BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5586/15.03.2018

3. Societatea GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 26224095
Debitoare SC GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL In insolvență
Dosar 2786/3/2018 - Tribunalul Bucureşti
Raport privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență a debitoarei SC Globalteh
Activ Group SRL, întocmit conform art. 97 lg. 85/2015
Nr. MK GAG B487/15.03.2018
MK INSOLVENTA SPRL, în calitate de administrator judiciar desemnat al debitoarei SC GLOBALTEH ACTIV
GROUP SRL, Bucureşti, str. Ripiceni nr. 2, Bl. 12, sc.3, et. 10, ap. 193, sector 2, RC J40/11070/2009, RO 26224095,
societate în procedura generală a insolvenței, dosar nr. 2786/3/2018 pe rolul Tribunalului Bucureşti, în temeiul art. 97
din Lg.85/2014, supunem atenţiei instanţei de judecată şi creditorilor, prezentul raport cu privire la cauzele care au
condus la intrarea debitoarei în insolvență.
Tabel 1: Date informative ale firmei
Denumirea societăţii
Formă juridică
Sediu declarat
Durată de funcţionare
Acţionari
Capital social
Conducere:
Administrator special

SC GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL
Societate cu răspundere limitată, înfiinţată în anul 1993 cf. L.31/2009.
Bucureşti, str. Ripiceni nr. 2, Bl. 12, sc.3, et. 10, ap. 193, sector 2
nelimitată;
Mares Ecaterina
5.000 lei
Administrator statutar: Udrea Georgiana
Radoi Andreea-Gabriela

Obiect de activitate
4120-Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Date de înmatriculare:
J40/11070/2009; CUI 26224095
I. DATE DESPRE PROCEDURĂ
Prin încheierea de ședință din 05/02/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 2786/3/2018 - se dispune
deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL.
II. EXAMINAREA SITUAȚIEI ECONOMICE A DEBITORULUI SC GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL
Examinarea activității și situației economice a debitorului s-a efectuat pe baza situațiilor financiare pentru perioada
2016-2017, precum și a documentelor financiar-contabile prezentate de către administratorul special Radoi Andreea, cu
scopul de a se stabili împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență.
1. Stabilirea activului patrimonial - urmare a îndeplinirii unor operațiuni în vederea identificării în mod scriptic și
faptic a valorilor patrimoniale (bunuri şi drepturi) existente în patrimoniul debitorului antrenat în procedura insolvenței,
rezultă că debitorul SC GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL figurează în evidențele contabile cu următoarele bunuri
inventariate a căror valoare contabilă este redată mai jos, în tabel :
Tabel 1: Situație activ patrimonial
Componenta activ bilanțier
31.12.2016
31.12.2017
Active imobilizate

