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activelor debitoare, inventariere care însă nu s-a realizat pana la aceasta data, fiind amanata în mai multe rânduri – 
aceasta operațiune de inventariere de către actionarii societății. Administratorul statutar a fost notificat prin poșta 
conform dovezilor atasate și a fost căutat personal de către administratorul judiciar. S-a reușit o serie de discuții cu 
administratorul statutar ( identificat la nr de tel: 0722.381.109) care a promis ca va preda contabilitatea societății și 
inventarul acesteia. 
• Fata de aceste precizari, având în vedere și datele inregistrate în Bilantul contabil al debitoarei, rezulta ca societatea 
nu are șanse reale de reorganizare. 
 Urmează ca, în situatia în care administratorul statutar va preda actele contabile și va pune la dispozite activele 
societății pentru inventariere, sa procedez la inventarierea activelor debitoarei și să se stabileasca măsurile caree se 
impun, raportat la dispozitiile legale. 
 Urmează să se intocmeasca raport asupra cauzelor și imprejurarilor care au condus la aparitia starii de insolventa, fiind 
necesar însă predarea acetor contabileale societatii debitoare. 
 În situația în care refuzul de a preda actele societății și inventarul, se va proceda la formularea actiunilor prevazute de 
lege împotriva actionarilor societății debitoare și împotriva administratorului statutar. 

•••• Concluzii:  
Fata de cele mentionate anterior, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile de trecere la faliment, motiv pentru care 
propunem dechiderea procedurii de faliment privind debitoarea Prosper Eximco SRL 
Administrator judiciar Cabinet individual de insolventa Balan Madalin 
 Atasez prezentului raport: 

• dovada publicarii notificarii de deschidere a procedurii în BPI 

• borderou de comunicare prin posta a notificarii catre creditori 

• anunt ziar deschidere procedura  

• notificare actionari 
Semnătura şi ştampila 

 
6. Societatea UNISAT ENERGY SRL, cod unic de înregistrare: 28632503 

Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Număr: 251 data emiterii: 20.04.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 16328/3/2016 Tribunalul Bucureşti,  
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa: Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319 L, clădirea B - Sema Parc, sector 6, tel. 
021 - 408.36.00; 408.37.00; fax 021.313.28.02. Programul arhivei/registraturii instanţei 09.30-14.00. 
3.1. Debitor: Unisat Energy SRL, cod de identificare fiscală 28632503, sediul social Bucureşti, Calea Călăraşilor, nr. 
170, bl 56, sc. 1, etaj 7, ap. 31, sector 3, număr de ordine în registrul comerţului J40/7345/2011.  
4.Creditori: creditori care au creanţe de recuperat.  
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual De Insolvenţă Dură Sergiu - Ionică, sediul social Mun. Piteşti, str. Viilor, 
nr. 6, bl. P13, sc. A, ap. 4, jud. Argeş, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO I-3882, Tel: 
0745132341, E-mail: duralexetlex@yahoo.com 
6.Subsemnatul Dură Sergiu - Ionică în calitate de administrator judiciar al debitorului Unisat Energy SRL, conform 
hotărârii intermediare nr. 1250 din data de 15.03.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul 16328/3/2016, în 
temeiul art. 97 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, comunică: Raportul asupra cauzelor 
şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, întocmit în 4 (patru) exemplare, cu un număr de 3 (trei) file. 
7. Număr de exemplare depuse: Depunem prezentul raport într-un singur exemplar. 
Anexa nr. 1  

Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului Unisat 
Energy S.R.L 

Număr dosar: 16328/3/2016 Tribunalul Bucureşti . 
Temei juridic: 97 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 85/2014 din Legea privind procedura insolvenţei. 
Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Dură Sergiu - Ionică.  
Debitor: Unisat Energy SRL, cod de identificare fiscală 28632503, sediul social Bucureşti, Calea Călăraşilor, nr. 170, bl 
56, sc. 1, etaj 7, ap. 31, sector 3, număr de ordine în registrul comerţului J40/7345/2011. 
Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi 
imputabilă: 
Prezentarea societăţii debitoare.  
Identificarea societăţii: Denumire: Unisat Energy SRL  
Forma juridică: Societate cu răspundere limitată.  
Sediul social: Bucureşti, Calea Călăraşilor, nr. 170, bl 56, sc. 1, etaj 7, ap. 31, sector 3. 
Capital social: 200 lei subscris şi vărsat.  
Obiectul principal de activitate:" Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii –cod 
CAEN 4222.  
Societatea a fost înfiinţată în anul 2011, având ca asociat unic şi administrator pe domnul Nistor Mihai, cu domiciliul în 
Bucureşti, Calea Călăraşilor, nr. 170, bl 56, sc. 1, etaj 7, ap. 31, sector 3, identificat cu C.I. seria RX, nr. 797458. 
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Funcţia de administrator a fost exercitată de asociatul unic, cu datele de identificare de mai sus. 
Scurt istoric. Societatea a fost constituită de asociatul unic, fiind administrată de acesta. Capitalul social a fost de 200 
lei, aport în numerar repartizat asociatului unic deţinător a 20 părţi sociale în valoare de 200 lei, reprezentând 100 % din 
capitalul social. Societatea are ca obiect principal de activitate Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru 
electricitate şi telecomunicaţii", dar desfăşoară şi obiectul de activitate secundar de construcţii civile şi industriale. 
Unisat Energy a fost înfiinţată în luna Iunie 2011 şi a activat cu continuitate în perioada Iunie 2011 – Decembrie 2016, 
derulând activităţi de construcţii civile şi industriale în baza contractelor comerciale încheiate cu diverşi beneficiari 
finali sau antreprenori generali, în cadrul unor proiecte de infrastructură urbană. 
În prezent societatea are salariaţi, desfăşoară activitate şi deţine bunuri imobile.  
1.Analiza evoluţiei situaţiei patrimoniale. Analiza activităţii societăţii s-a efectuat pe baza bilanţurilor contabile pe anii 
2014 şi 2015, prezentate lichidatorului judiciar de reprezentantul societăţii debitoare. Situaţia patrimonială a societăţii 
pe perioada analizată rezultă din Anexa 2 şi se prezintă astfel: activele imobilizate au avut valoarea de 811451 lei la 
data de 31.12.2014, valoare care a scăzut la finele anului 2015, fiind de 675694 lei. activele circulante au avut valoarea 
de 4885763 lei la data de 31.12.2014, valoare care s-a menţinut la finele anului 2015, fiind de 4630671 lei. Ponderea 
cea mai mare în valoarea activelor au avut-o creanţele urmate de casa şi conturile la bănci; activele circulante au fost în 
valoare totală de 4885763 lei la data de 31.12.2014, din care stocurile au fost de 0 lei, creanţele au avut valoarea de 
2603427 lei, iar casa şi conturile la bănci au avut un sold de 2282336 lei. La data de 31.12.2015, activele circulante au 
avut valoarea totală de 4630671 lei, din care stocurile au fost de 0 lei, creanţele au fost de 03695444 lei, iar soldul casei 
şi al conturilor la bănci a fost de 935227 lei. Datoriile totale ale agentului economic au fost de 3552815 lei la data de 
31.12.2014, datorii care trebuiau plătite într-o perioadă de până la un an; la data de 31 decembrie 2015 datoriile totale 
au crescut faţă de anul anterior, înregistrând valoarea de 6905764 lei, datoriile care trebuiau plătite într-o perioadă de 
până la un an fiind de 6808915 lei. Capitalurile proprii sunt un indicator care globalizează în structura lor totalitatea 
