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12 
SITY 

HOLDING SRL 

Bucureşti, 
str. 

Comandor 
Eugen Botez 
nr.19, ap. 1, 

sector 2 

29,220,259.81 0.00 0 29,220,259.81 
 

TOTAL CATEGORIE (lei) 29,558,902.81 0.00 0 29,558,902.81 
 

        
TOTAL CREANȚE (lei) 229,714,959.94 21,212,566.50 0 207,861,502.44 

 
Lichidator judiciar 

C.I.I. Vonica Lucian 
 

Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea VISE PLĂCUTE SRL, cod unic de înregistrare: 33876709 
Tribunalul Timiş Secţia a II a Civilă  
Dosar nr: 8867/30/2017  
Judecător sindic: Loredana Neamţu. 
Termen: 08.03.2018 

Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitoarei 
SC Vise Plăcute SRL- în faliment 

Nr.inreg. 178/19.12.2017 
I. DATE GENERALE 
1.Denumire: SC Vise Plăcute SRL 
2.Sediu social: Sat Chişoda, comuna Giroc, nr.51B, jud. Timiş  
3.Numar de înregistrare în Oficiul Registrului Comerţului J35/2739/2014 şi cod unic de înregistrare 33876709  
4.Obiect de activitate: Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a.,în 
magazine specializate”  
5.Capital social integral privat român 400 lei  
6.Administrator: Iacob Florin 

II. SITUAŢIA FINANCIARĂ ŞI PRINCIPALELE CAUZE CARE AU CONDUS LA APARIŢIA STĂRII DE 
INSOLVENŢĂ A DEBITOAREI SC Vise Plăcute SRL 

Date asupra cererii introductive 
Deschiderea procedurii insolvenţei s-a făcut la cererea debitoarei, pentru imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti 
necesare continuării activităţii şi acoperirii pasivului existent la data introducerii cererii. Desemnarea lichidatorului 
judiciar s-a realizat prin hotarârea de deschidere a procedurii insolvenţei, prin Încheierea Civilă nr.1177 din data de 
09.11.2017 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr.8867/30/2017 în conformitate cu prevederile art.73 din Legea 
nr.85/2014.În această calitate, lichidatorul judiciar, conform prevederilor art.58 alin.(2) din Legea 85/2014 a întocmit 
prezentul raport.  
1. Evoluţia situaţiei economice în ultimii ani (2014, 2015 şi 2016) 
2.1. Structura şi evoluţia posturilor de activ 

ACTIV dec.2014 % dec.2015 % dec.2016 % 

Disponibilitati 
banesti  

400 25,33 209315 32,32 463724 37,85 

Creante  0 0 119502 18,45 232668 19 
Stocuri  0 0 258032 39,85 487684 39,81 
ACTIVE 
CIRCULANTE  

400 25,33 586849 90,62 1184076 96,66 

Imobilizari 
necorporale  

1179 74,67 6427 9,9 11686 0,97 

Imobilizari corporale 0 0 0 0 0 0 
Imobilizari 
financiare  

0 0 0 0 0 0 

ACTIVE 
IMOBILIZATE  

1179 74,67 6427 9,9 11686 0,97 

Chelt. Înreg. în avans 0 0 54315 8,38 29151 2,37 
ACTIV TOTAL  1579 647591 1224913 
Sursa – situaţiile financiare anuale 
Evoluţia activului debitoarei în ultimele trei exerciţii financiare anterioare deschiderii procedurii insolvenţei, este 
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prezentată mai sus, structural, ca evoluţie a activelor circulante şi a activelor imobilizate. 
 Se constată o creştere a activului din anul 2016 pe toată perioada analizată..Această creştere se datorează atât creşterii 
disponibilităţilor băneşti, a creanţelor cât şi a stocurilor.Observăm faptul că cea mai mare creştere se înregistrează la 
stocurile deţinute de societate.. 
a. Activele imobilizate reprezintă suportul material pentru desfăşurarea activităţii unei societăţi şi un element esenţial 
care reflectă investiţiile efectuate în decursul timpului de către aceasta. 
Se poate observa că valoarea imobilizărilor necorporale este în creştere pe toată perioada analizată, acestea reprezentând 
obiecte de inventar . 
La data întocmirii prezentului raport debitoarea mu deţine şi nici nu a deţinut vreodată mijloace fixe.  
b. Activele circulante reprezintă a doua componentă în structura activului bilanţier, iar prin natura lor, pot însemna 
modalitatea de obţinere a unor lichidităţi pe termen scurt. Activele circulante ale societăţii debitoare sunt constituite în 
ordinea inversă a lichidităţii din stocuri, creanţe neîncasate, şi disponibilităţi băneşti.  
Observăm tendinţa crescătoare a activelor circulante care de la valoarea de 400 lei din anul 2014 ajung la finele anului 
2016 la valoarea de 1184076 lei.Creşterea valorii activelor circulante se datorează faptului că societatea a cumulat pe de 
o parte creanţe la terţi precum şi faptului că atât valoarea disponibilităţilor băneşti cât şi valoarea stocurilor au crescut în 
perioada analizată. 
c. Disponibilităţile băneşti, cea mai lichidă resursă a unei entităţi economice, sunt alcătuite din valoarea disponibilului 
existent în conturile bancare şi a disponibilităţilor de trezorerie existente în casă. Soldul disponibilităţilor băneşti la data 
deschiderii procedurii insolvenţei este de 0 lei.Nu se constată avansuri de trezorerie nedecontate sau suspecte. 
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2.2. Structura şi evoluţia posturilor de pasiv 