1.206.355

1.048.193

Active circulante

6.434.225

8.405.618

Total activ

7.640.610

9.453.811

CONCLUZII
Dupa cum se observa în tabelul de mai sus activele imobilizate scad în 2017 fata de 2016 datorita lipsei investitiilor –
diminuarea datorandu-se amortizarii inregistrate.
Activele circulante cresc în 2017, indeajuns ca sa poata acoperi datoriile ce trebuiesc platite intr-o perioada mai scurta
de 1 an.
2. Stabilirea pasivului patrimonial - în îndeplinirea acestei sarcini, administratorul judiciar a beneficiat de lista
creditorilor din balanța de verificare.
Tabel 2: Situație pasiv patrimonial
INDICATOR
31.12.2016
31.12.2017
DATORII de pana la de 1 an
5.443.208
6.970.333
DATORII mai mari de 1 an
1.919.291
2.328.419
DATORII TOTALE
7.362.499
9.298.752
CONCLUZII
1. Datoriile totale cresc în anul 2017 pe seama creșterii datoriilor către furnizorii societatii, iar neachitarea la timp a
datoriilor catre bugetul de stat a dus la calcularea de dobanzi şi penalitati. Deasemenea una din cauzele principale a
situatiei financiare dificile este impozibilitatea incasarii la termen a creantelor datorate de diversi colaboratori.
2. Activul patrimonial contabil este mai mare atât în anul 2016 cât și în anul 2017, decât pasivul patrimonial, ceea ce
înseamnă că firma are posibilitatea de a-și acoperi datoriile şi de a se redresa.
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III. Analiza degradării activității economice a debitorului SC GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL
S- au urmărit cele trei componente ale unei posibile degradări ale activității societății:
 Degradare economică presupune că societatea nu mai este rentabilă, generând mai multe cheltuieli decât venituri.
Rezultatul activității nu mai produce profit, iar activitatea nu mai contribuie pozitiv la dezvoltarea firmei.
 Degradarea financiară presupune că societatea nu poate acoperi din activele lichide, datoriile exigibile, pasivul pe
termen scurt fiind mai mare decât activul pe termen scurt. Cu alte cuvinte, firma nu produce flux de trezorerie suficient
din activitatea de exploatare, astfel încât să poată acoperi o sarcină financiară stabilită în buget.
 Degradare juridică este generată de situații conflictuale apărute cu partenerii, situații ce conduc la declanșarea stării
de insolvență. În situația dată, au apărut astfel de situații conflictuale cu partenerii.
Tabel 4: Evoluție cont profit şi pierdere
Anul
Total venituri
Total cheltuieli
Profit
Pierdere
2016
32.633.823
32.277.855
355.968
2017
22.503.479
22.261.294
242.185
CONCLUZIA 1: Cifra de afaceri a scazut în 2017 fata de 2016, ca urmare a restrangerii activitatii prin inchiderea în
2016 a sectiei de producție construcții elemente metalice
Astfel, în urma analizei situației economice a debitorului se poate spune că în pofida dificultăților de pe piața natională,
din ultimii ani, SC GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL a reușit toți acești ani prin eforturi manageriale de susținere a
proiectelor şi de acaparare a unei cote cât mai extinse de piață să aibă o evoluție orientată către profitabilitate, societatea
dezvoltând o activitate cu rezultate financiare pozitive
IV. CAUZELE ŞI ÎMPREJURĂRILE CARE AU CONDUS LA INTRAREA DEBITOAREI ÎN INSOLVENȚĂ
Din analiza situațiilor financiare precum şi a documentelor financiar-contabile, rezultă că principalele cauze care au dus
la insolvenţa societăţii, au fost:
 dificultăţile întâmpinate în privinţa recuperării creanţelor, cu precădere în ultimul an, au condus la înrăutăţirea
situaţiei, astfel că, echilibrul financiar este influenţat în mod nevaforabil conducând la acumularea de datorii;
 decalajele mari inregistrate intre termenele de plata de la beneficiari şi data la care au fost prestate serviciile sau
achizitionate materialele;
 volumul scăzut al disponibilităţilor băneşti din ultimul an, a condus implicit la posibilităţi reduse de a face faţă
datoriilor scadente;
 imposibilitatea achitării datoriilor a condus la dificultăţi de ordin financiar agravând astfel situaţia financiară a
societăţii debitoare;
 acumularea în ultimul an de datorii, datorii situate cu mult peste nivelul activelor, astfel gradul de îndatorare
înregistrat de societatea debitoare este ridicat, ceea ce afectează fiabilitatea sub aspect financiar şi imposibilitatea
accesarii unor linii de finantare de la Bancile colabratoare;
 Reducerea drastica a activitatii în lunile de iarna cand, datorita specificului activitatii societatii noastre care desfasoara
în principal lucrari de terasamente sistematizare verticala, lucrari conditionate şi influente puternic de conditiile
meteorologice, a generat dificultati în plata la termenul legal al obligatiilor la bugetul de stat şi cel local, ceea ce a
generat calcularea şi perceperea de dobanzi şi penalitati .
V. ASPECTE PRIVITOARE LA INVOCAREA RĂSPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE
CF. ART. 169 DIN L.85/2014
In acțiunea în răspundere contra organelor de conducere a debitorului persoană juridica, Legea insolvenţei conferă
legitimitate procesuală activă administratorului judiciar sau lichidatorului, în principal, şi comitetului creditorilor, în
subsidiar. Administratorul judiciar este organ al procedurii colective şi nu acționează în calitate de reprezentant al
debitorului, ci în calitate de organ al procedurii fiind în măsura să aprecieze asupra oportunității promovării acțiunii și
este cel mai în măsura să dea coerență unei astfel de acțiuni, în situația în care acțiunea este probată.