deciziilor manageriale de la începutul activităţii şi până la zi. Aprecierea acestora reprezintă un management şi o 
activitate economică sănătoasă, fiind motivaţia proprietarilor de a continua activitatea societăţii. Deprecierea acestora, 
evident, duce la pierderea motivaţiei proprietarilor. În cazul Unisat Energy SRL capitalurile proprii au avut pe perioada 
analizată valori mici, respectiv: de 1153589 lei la data de 31.12.2014 şi -1838694 lei la data de 31.12.2015.  
2. Analiza evoluţiei contului de profit şi pierdere. Contul de profit şi pierdere reprezintă efectul deciziilor operaţionale 
ale managementului asupra performanţelor firmei şi asupra profitului, respectiv pierderii pentru asociat, pe perioada 
unui exerciţiu financiar. Profitul sau pierderea calculate în cadrul acestui document majorează, respectiv reduc nivelul 
capitalurilor proprii ale asociaţilor din bilanţul contabil. Contul de profit şi pierdere conţine veniturile recunoscute şi 
cheltuielile efectuate pentru obţinerea acestor venituri, din care fac parte şi deprecierea activelor sau pasivelor 
(cheltuieli cu amortizarea sau provizioanele) şi impozitele. Aşa cum rezultă din Anexa 3, în anul 2014 societatea a avut 
o cifră de afaceri netă de 11963545 lei; veniturile totale din exploatare au fost de 11963545 lei, iar cheltuielile de 
exploatare s-au ridicat la suma de 11551331 lei. La finele anului 2014, societatea înregistra un rezultat net al 
exerciţiului financiar pozitiv-profit în valoare de 271201 lei; În anul 2015 cifra de afaceri netă a fost de 16373278 lei. 
Veniturile totale din exploatare la data de 31.12.2015 au fost de 16384568 lei; cheltuielile din exploatare au fost de 
18405918 lei la finele aceluiaşi an, înregistrându-se un rezultat financiar negativ –pierdere de 2110236 lei. Ponderea cea 
mai mare în structura cheltuielilor, pe toată perioada existenţei societăţii, au avut-o cheltuielile cu materii prime şi 
materiale consumabile, alte cheltuieli de exploatare şi cheltuielile cu personalul. În anul 2014 societatea a înregistrat 
profit de 271201 lei dar la finele anului 2015 societatea a înregistrat pierdere de 2110236 lei. La începutul anului 2016 – 
profitul nu a acoperit datoriile scadente de aproximativ 6808915 lei, ceea ce explică dificultăţile financiare cu care s-a 
confruntat societatea în anul 2016 şi 2017. Societatea a întâmpinat probleme în perioada anului 2016 din cauza pierderii 
unor contracte de valoare mare în care a investit majoritatea resurselor. În prima jumătate a anului 2016 societatea a 
înregistrat o scădere a cifrei de afaceri aceasta fiind de doar 2788187 lei, veniturile totale din exploatare au fost de 
2807354 lei, cheltuielile de exploatare au fost de 2238316 lei. În prima jumătate a anului 2016 societatea a înregistrat 
profit de 549912 lei, reuşind să se menţină în stare de funcţionare. 
Din analiza documentelor a rezultat că societatea a avut rolul comercial de antreprenor general, s-au executat prin forţe 
proprii si/sau subcontractori, efectuând lucrări de specialitate de instalaţii electrice, climatizare, curenţi slabi, instalaţii 
termice, canalizare şi servicii de proiectare / asistenţă tehnică în şantiere. 
Clienţii (Beneficiarii) semnificativi din perioada descrisă au fost societăţi comerciale private şi instituţii publice intr-un 
domeniu larg, ce conține: 
- Lucrări civile şi de arhitectură  
- Instalaţii de apă, termice, ventilaţii, climatizare şi iluminat 
- Instalaţii electrice de forţă  
- Instalaţii de curenţi slabi 
- Sisteme de energie regenerabilă  
- Fabricaţie şi montaj structuri metalice 
- Amenajare sedii de bănci comerciale 
- Amenajări centre de date 
- Sisteme de alimentare de rezervă cu grupuri electrogene şi baterii tampon UPS 
- Reabilitări / consolidări de imobile 
- Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică. 
