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3. Societatea ICPET - GENERATOARE ABUR SA, cod unic de înregistrare: 16951886 
Tribunalul Bucuresti 
Sectia a VII-a Civila 
Dosar nr. 45272/3/2017 
Termen: 19.03.2018 

Raport  
intocmit în conformitate cu prevederile dispozitiilor art. 58, lit. a) raportat la disp. art. 97, alin. 1 din legea nr. 

85/2014 pentru debitoarea ICPET – Generatoare Abur SA  
1.Date generale privind deschiderea procedurii: 
Prin incheierea de sedinta din data de 04.12.2017, pronuntata de Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII- a Civila, în dosarul 
nr. 45272/3/2017, s-a deschis procedura generala a insolvenţei prevazuta de Legea nr. 85/2014 impotriva debitoarei 
ICPET – GENERATOARE ABUR SA, cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 4, Sos. Berceni nr. 104, inregistrata la 
O.N.R.C. sub nr. J40/18840/2004, avand C.U.I 16951886, reprezentata prin administrator unic Ilie Gica şi actionanand 
prin reprezentant ales şi sediu pentru comunicarea tuturor actelor de procedura la Jantea şi Asociatii” – Societate civila 
de avocati, cu sediul de lucru în Bucureşti, str. Transilvaniei nr. 9, sector 1, inregistrata la Baroul Bucureşti nr. 
2164/16.12.2013, avand CUI RO 32675944, fiind numit administrator judiciar al debitoarei, societatea profesionala 
Georgescu, Danaila şi Asociatii S.P.R.L., cu atributiile prevazute de art. 58 din lege. 
2. DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE: 
� Denumire: ICPET – GENERATOARE ABUR SA  
� Nr. de inregistrare în registrul comerþului: J40/18840/2004, atribuit în data de 17.11.2004 
� Cod Unic de Inregistrare: 16951886 
� Certificat de inregistrare: B3460906 emis pe data de 13.09.2017 şi eliberat la data 14.09.2017 
� Starea firmei: în insolventa, sub incidenta Legii nr. 85/2014  
� Sediul social: Bucureşti, Sectorul 4, Sos. Berceni nr. 104 
� Capital social subscris: 250893 lei, integral varsat 
� Nr.actiuni: 83631 din care  
� Nr. actiuni nominative: 83631  
� Valoarea unei actiuni: 3 RON 
� Forma de organizare: societate pe actiuni 
� Durata: nelimitata 
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
7219 – Cercetare – dezvoltare în alte stiinte naturale şi inginerie 
ACTIONARI PERSOANE FIZICE IN PREZENT:  
DINESCU D.R. DAN – actionar, persoana fizica cu cetatenie romana şi germana, nascut la 08.08.1968, în Bucureşti. 
� Aport la capitalul social: 21873 RON 
� Aport varsat total: 21873 RON 
� Numar actiuni: 7291 
� Cota de participare la beneficii şi pierderi: 8.71806% / 8.71806% 
ACTIONARI LISTA : 
�  Denumire lista: Lista tip actionari  
�  Aport la capital: 229020 RON 
�  Numar actiuni: 76340 
�  Cota de participare la beneficii şi pierderi: 91.2819% / 91.2819% 
ADMINISTRATORI PERSOANE FIZICE: 
ILIE GICA – administrator, persoana fizica cu cetatenie romana, nascut la 25.08.1958, în Comuna Rediu, Galati, 
Romania 
�  Puteri: Administrator unic 
�  Data numirii: 27.03.2014 
�  Data expirarii mandatului: 27.03.2018 
�  Durata mandat: 4 ani  
CENZORI/AUDITORI PERSOANE FIZICE: 
ILIE MIHAELA – cenzor supleant, persoana fizica avand cetatenia romana, nascuta la 01.01.1971, în Campia Turzii, 
Cluj 
� Data numirii în functie: 18.11.2010 
� Data ultimei prelungiri: 31.10.2016 
� Data expirarii mandatului: 31.10.2019 
� Durata mandat: 3 ani  
GROSU SORIN – PETRISOR – cenzor, persoana fizica avand cetatenia romana, nascut la 15.04.1974, în Bucureşti 
� Puteri: Expert contabil 
� Data numirii în functie: 18.11.2010 
� Data ultimei prelungiri: 31.10.2016 
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� Data expirarii mandatului: 31.10.2019 
� Durata mandat: 3 ani 
 
