitorului nu se poate desfăsura şi care nu poate fi 
înlocuit de niciun alt furnizor care oferă servicii, materii prime, materiale sau utilităţi de acelasi fel, în aceleasi condiţii 
financiare.  
Pe lângă aceste condiții de lege lata, adăugăm ca și condiție de lege ferenda condiția formulării unei cereri de admitere a 
creanței la tabelul preliminar. Astfel un creditor care nu are calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedură, nu 
poate fi luat în considerare ca şi creditor indispensabil, raportat la scopul creării acestei categorii speciale de creanțe. 
În cazul societății Ambient SA, în conformitate cu lista depusă la dosarul cauzei, creditorii indispensabili propuși de 
către societate în urma analizei efectuate şi a motivelor invocate ca temei pentru a fi creditor indispensabili sunt: 
Nr. 
crt 

Denumirea creditorilor 
Valoarea 
creanței 

Observații 

1 
NOVA PRACTIC 
CONSULTING SRL  

2.133.827,06Locator spatiu comercial Medias şi Sighisoara 

2 
BRD SOGELEASE ASSET 
RENTAL SRL  

1.801.786,93Locator sediu administrativ 

3 TMA MANAGEMENT SRL  1.713.984,54Locatot spatiu comercial Sibiu 
4 OTP FACTORING 883.459,50Locator depozite Sibiu 

5 
SAINT GOBAIN 
CONSTRUCTION PRODUCTS 
ROMANIA SRL  

658.312,26
Furnizor ce livreaza placa gips carton, unic furnizor, adevizi şi 
izolante; furnizorul nr.1 pe gips în 2015 şi în 2014 la fel pe 
vanzari; marfa în custodie 1.500.000 lei 

6 COLORADO SRL  555.469,00
Unic furnizor baterii economice baterii china stoc custodie 
250.000 

7 
MOL ROMANIA PETROLEUM 
PRODUCTS SRL  

438.023,29Furnizor combustibil 

8 BAUMIT ROMANIA COM SRL 402.198,02
Furnizor adezivi izolanti, consignatie şi gama larga de produse; 
fara limita de consignatie; stoc 500.000 lei 

9 SANITEC KOLO 224.072,27Furnizor cu pondere mare produse expuse în showroom sanitar  
10 INBOX MARKETING SRL  189.090,96Distribuitor revista marketing 

11 TOBIMAR SRL  186.794,03
Furnizor cu pondere mare departamente electrice, custodie 
270.000 lei 

12 E-ON DISTRIBUTIE  177.209,78Furnizor utilitati - curent şi gaze 

13 
ONDULINE MATERIALE DE 
CONSTRUCTII SRL  

60.401,02Unic furnizor invelitori usoare 50.000 lei cu marfa în custodie  

14 ADEPLAST 143.364,97
Furnizor cu gama larga de produse, departament vopsele 
izolante, materiale de constructii adevizi custodie top 3 
furnizori 1.100.000 lei 

15 BRAVO TRADING SRL  141.795,11
Unic furnizor invelitori metalice custodie 900.000 lei top 10 
vanzari 

16 VODAFONE ROMANIA SA 127.859,48 Furnizor telefonie  

17 HENKEL ROMANIA SRL 20.614,38
Furnizor cu gama larga de produse pe constructii adezivi 
vopsele consignatie 500.000 lei  

18 ESPRIT GROUP 57.405,71Furnizor policarbonat custodie 320.000 lei 
19 APA CANAL SIBIU  80.441,85furnizor utilitati 

20 SANEX SA 77.126,10
Furnizor unic producator placi ceramice Romania; marfa în 
consignatie 1.000.000 lei 

21 ELPRECO SA 74.739,71
Furnizor cu pondere importanta constructii zidarie, BCA, gips 
carton 200.000 lei 

22 ZASS ROMANIA  31.524,00Furnizorul nr.1 electrocasnice mici custodie 200.000 lei 

23 RAVAK 38.044,53
Furnizor cu pondere importanta showroom sanitare, comenzi 
speciale, custodie 200.000 lei 

24 DECO CONCEPT LIGHTING  11.431,00Furnizor cu pondere importanta electrice custodie 500.000 lei 
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Nr. 
crt 