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Societatea a fost acreditată ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 precum şi atestată de ANRE în anul 2012 pentru lucrări 
electrice. Numărul de personal direct angajat a fluctuat în funcţie de necesităţile proiectelor, ajungând să depăşească 
110 persoane în anul 2015. 
-Această gamă de lucrări şi servicii a fost prestată către o serie de beneficiari, cei mai semnificativi fiind: 
- Rock Construct – Reabilitare centru istoric Timişoara 
- Raiffeisen Bank – amenajare sedii bancă 
- Romprest S.A – Reabilitare centru istoric Timişoara 
- Chimpex S.A – Construcţie Hală Zahăr Brut, Dana 63 – Port Constanţa 
- OMV Petrom – sistem Lifeline şi mentenanţă 
- Primăria sector 1 Bucureşti – Amenajare sediu DITL şi contract de mentenanţă 
- ACM4 SA Bucureşti – Reabilitarea Piaţa Revoluţiei Slobozia 
- Apavil SA Râmnicu Vâlcea – Reabilitare sistem de apă şi apă uzată Ocnele Mari, Râmnicu Vâlcea - prin antreprenor 
general ACM4 S.A 
- Citi Bank România – amenajare sedii bancă 
- Cetelem România – Reabilitare sediu central Cetelem 
- Băneasa Investment SA – extindere acces rutier 
- General Concrete – sisteme electrice şi HVAC la Depozit de Deşeuri Radioactive. 
De la înfiinţare până la deschiderea procedurii de insolvenţă, debitoarea a avut activitate şi a realizat profit în toţi anii cu 
excepţia anului 2015 când a înregistrat o pierdere semnificativă. Pierderea înregistrată a fost de 2110236 lei. Societatea 
a înregistrat Datorii la bancă, furnizori, asociat şi la bugetul de stat. Debitoarea deţine bunuri, care urmează să fie 
inventariate şi evaluate.  
3.Concluzii privind activitatea societăţii pe baza analizei efectuate în paragrafele anterioare.  
Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului sunt: Unisat Energy SRL a desfăşurat activitate 
de Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii", dar desfăşoară şi obiectul de 
activitate secundar de construcţii civile şi industriale - societatea deţine bunuri imobile, dar majoritatea utilajelor şi 
echipamentelor de construcţii au fost închiriate de la alte societăţi. Societatea a fost înfiinţată în anul 2011 de către 
asociatul unic şi a reuşit să obţină o serie de contracte de mare valoare. Societatea a avut o evoluţie bună, în sensul că 
lucrările efectuate erau de mare valoare şi de mare anvergură. În cei mai buni ani, societatea a avut o cifră de afaceri de 
aproximativ 11963545 de lei/an. Societatea a fost profitabilă în majoritatea anilor, excepţie făcând anul 2015 . 
Ȋn anul 2014 s-au deschis 3 fronturi majore de lucrări cu volum mare de activitate, respectiv în Portul Constanţa, 
Municipiul Timişoara şi Municipiul Râmnicu Vâlcea. Această extindere simultană a mărit costurile de mobilizare şi 
organizare de şantier în contextul în care la Timişoara şi Râmnicu Vâlcea societatea avea statut declarat de 
subcontractor, iar la şantierul Port Constanţa a fost Antreprenor General. Beneficiarul Chimpex SA a refuzat să accepte 
acordarea cotei de organizare de şantier. Pe durata anului 2015, s-a creat un dezechilibru între încasări şi cheltuieli 
această situaţie conducând la acumularea unor debite către furnizori. Societatea a încercat achitarea acestora efectuând 
plăţi parţiale, dar nu a reuşit să stingă debitele în totalitate. 
La lucrarea Reabilitarea sistemului de apă şi apă uzată – Ocnele Mari, Râmnicu Vâlcea”, beneficiarul final – Regia 
Locală de Apă Apavil SA – a întârziat nejustificat acceptarea lucrărilor executate şi în consecinţă a întârziat în mod 
deliberat emiterea facturilor şi implicit plata acestora către antreprenorul general ACM4 SA. Acest fapt a condus la o 
situaţie de blocaj financiar la nivelul Unisat Energy, în condiţiile în care societatea a fost obligată prin contract să 
menţină prezenţa salariaţilor şi să suporte toate cheltuielile şantierului. Pe perioada execuţiei ACM4 SA a intrat în 