BUSE AUGUSTIN – cenzor, persoana fizica cu cetatenia romana, nascut la 26.01.1937, în Comuna Campanii de jos, 
Bihor. 
� Data numirii în functie: 26.11.2007 
� Data ultimei prelungiri: 31.10.2016 
� Data expirarii mandatului: 31.10.2019 
� Durata mandat: 3 ani 
BOLBOACA FLAVIA – cenzor, persoana fizica cu cetatenia romana, nascuta la 02.01.1955, în Braila 
� Data numirii în functie: 26.11.2007 
� Data ultimei prelungiri: 31.10.2016 
� Data expirarii mandatului: 31.10.2019 
� Durata mandat: 3 ani 
I. Activitatea lichidatorului judiciar: 
3.1. Conform dispozitiilor legale notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolventa  
s-a facut prin intermediul Buletinului Procedurii de Insolventa nr. 23873 din data de 19.12.2017. 
3.2. Prin adresa nr. 712/15.12.2017 debitoarea a fost notificata, în scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de 
primire la sediul social al acesteia, privind deschiderea procedurii generale a insolventei. 
3.3. Notificare privind deschiderea procedurii s-a facut şi prin intermediul cotidianului Evenimentul zilei din data de 
19.12.2017. 
3.4. Administratorul judiciar a reusit contactarea reprezentantilor legali ai debitoarei care au pus la dispozitia sa 
documentele prevazute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Analiza rezultatelor economico-financiare ale societatii debitoare pe ultimii 3 ani 
Societatea ICPET – GENERATOARE ABUR SA a fost infiintata în anul 2004, avand în prezent urmatoarele date de 
identificare: 

Denumire S.C. ICPET – GENERATOARE ABUR SA  
Numar de inregistrare la ONRC J40/18840/2004 
Cod unic de inregistrare 16951886 
Adresa  SOS. BERCENI NR. 104 
Obiect principal de activitate Cercetare – dezvoltare în alte stiinte naturale şi inginerie 

(cod CAEN 7219) 
Capital social subscris şi varsat 250.893 lei  

2. Diagnosticul economico financiar 
Diagnosticul economico-financiar se bazează pe datele din situaţiile financiare anuale încheiate la sfârşitul exerciţiilor 
2014-2016 şi a balantei de verificare la 30.11.2017. 
Structura analizei financiare s-a realizat astfel încât să răspundă scopului principal al raportului, rezultând următoarele 
subcapitole: 
2.1. Analiza bilanţului 
2.2. Analiza contului de profit şi pierdere 
2.3. Analiza pe baza indicatorilor economico financiari 
2.1. Analiza bilanţului 

Indicator 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 30.11.2017 
%variatie 
2015/2014 

%variatie 
2016/2015 

Active             
Imobilizari necorporale 65.806 47.130 41.440 41.440 -28% -12% 
Imobilizari corporale 3.737.009 3.465.027 3.196.201 2.952.807 -7% -8% 
Imobilizari financiare 27.162 27.162 27.162 27.162 0% 0% 
Active imobilizate -Total 3.829.977 3.539.319 3.264.803 3.021.409 -8% -8% 

Pondere în total active(%) 60% 69% 61% 0% 15% -11% 

Stocuri 205.395 991.098 1.215.731 636.025 383% 23% 
Creante 2.189.933 471.102 720.702 669.013 -78% 53% 
Disponibilitati şi investitii 
pe termen scurt 