Denumirea creditorilor 
Valoarea 
creanței 

Observații 

25 PROMODE SA  8.219,00
Furnizor cu pondere importanta electrice top vanzari electrice 
custodii 550.000 lei 

26 SICERAM SA  74.103,76
Furnizor cu pondere importanta constructii şi invelitori custodie 
100.000 lei 

27 GENERAL MEMBRANE SA 70.101,17
Furnizor cu pondere importanta hidroizolatii custodie 120.000 
lei  

28 TEGOLA  16.862,00
Grup impreuna cu General Membrane, 140.000 lei marfa în 
custodie 

29 NAPOCAMIN SRL * 64.088,22Furnizor de betoane agregate 

30 RETTIG 10.933,00
Furnizor cupondere importanta termice instalatii nr.1 calorifere 
350.000 marfa în custodie  

31 ROVESE ROMANIA SRL 66.962,18
Pondere importanta showroom finisaje placi ceramice şi 
sanitare  

32 EGGER RETAILS PRODUCTS  479.618,91Furnizor nr.1 pentru parchet şi OSB; top 10 vanzari Ambient  
33 MONDIAL  1.070.672,00Obiecte sanitare, pondere importanta showroom sanitare  

34 PROFELIS  8.664,00
Furnizor ceramica important, top vanzari finisaje custodie 
2.100.000 lei  

35 
METALIC PLAS 
DISTRIBUTION 

15.762,00
Furnizor în top vanzari, pondere importanta constructii ,unic 
furnizor plasa sudata, custodie 900.000 lei.  

36 WISE PAVAJE 2.259,00Furnizor nr.1 pavaje custodie 300.000 lei 

37 KRONLUX FM 15.899,00
Furnizor nr.1 ferestre de mansarda, scari, pondere mare 
invelitori, custodie 250.000 lei 

38 VIKINGPROFIL 62.346,65Furnizor comenzi speciale invelitori  

39 AX PERPETUUM IMPEX 55.300,64
Furnizor top 5 vanzari Ambient; pondere importanta finisaje, 
custodii: 2.100.000 lei 

40 MARELVI IMPEX  51.264,62Furnizor nr.1 electrocasnice, custodie 700.000 lei 
41 SOFTELLIGENCE SRL  50.091,07Furnizor mentenanta IT conditii financiare bune,  

42 FERROLI 31.666,66
Centrale termice, top vanzari ambient boilere calorifere, 
custodie 1.700.000 lei 

43 DAW BENTA ROMANIA 538.944,00
Furnizor vopsele, top vanzari, pondere importanta izolante şi 
vopsele, custodii 750.000 lei 