solvenţă, acesta fiind lider de asociere pentru contractul de execuţie. Timp de 8 luni de zile s-a încercat preluarea ostilă 
de către ceilalţi parteneri de asociere a poziţiei de lider. Astfel orice ce încercare de decontare a producţiei a fost oprită. 
Acest proiect este un proiect finanţat prin fonduri europene, a fost fazat iar în anul 2016 nu a existat nici un fel de 
absorbţie a banilor din aceste fonduri. 
Situaţia de la şantierul Ocnele Mari – Râmnicu Vâlcea (beneficiar Apavil SA) a continuat până la expirarea de facto a 
contractului şi retragerea tuturor constructorilor din şantier, moment la care Unisat Energy avea executate cu titlu de 
lucrări suplimentare, lucrări de pozare balast în valoare decontabilă de 500.000 lei. Această sumă nu a fost validată nici 
în ataşamente şi nici în facturi de către Apavil- în mod abuziv. Au avut loc surpări de maluri în timpul săpăturilor pentru 
şanţurile de canalizare, lucrările fiind refuzate la decontare de către beneficiarul Apavil.  
În cazul şantierului Hala Zahăr Brut – Dana 63” – beneficiarul final Chimpex SA – societatea s-a confruntat cu un 
proiect incomplet ce nu a avut la bază un studiu geotehnic şi a descoperit un teren de fundare cu infiltraţii de apă marină 
(proiectul este amplasat la o distanţă de 80 ml fată de Marea Neagră), societatea fiind obligată să execute pe cheltuiala 
proprie lucrări de îmbunătăţire a solului şi de epuizare a mecanică a apelor. Durata şantierului a fost prelungită, 
mărindu-se cheltuiala cu mobilizarea personalului şi utilităţile locale. Invocând un buget fix aprobat de către 
managementul superior al Chimpex, clientul nu a acceptat decât o mică parte a cheltuielilor reale suplimentare 
executate, provocând astfel o pierdere financiară pe acest proiect. Toate acestea s-au petrecut sub ameninţarea faptului 
că nu se vor plăti toate tranşele de bani pentru producţia efectuată şi invocând sancţiuni constructorului cu penalităţi, 
chiar dacă aceste întârzieri nu au fost din vina constructorului. În prezent există un litigiu cu această societate aflat pe 
rolul Tribunalului Bucureşti. 
Din luna Septembrie 2014 şi până în a doua parte a anului 2016, Unisat Energy a executat o parte din lucrările de 
amenajare ale parcării subterane din municipiul Slobozia fiind prestator de servicii în subantrepriza ACM4, pentru 
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Primăria Municipiului Slobozia. Ȋn mod expres Beneficiarul final a refuzat calitatea de subcontractor declarat pentru 
Unisat Energy, creându-se dificultăţi de la începutul proiectului. Şi pe acest șantier, societatea s-a confruntat cu 
cheltuieli neprevăzute provocate de surparea malurilor şi invazii de ape freatice care au întârziat realizarea la timp a 
radierului general şi turnarea pereţilor monolitici ai clădirii. Această lucrare a fost finanţată din fonduri europene şi nu 
era prevăzută posibilitatea achitării de lucrări suplimentare sau modificarea preţurilor unitare contractate. În paralel cu 
dificultăţile tehnice neprevăzute societatea s-a confruntat şi cu oprirea finanţării (şi implicit întârzierea excesivă la plată 
a unor situaţii de lucrări), deoarece Ministerul Dezvoltării o iniţiat procedura de suspiciune de neregulă” asupra 
Primăriei Municipiului Slobozia, atât în luna noiembrie a anului 2014 – aceasta întinzându-se ca perioadă de timp pe 4 
luni de zile - cât şi în trimestrul II al anului 2015 – care a durat 2 luni de zile. De asemenea Primăria locală a blocat 
nejustificat plata unei situaţii de lucrări depusă în luna mai 2015 sub pretextul neîncrederii în executantul ACM4 S.A, 
care intrase în procedura de insolvenţă. Această întrerupere a plăţilor a durat 6 luni, interval în care societatea fost 
obligată să menţină paza, organizarea de şantier, anumite lucrări de întreţinere şi evitarea a degradării şantierului şi a 
zonelor adiacente. Blocajul şi neîncrederea a fost amplificată şi de atitudinea ostilă a asociaţilor Octagon S.A şi SC Tiab 