PASIV dec.2014 % dec.2015 % dec.2016 % 
Datorii pe 
termen scurt  

1330 84,23 1104811 170,60 2056223 167,86 

Datorii pe 
termen lung  

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
DATORII  

1330 84,23 1104811 170,60 2056223 167,86 

Capital social  400 25,33 400 0,06 400 0,01 
Rezerve  0 0 0 0 0 0 
Profit/pierdere  -151 -9,56 -457620 -70,66 -374090 -30,54 
Rezultatul 
reportat  

0 0 0 0 -457220 -37,31 

CAPITALURI 
PROPRII  

249 15,77 -457220 -70,60 -831310 -67,86 

Alte pasive  0 0 0 0 0 0 
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PASIV TOTAL  1579 647591 1224913 
 Sursa – situaţiile financiare anuale 
Pasivul societăţii -Elementele componente ale pasivului societăţii la data deschiderii procedurii insolvenţei, precum şi 
evoluţia lor, sunt analizate mai jos:.  
a. Capitalurile proprii În componenta capitalurilor proprii intră: capitalul social, rezervele de orice fel, rezultatul reportat 
şi rezultatul exerciţiului financiar. Nivelul capitalurilor proprii ale unei entităţi economice arată raportul dintre datoriile 
totale şi activul total al societăţii. În ceea ce priveşte evoluţia elementelor componente ale acestui indicator, ele sunt 
analizate mai jos.  
Capitalul social - Din analiza capitalului social se observă că acesta este constant de-a lungul perioadei analizate. 
Valoarea capitalului social se ridică la suma de 400 lei, conform balanţei de verificare, valoarea capitalului social 
subscris şi vărsat înregistrată în contabilitate fiind în concordanţă cu datele extrase de la registrul comerţului.  
Rezervele - Rezervele societăţii sunt alcătuite din rezervele legale, constituite în conformitate cu prevederile Legii 
571/2003 privind codul fiscal, observăm că societatea nu şi-a constituit rezerva legală.  
Profitul exerciţiului şi rezultatul reportat  
Pe toată perioada analizată societatea a înregistrat doar pierderi.Aceste pierderi au o evoluţie crescătoare, la finele 
anului 2016 ajungând la valoarea de 831310 lei. 
b. Datoriile societăţii 
Din analiza datelor contabile observăm o creştere a datoriilor societăţii.Dacă la finele anului 2014 societatea datora 
către terţi suma de 1330 lei, la sfarsitul anului 2016 societatea avea datorii în valoare 2056223 de lei.Observăm că toate 
datoriile societăţii sunt pe termen scurt, cea mai mare parte fiind datorii către furnizori. 
La data deschiderii procedurii simplificate a falimentului datoriile societăţii sunt în sumă de 1,466,578.43 lei din care: - 
438,872.38 Lei către bugetul de stat 
 - 1,021,502.05 Lei către furnizori 
 - 6,204.00 Lei către salariaţi 
Menţionăm faptul că datoriile către salariaţi au fost achitate integral. 
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 2.3. Calculul activului net 

Nr.crt. Denumire indicator 2014 2015 2016 
1 Total activ 1579 647591 1224913 
2 Total datorii 1330 1104811 2056223 
3 Activ net 249 -457220 -831310 