Conform dispozițiilor art. 134 din Legea 85/2014, În vederea votării planului de reorganizare se poate constitui 
categoria creditorilor indispensabili, astfel cum este aceasta definită la art. 5 pct. 23. Administratorul judiciar confirmă, 
în tot sau în parte, ori infirmă lista acestor creditori.” Alin. (2) al aceluiași articol prevede că Lista creditorilor 
indispensabili, menţionaţi la alin. (1), este depusă de către debitor împreună cu celelalte documente prevăzute la art. 67 
alin. (1), listă ce se anexează, menţionându-se şi creanţele acestora, la raportul întocmit de administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar, potrivit art. 97. Nedepunerea acestei liste conduce la decăderea debitorului din dreptul de a 
propune, în vederea votării planului de reorganizare, categoria creditorilor indispensabili.”  
Consideram ca lista acestor creditori va fi confirmata sau infirmata în momentul în care se va alcatui exclusiv categoria 
creditorilor indispensabili avand în vedere ca pana la data votarii planului de reorganizare este posibil sa apara 
alternative pentru unii dintre acesti creditori, sa nu mai livreze marfa sau contractele sa nu mai fie echitabile din punct 
de vedere financiar impunanduse astfel actualizarea acestei liste. 
10. Concluzii privind cauzele intrării în insolvenţă 
În urma analizei efectuate de către administratorul judiciar, acesta a concluzionat următoarele: 
� In perioada 2010 -2015 suma creantelor neincasate din relatiile cu clienti intrati în procedura insolvenţei au fost în 
suma de 29.743.665 lei ceea ce a condus la un blocaj al societatii pe partea de B2B cu efecte imediate ca limitele de 
finantare pentru proiecte fie au scazut fie s-au redus foarte mult în vederea evitarii pe viitor a neincasarii sumelor; 
� o altă cauză care a determinat apariția stării de insolvență a societății o reprezintă faptul că veniturile realizate din 
vanzarea de marfa nu acopereau pentru unele locatii costurile directe şi indirecte ; 
� pierderile masive de capital de lucru prin devalorizarea stocurilor, un exemplu fiind în acest sens criza fierului, a 
condus la imposibilitatea societatii de a acoperi pierderile din neincasarea creantelor prin activitatea operationala; 
� frecventa platilor în termen catre furnizorii societatii a scazut de-a lungul perioadei analizate ceea ce a condus la o 
scadere a marjei comerciale şi o diminuare a discounturilor acordate de acestia cu impact direct asupra profitabilitatii şi 
astfel costurile financiare nu au putut fi sustinute din rezultatul operational; 
In concluzie pe parcursul ultimilor 4 ani şi cu precadere în ultimii 2 ani, activitatea societatii a fost grevata în primul 
rand de o lipsa din ce în ce mai accentuata a capitalului circulant dublata de o incapacitate de a atrage lichiditati pentru 
finantarea activitatii curente. In al doilea rand societatea a fost impactata de o serie de factori externi care au influentat 
direct sau indirect posibilitatile societatii de a se autofinanta pentru mentinerea unui flux de lichiditati care sa acopere 
necesarul obligatiilor sale curente. Totodata implicatiile factorilor enumerati au creat un climat nefavorabil în relatiile 
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contractuale cu furnizorii de marfa a debitoarei care au redus limitele de expunere concomitent cu marjele comerciale 
care i-ar fi asigurat societatii relatii comerciale specifice unei activitati sustenabile în timp. 
11.Concluzii privind persoanele culpabile de încetarea de plăţi 
Din informatiile analizate până în prezent, administratorul judiciar a ajuns la concluzia că insolvenţa debitoarei se 
datorează unor cauze obiective şi majoritatea externe societăţii fără a implica culpa unei/unor persoane concrete din 
conducerea societăţii.  
Nu s-a constat producerea unor fapte care ar fi încadrabile în prevederile art. 169 din Legea 85/2014. 
În măsura în care în perioada imediat următoare şi înainte de prescripţia dreptului la 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. 
12.Concluzii privind sansele de reorganizare 
În prezent societatea se află într-un moment de relativă dificultate din punct de vedere financiara avand în vedere 
sezonalitatea vanzarii materialelor de constructie, însă trebuie avute în vedere perspectivele pe termen scurt, mediu şi 
lung. 
Plecând de la o serie de considerente de ordin teoretic, dar şi de natură practică ce decurg din analiza comparativă a 
efectelor generate de procedura reorganizării și cea de faliment, putem conchide că cea dintâi este net avantajoasă 
pentru toate entitățile ce participă la această procedură.  
Dacă în procedura falimentului creditorii urmăresc recuperarea creanţelor împotriva averii debitorului prin valorificarea 
exclusiva a bunurilor aflate în patrimoniul acestuia procedura de reorganizare este caracterizată de faptul că 
lichidităţilor obţinute din vânzarea bunurilor din patrimoniul debitoarei se adaugă profitul rezultat din continuarea 
activităţii debitoarei, toate destinate plăţii pasivului, gradul de acoperire al creanţelor rezultat fiind astfel mai mare. 
In cazul Ambient SA aceasta situatie este şi mai accentuata intrucat principalele active ale societatii sunt reprezentate de 
magazinele/punctele de lucru care în lipsa unei activitati comerciale din care sa rezulte profit operational doar pentru 
conservarea, paza, plata impozitelor s-ar consuma resurse financiare din averea debitoarei. 
Pornind de la principalele cauze care au condus la insolvenţa societăţii, strategia preliminară care va sta la baza 
reorganizării societăţii Ambient SA are în vedere următoarele direcţii principale: 
� Renunţarea la activităţile care nu generează un plus de valoare pentru societatea debitoare;  
� se negociaza permanent cu furnizorii societatii în vederea cresterilor limitelor de credit în ceea ce priveste marfa 
aflata livrata în baza contractelor de consignatie ; 
� Adoptarea unor măsuri pentru recuperarea creanţelor faţă de terţi; 
� Reasezarea datoriilor pe contextul actual, în condițiile respectării tratamentului corect şi echitabil al creanțelor, 
ajustarea masei credale în conformitate cu capacitatea reală de plată a companiei; 
� Fructificarea într-o măsură mai mare a avantajelor concurențiale pe care Ambient SA le are față de concurenți  
� Valorificarea activelor excedentare, în măsura în care va fi necesar, după o analiză atentă a tuturor implicațiilor. 
Având în vedere intenţia de reorganizare şi de depunere a unui plan de reorganizare, manifestată de către debitoare prin 
cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă, administratorul judiciar, în temeiul art. 97 alin. 3 din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, îsi manifestă disponibilitatea în vederea întocmirii unui 
plan de reorganizare sau de colaborare cu debitoarea la întocmirea unui plan de reorganizare propus de aceasta. 
Prezentul Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei Ambient SA a fost 
întocmit în condiţiile art. 58 şi ale art. 97 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi îl 
supunem aprobării creditorilor în cadrul primei adunări a creditorilor din data de 23.11.2015. 
Anexa 1 - Situația activelor imobilizate 
Anexa 2 - Situația transferurilor patrimoniale 
Anexa 3 - Situatia platilor efectuate în ultimele 6 luni 
Anexa 4 - Lista contractelor în derulare 

Administrator judiciar, Sibinsolv IPURL, prin Sora Oprea Florin  
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