Pentru ca această răspundere să fie angajată, este necesar a fi îndeplinite condițiile generale ale răspunderii civile
delictuale, care reies din art. 998-999 C. civ., precum şi cele special reglementate de art. 138 din L.85/2014. Nu orice
greșeala a omului poate da naștere la răspundere civila delictuala prevăzuta de art. 169 din L/85/ 2014, ci numai faptele
ilicite strict reglementate acolo.
Prejudiciul este de asemenea special conceput, sub forma insuficientei activului ca risc colectiv de neîncasare a
creanțelor contra debitorului. Legătura de cauzalitate este una inedită întrucât nu se cere a exista legătură directă între
fapta ilicită şi prejudiciu, ci, în principal, legătura directă între fapta ilicită şi starea de insolvență și, ca o consecință
directă, între fapta ilicită şi starea de insolvență şi ca o consecință indirectă, între fapta ilicită și insuficiența activelor.
Vinovăția, ca element al răspunderii, trebuie să îmbrace forma intenției. Toate faptele ilicite enumerate de art.169 alin.1
din L.85/2014 sunt fapte intenționale. Lipsa caracterului intențional al faptei face ca acțiunea în răspundere să fie
inadmisibila. Fiind vorba de intenție, vinovăția nu este prezumată, ci trebuie să fie dovedită.
Probele în acțiunea în răspundere sunt în sarcina administratorului judiciar, a lichidatorului sau a comitetului
creditorilor și cf. art.. 1169 C. civ. incumbă obligația de a proba cele afirmate.
Este esențial ca în raportul cauzal să fie identificate persoane concrete sau fapte concrete ale unor persoane care sa poată
fi acuzate de aducerea debitorului în stare de insolvență.
Art.169lit. a) - au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul
propriu sau în cel al unei alte
persoane;
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Condițiile generale şi speciale necesare a fi întrunite pentru încadrarea la acest articol presupun :
 existenta persoanei vinovate
 a prejudiciului,
 a faptei ilicite,
 precum şi existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita a persoanei vinovate şi prejudiciul cauzat.
 NU ESTE CAZUL - In situația dată, factorii obiectivi aşa cum au fost detaliaţi nu sunt imputabili organelor de
conducere.
Art.169 lit. b) - au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
Această faptă este posibilă atunci când societatea comercială este folosită ca persoană interpusă pentru a fi făcut fapte
de comerț cu o altă societate unde respectiva persoana are un interes personal.
 NU ESTE CAZUL
Art.169 lit. c) - au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la
încetarea de plăţi;
Pentru a justifica încadrarea la această literă, ar trebui să deținem elemente care să dovedească faptul s-au desfășurat
activități prejudiciabile d. p. d. v. financiar şi continuate în mod conștient și voit, ar trebui demonstrată existența
interesului personal, dovada de rea-credință.
In situația de față
 NU ESTE CAZUL unei asemenea ipoteze.
Art.169 lit. d) - au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut
contabilitatea în conformitate cu legea;
 NU ESTE CAZUL
Art. 169 literele e), f), g) din L. 85/2014 - nu există până la această dată elementele care să ateste premisele încadrării
acestora la literele mai sus menționate.
 NU ESTE CAZUL
VI. CONSIDERENTE PRIVIND POSIBILITATEA REALA DE REDRESARE CF. ART. 97 ART. (2) SI (3) DIN L.
85/2014
Așa cum rezultă din analiza indicatorilor economico-financiari analizați, administratorul judiciar consideră că există o
posibilitate reală de redresare a debitorului, în situația în care se va ajunge la un acord cu creditorii în privința
reeșalonării datoriilor, în special cele garantate. Debitorul, prin administratorul special Radoi Andreea-Gabriela va
propune un plan de reorganizare conform prevederilor L. 85/2014.
Asociat coordonator, Kronberger Andreea
4. Societatea HOME ART GALLERIA SA, cod unic de înregistrare: 13991207
România
Tribunalul Bucureşti
Secţia a VII-a Civilă
Splaiul Independenţei nr. 319L, Clădirea B, Bucureşti, sector 6
DOSAR nr. 26567/3/2012
Termen 29.06.2018, C9, ora 09:00
Citaţie
emisă la: ziua 14 luna 03 anul 2018
Către,
CREDITOR
1. SC LIFE LOGISTICS SRL CU SEDIUL ALES - CONSTANTA, STR.RASCOALEI, nr. 38, et. 1, ap. 2, Judeţ
CONSTANŢA
DEBITOR
2. SC HOME ART GALLERIA SA - sector 5, Bucureşti, CALEA RAHOVEI, nr. 157D
CREDITOR
3. SC LIFE LOGISTICS SRL 4. SC RINGIRES MAGAZINES SRL (fosta EDIPRESS SRL) - cu sediul ales - Bucureşti, BUCURESTI, PRECIZIEI
BUSINESS CENTER, BD. PRECIZIEI NR. 1, ETAJ 4, SECTOR 6
5. Administratia Fondului pentru Mediu - Bucureşti, sector 6, SPLIUL INDEPENDENTEI, nr. 294, bl. corp A
6. PIRAEUS BANK România SA - Bucureşti, sector 1, ŞOS.NICOLAE TITULESCU, nr. 29-31
7. DGFP BUCUREŞTI - Bucureşti, sector 2, PROF.DR.DIMITRIE GEROTĂ, nr. 13
8. SC GDF SUEZ Energy România SA prin mandatar SC EOS-KSI România SRL - Bucureşti, sector 2, b-dul dimitrie
pompeiu, nr. 10A, bl. clăd.C3, et. 7
9. DITL SECTOR 5 - Bucureşti, sector 5, M. Sebastian, nr. 23
10. SC DHL LOGISTICS SRL - OTOPENI, STR.AUREL VLAICU, nr. 11C, Judeţ ILFOV
11. Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi-CREDIDAM - Bucureşti, sector 1, JULES
MICHELET, nr. 15-17
12. SC S.V.O.PRODCART SRL - Bucureşti, sector 3, DRISTORULUI, nr. 108-110, bl. 16ABC, sc. B, et. 4, ap. 66
13. BANEASA DEVELOPMENTS SRL - Bucureşti, sector 1, Sos. Bucureşti - Ploiesti, nr. 42D, et. 3, ap. Camera 1
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