După cum se observă cauza stării de insolvenţă este dat de dezechilibrul între datoriile totale şi activul total, aceasta 
fiind în situaţia de a nu-şi putea acoperii datoriile sale pe seama activelor deţinute, fapt indicat şi de capitalurile proprii 
negative înregistrate la finele anilor 2015 şi 2016. 
Cauza insolvenţei este lipsa lichidităţilor,observăm faptul că lichidităţile firmei nu acoperă nici un sfert din datoriile 
totale. 
O altă cauză este valoarea mare a chiriilor care au fost plătite de către societate,aceasta având puncte de lucru deschise 
în incinta hipermarketurilor.Din cauza chiriilor foarte mari precum şi a lipsei lichidităţilor societatea a fost nevoită să 
închidă magazinele astfel că la data întocmirii prezentului raport societatea nu mai are unde să îşi desfăşoare activitatea. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13/03.01.2018 
 

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 

 

18 

 
-1000000

-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014 2015 2016

activ total

datori i  totale

activ net

 
 2.4. Evoluţia situaţiei financiare 

Nr.crt. Denumire indicator 2014 2015 2016 
1 Venituri din exploatare  0 1693843 6227378 
2 Venituri financiare 0 0 0 
3 Venituri excepţionale 0 0 0 
4 Venituri totale 0 1693843 6227378 

5 Cheltuieli din exploatare 151 2151463 6601468 

6 Cheltuieli financiare 0 0 0 
7 Cheltuieli excepţionale 0 0 0 
8 Cheltuieli totale 0 2151463 6601468 
9 Rezultat exploatare Profit 0 0 0 

Pierdere 151 457620 374090 
10 Rezultat financiar Profit 0 0 0 

Pierdere 0 0 0 
11 Rezultat excepţional Profit 0 0 0 

Pierdere 0 0 0 
12 Rezultat brut Profit 0 0 0 

Pierdere 151 457620 374090 
13 Impozit pe profit  0 0 0 
14 Rezultat net Profit 0 0 0 