SA, care au declanşat procese în instanţă pentru preluarea contractului de la liderul Asocierii – ACM4 SA. Toate 
acestea s-au răsfrânt negativ asupra societăţii. Ȋn anul 2016 ca urmarea a alegerilor locale a avut loc o schimbare 
aproape totală a personalului din cadrul Primăriei Municipiului Slobozia implicat în decizii manageriale. Proiectul a mai 
fost blocat temporar şi din cauza arestării preventive a managerului firmei de consultanţă şi a dispariţiei din şantier a 
firmei de dirigenţie care avea obligaţia semnării şi verificării situaţiilor de lucrări. Contractul semnat de Antreprenorul 
General pentru proiectele cu finanţare europeană nu prevede clauza de actualizare a preţurilor de achiziţie a 
materialelor. 
În condiţiile tehnice şi financiare descrise mai sus, a fost extrem de dificil ca societatea să mențină un nivel pozitiv al 
lichidităţilor şi să înregistreze profit, în perioada 2015 – 2016, fapt ce a condus în trim. IV 2016 la blocarea conturilor 
societăţii prin numeroase popriri, care au condus la paralizarea activităţii.  
Societatea a fost viabilă deoarece a obţinut profit în majoritatea anilor de funcţionare, dar a întâmpinat probleme 
cauzate de unii beneficiari care au refuzat să recepţioneze unele lucrări de mare anvergură. Totodată societatea a 
efectuat lucrări pentru beneficiari care au pierdut finanţarea din fonduri europene şi pentru care este imposibil de 
recuperat pierderea. Societatea a fost afectată şi de starea de insolvenţă a unor parteneri de contract care a condus la 
anularea unor contracte şi înregistrarea de pierderi. Din aceste motive societatea a început să aibă probleme financiare, 
lichidităţile fiind insuficiente pentru plata datoriilor. 
Societatea a apelat la credite bancare, pentru susţinerea activităţii, aceasta fiind finanţată de Intesa Sanpaolo Bank 
Societatea a fost susţinută şi prin împrumuturi de la asociat. Datoriile faţă de bugetul de stat şi furnizori erau mai mici 
dar au crescut ca urmare a aplicării de majorări, penalităţi şi accesorii.  
În anul 2016-2017 societatea nu a reuşit să achite datoriile către bancă, bugetul de stat, furnizori şi asociat, datorii care 
creşteau zilnic ca urmare a aplicării de majorări, penalităţi şi accesorii.  
4.Răspunderea membrilor organelor de conducere ale debitorului. În ceea ce priveşte elementele care ar putea sta la 
baza angajării răspunderii unor organe de conducere sau persoane, menţionăm că: din documentele analizate mai sus, 
rezultă că nu există indicii privind săvârşirea faptelor prevăzute de art. 169 din Legea insolvenţei. Asociaţii şi 
administratorii societăţii - nu au folosit bunurile acesteia în interes propriu; nu au apelat la credite pentru susţinerea 
activităţii, nu au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; nu au dispus, în interes 
personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit societatea la încetare de plăţi; contabilitatea s-a ţinut în 
conformitate cu legea; nu a fost deturnat sau ascuns o parte din activul persoanei juridice, nu a fost mărit în mod fictiv 
pasivul acesteia; nu s-au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi şi nu 
s-au plătit cu preferinţă un creditor în dauna celorlalţi. Nu s-au efectuat transferuri patrimoniale în ultimii doi ani.  
5.Posibilitatea reală de reorganizare efectivă a activităţii debitorului: faţă de faptul că debitoarea a solicitat intrarea în 
insolventa –forma generală vom propune un plan de reorganizare.  
6.Motivele care permit reorganizarea debitorului – societatea deține bunuri imobile, personal şi contracte de prestări 
servicii care urmează să fie executate în anul 2017.  
7.Alte menţiuni: Redactarea prezentului raport s-a făcut în data de 20.04.2017. 
8.Semnătură: Administrator judiciar, Dură Sergiu - Ionică  
Anexa nr. 2 
Analiza evoluţiei situaţiei patrimoniale a debitorului Unisat Energy SRL  

Activ 31.12.2014 31.12.2015 

Imobilizări necorporale 0 0 

Imobilizări corporale 811451 675694 

Imobilizări financiare 0 0 

Active imobilizate - total 811451 675694 

Stocuri  0 0 

Creanţe 2603427 3695444 
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Casa şi conturi la bănci 2282336 935227 

Active circulante - total 4885763 4630671 

Cheltuieli în avans 509149 212912 

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 3552815 6808915 

Active circulante nete/datorii curente nete 342138 -2417539 

Total active minus datorii curente 1153589 -1741845 

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 0 96849 

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 0 0 

Venituri în avans 1499959 452207 

Capital social 200 200 

Prime de capital  0 0 

Rezerve din reevaluare 0 15815 

Rezerve 0 0 

Rezultatul reportat 882188 255527 

Rezultatul exerciţiului 271201 2110236 

Repartizarea profitului 0 0 

Total capitaluri proprii 1153589 -1838694 

  
 

 

Rata lichidităţii patrimoniale (RLP)   
RLP= [Active circulante/Datorii totale] x 100   

Rata lichidităţii patrimoniale   

Tabel 2.11.   
Perioada 2014 2015 

Valori indicator (%) 137, 51 67, 05 

• Rata lichidităţii curente (RLC)   

RLC = [(Act circ - Stocuri)/Dat totale] x 100   

Rata lichidităţii curente   

Tabel 2.12.   

Perioada 2014 2015 

Valori indicator (%) 137, 51 67, 05 

• Rata solvabilităţii patrimoniale (RSP)   

RSP =[Capitaluri proprii/Total pasiv] x 100   

Rata solvabilităţii patrimoniului   

Tabel 2.13.   

 Perioada 2014 2015 

Valori indicator (%) 32, 46 -26, 62 

• Rata solvabilităţii generale   

SG =[Capitaluri proprii/Total datorii] x 100   

Rata solvabilităţii generale   

Tabelul 2.14   

 Perioada 2014 2015 

Valori indicator (%) 32, 46 -26, 62 

• Rata datoriilor (RD)   
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RD =[Datorii totale/Total activ] x 100   

Rata datoriilor   

Tabelul 2.15   

Perioada 2014 2015 

Valori indicator (%) 62, 36 130, 14 

   
   

Anexa nr. 3 
Situaţia contului de profit şi pierdere a debitorului Unisat Energy SRL  

- lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 31.12.2014 31.12.2015 

1. Cifra de afaceri netă 11963545 16373278 
Venituri din exploatare-total 11963545 16384568 
2. Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 5716112 9595570 

3. Alte cheltuieli materiale 20083 9596 
4. Cheltuieli cu energia şi apa 27735 20253 

5. Cheltuieli privind mărfurile 0 0 

6. Cheltuieli cu personalul 370661 555802 

7. Ajustări de valoare 48581 70564 

8. Alte cheltuieli de exploatare  5306492 8000648 

Cheltuieli de exploatare-total 11551331 18405918 

Rezultatul din exploatare 412214 2021350 

9. Venituri financiare 618 282 

10. Cheltuieli financiare 95317 89168 

Rezultatul financiar 94699 88886 

11. Venituri extraordinare 0 0 

 12. Cheltuieli extraordinare 0 0 

Rezultatul extraordinar 0 0 

13. Venituri totale 11964163 16384850 

14. Cheltuieli totale 11646648 18495086 

Rezultatul brut al exerciţiului 317515 2110236 

15. Impozitul pe profit 46304 0 

16. Alte cheltuieli cu impozite (imp. pe venit) 10 0 

Rezultatul Net Al Exerciţiului 271201 2110236 

Întocmit,  
Administrator judiciar Dură Sergiu - Ionică 

Județul Buzău 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MEDIATOR COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 16471683 

Convocare adunare creditori 
SC Mediator Company SRL 

Nr. 231/25.04.2017 
Dosar nr. 547 /114/2014. Tribunalul Buzău. Secţia II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal. Arhiva instanţei: 
Bd-ul Nicolae Bălcescu, nr. 8-10. Buzău. Tel. 726097. Program: zilnic: 9-13.  
Debitor: SC Mediator Company” SRL, Cod fiscal: RO16471683.Sediu: Buzău, str. Mesteacănului, Bloc 1B, et. 1, ap. 5. 
Număr de înmatriculare în Registrul comerţului J/10/492/2004.  
Administrator judiciar: R & R Proinsolvenţa SPRL, reprezentată de asociat Râpeanu Gheorghe. Sediul: Buzău, str. 
Obor, Bloc 11, sc.B, ap. 1. CUI 26056437, RPS 0406. Tel/fax: 0238/716095; 0744/501024.  
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