Pierdere 151 457620 374090 
Din analiza datelor consemnate în tabelul de mai sus se desprinde constatarea că societatea a înregistrat doar pierderi pe 
toată perioada analizată, pierderea fiind din exploatare.  
Menţionăm faptul că la data întocmirii prezentului raport societatea nu mai are activitate şi nici angajaţi. 
3. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au generat încetarea de plăţi 
Din analiza economică efectuată, concluziile lichidatorului judiciar cu privire la cauzele care au dus la încetarea de plăţi 
sunt următoarele:  
- epuizarea resurselor proprii de finanţare a activităţii, lipsa de lichidităţi, neîncasarea creanţelor la termen.  
- factori exteriori obiectivi (conjunctura economică, riscul comercial),cheltuielile foarte mari cu chiriile şi cheltuielile 
mari de întreţinere a spaţiilor închiriate. 
- societatea nu dispune de lichidităţi şi nici asociaţii nu au posibilitatea financiară de a credita firma în vederea 
continuării activităţii, în momentul de faţă societatea nu mai desfăşoară nici un fel de activitate şi nu mai are nici 
angajaţi. 
Până la data întocmirii prezentului raport nu au fost identificate acte sau operaţiuni care să facă aplicabile prevederile 
acestui capitol. 
4. Concluzii cu privire la răspunderea persoanelor vinovate de cauzarea stării de insolvenţă 
Premisele angajării răspunderii juridice a persoanelor pretins culpabile (organe de conducere/supraveghere), în vederea 
acoperirii unei părţi a pasivului patrimonial al debitorului insolvent, în condiţiile art. 169 din Legea nr.85/2014. 
Din documentele, datele şi informaţiile care au fost disponibile până la data prezentului raport, nu rezulta cu certitudine 
intrunirea elementelor răspunderii juridice instituite la art. 169 din Legea nr.85/2014. 
Conform documentelor contabile şi a registrului de casă nu rezultă ca fiind savârşite nici una din faptele prevăzute de 
art. 169 din legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, de către administratorul social sau asociaţi.  
Date fiind cele evocate, în continuare vom analiza fiecare ipoteză legală în parte (fapte apreciate de legiuitor ca fiind 
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ilicite şi generatoare de răspundere juridică). 
a). Au folosit bunurile şi creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane 
De asemenea, nu s-a constatat transferul unor fonduri/bunuri din conturile/casieria/ patrimoniul societăţii în folosul 
persoanelor în cauză şi nici plata (inclusiv prin utilizarea unor efecte de comerţ) unor cheltuieli personale ale acestora 
din disponibilităţile societăţii. După cum nici folosirea (inclusiv sub aspectul garantării) unor bunuri ale societăţii în 
profit personal. Contractele încheiate de societate cu unii dintre asociaţi sunt exclusiv contracte de creditare a firmei de 
către asociaţi. Nu au existat cazuri de creditare (acordarea de avansuri) de către societate a unor terţi (în privinţa cărora 
persoanele implicate să vi avut interes), în condiţii dezavantajoase pentru societatea debitoare.  
b) Au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea societăţii debitoare 
Nu s-au constatat cazuri din care să reiasă că unii dintre conducătorii societăţii ar fi efectuat operaţiuni speculative sub 
acoperirea societăţii debitoare, sau din care să rezulte că ar fi efectuat acte de comerţ în numele societăţii prin persoane 
interpuse.  
c)Au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit societatea debitoare la încetare de 
plăţi 
Nu au existat situaţii în care conducătorii societăţii să încheie noi contracte cu firme/persoane, în cazul cărora să fi 
prezentat un interes personal, în condiţiile în care partenerii de afaceri respectivi înregistrau deja obligaţii neachitate faţă 
de societate şi se aflau într-o stare evidentă de incapacitate de plată, cu consecinţa acumulării de pierderi pentru 
societatea debitoare. 
d) Au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea, în cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, 
atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumţia este relativă;  
Nu s-a constatat dispariţia sau nepredarea unor documente contabile ori înregistrări fictive în contabilitatea societăţii  
e) Au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;  
Nu s-au constatat cazuri de împrumuturi (datorii) nereale din partea societăţii sau de achitare a bunuri nelivrate/servicii 
neefectuate, în frauda creditorilor. De asemenea, nici scoaterea în fapt a unor bunuri din patrimoniul societăţii şi 
ascunderea acestora. 
f) Au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi 
Societatea nu a emis efecte de comerţ de complezenţă.Produsele au fost vândute la preţuri apropiate de cele practicate 
pe piaţă pentru produse comparabile. 
g) În luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă un creditor, în dauna 
celorlalţi creditori 
Societatea debitoare nu a efectuat plăţi, în mod preferenţial, în favoarea unor creditori situaţi în acelaşi rang şi în dauna 
altor creditori (care, pe această cale, şi-ar vedea diminuate posibilităţile de realizare a creanţelor, procedura insolvenţei 
având un caracter concursual şi egalitar). 
 h) orice alta fapta săvârşită cu intentie, care a contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, constatată potrivit 
prevederilor prezentului titlu 
Nu s-a constatat nici un fel de faptă săvârşită cu intenţie care ar fi contribuit la starea de insolvenţă. 
În final, date fiind cauzele insolvenţei, identificate şi enunţate anterior, se poate trage concluzia că premisa şi factorul 
determinant l-au constituit: 
- epuizarea resurselor proprii de finanţare a activităţii, lipsa de lichidităţi, neîncasarea creanţelor la termen.  
- factori exteriori obiectivi (conjunctura economică, riscul comercial),cheltuielile foarte mari cu chiriile şi cheltuielile 
mari de întreţinere a spaţiilor închiriate. 
- societatea nu dispune de lichidităţi şi nici asociaţii nu au posibilitatea financiară de a credita firma în vederea 
continuării activităţii, în momentul de faţă societatea nu mai desfăşoară nici un fel de activitate şi nu mai are nici 
angajaţi. 
Lichidatorul judiciar nu a putut constata, pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor puse la dispoziţie, existenţa unor 
elemente clar conturate în direcţia obtinerii unor foloase personale de catre organele de conducere ale societăţii/terţi în 
urma săvârşirii unor fapte ilicite (dintre acelea expres şi limitativ prevăzute de lege). Prin urmare, în raport de cele 
expuse, considerăm că nu sunt întrunite elementele răspunderii juridice pentru una din faptele incriminate la art. 169 din 
Legea 85/2014. 
III. CONCLUZII ASUPRA CAUZELOR ŞI ÎMPREJURĂRILOR CARE AU GENERAT STAREA DE 
INSOLVENŢĂ 
Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei s-a făcut la cererea debitoarei, motivul fiind starea apărută la nivelul 
activităţii societăţii şi anume imposibilitatea de a mai efectua plăţi, atât către creditori bugetari cât şi către creditori 
curenţi {cheltuieli bugetare, cheltuieli administrative, furnizori}.  
În ceea ce priveşte angajarea răspunderii organelor de conducere se constată că la apariţia insolvenţei au contribuit 
preponderent factori de natură obiectivă. Prin urmare, nu au fost identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia 
stării de insolvenţă sau elemente care să atragă incidenţa prevederilor art. 169 din Legea nr.85/2014 şi care să 
fundamenteze, pe cale de consecinţă, angajarea răspunderii personale a organelor de conducere ale societăţii.  

SC Vise Plăcute SRL, 
Prin lichidator judiciar Casa de Insolvenţă Timiş-Torontal IPURL 

Asociat coordonator, av.Blaga Eugen 
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