173.623 138.026 131.784 133.455 -21% -5% 

Active curente - Total 2.568.951 1.600.226 2.068.217 1.438.493 -38% 29% 
Cheltuieli în avans             
Total active 6.398.928 5.139.545 5.333.020 4.459.902 -20% 4% 
Datorii             
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Datorii comerciale 292.475 485.419 300.298 355.677 66% -38% 
Alte datorii 2.764.716 2.910.508 2.671.710 3.797.766 5% -8% 
Venituri în avans             
Total datorii curente 3.057.191 3.395.927 2.972.008 4.153.443 11% -12% 
Pondere în total active(%) 48% 66% 56% 0% 38% -16% 

Total datorii pe termen lung 48.819 48.819 634.145 54.756 0% 0% 

Pondere în total active(%) 1% 1% 12% 0%     

Total datorii 3.106.010 3.444.746 3.606.153 4.208.199 11% 5% 
Pondere în total active(%)             

Activ net 3.292.918 1.694.799 1.726.867 251.703 -49% 2% 
Pondere în total active(%) 51% 33% 32% 0%     

Capitaluri proprii             
Capital social subscris 
varsat 

250.893 250.893 250.893 250.893 0% 0% 

Rezerve 5.549.585 3.450.121 3.450.121 3.450.121 -38% 0% 
Repartizarea profitului           
Rezultatul reportat -2.530.709 -408.096 -2.006.215 -2.032.590 -84% 392% 
Rezultatul exercitiului 23.149 -1.598.119 32.068 -1.416.721 -7004% -102% 
Total capital propriu 3.292.918 1.694.799 1.726.867 251.703 -49% 2% 
Total pasiv 6.398.928 5.139.545 5.333.020 4.459.902 -20% 4% 

Sursa: Situaţii financiare ICPET-GENERATOARE ABUR SA 
Valoarea activului societăţii înregistrează un trend descrescător în perioada analizată, astfel că la 31.12.2015 a 
înregistrat o scadere de 20% faţă de nivelul înregistrat la 31.12.2014. La 31.12.2016 activul societatii inregistreaza o 
crestere de 4 % fata de anul 2015 aspect ce il consideram pozitiv. La 30.11.2017 activul societatii acelasi trend 
descrescator avand în vedere scaderea disponibilitatilor şi pierderii contabile realizate. Analizând raportul dintre 
activele imobilizate şi totalul activului bilanţier se poate evidenţia faptul că societatea a investit în mijloace fixe 
necesare desfasurarii activitatii. Societatea a avut o politică de investitii în mijloace fixe cu scopul de a creste 
productivitatea şi volumul vanzarilor.  
Stocurile au inregistrat un trend crescator pe orizontul de timp analizat. La 30.11.2017 stocurile inregistreaza un trend 
descrescator. 
Creanţele inregistreaza valori oscilante pe orizontul analizat, avand aceeasi tendinta cu activul societatii. Desi la 
30.11.2017 creantele societatii au scazut, se constata dificultati în recuperarea creantelor în piata avand o cauza scaderea 
capacitatii de plata a clientilor, dar şi dificultati în a gasi noi piete de desfacere. 
Disponibilităţile societăţii au înregistrat o tendinţă descrescatoare pe orizontul analizat. Valorile indicatorului indică o 
scădere a situaţiei disponibilităţilor, ceea ce determină imposibilitatea societăţii de a-şi achita datoriile curente şi 
restante.  
Reprezentarea grafică a elementelor de activ este prezentată în graficul de mai jos: 
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Datorii 
Datoriile totale la 31.12. 2016 sunt în sumă de 3.606.153 lei, înregistrând o crestere faţă de valoarea înregistrată la 
31.12.2015 de 5%.. La 30.11.2017 datoriile totale sunt în suma de 4.208.199 lei inregistrand o crestere de 17%. 
Ponderea cea mai mare în total datorii o înregistrează obligatiile fata de banci, furnizori şi bugetul de stat consolidat. 
Gradul de îndatorare globală ridicat, în creştere pe seama creşterii datoriilor pe termen scurt de la o perioada la alta. 
Implicaţii nefavorabile asupra rezultatelor şi rentabilităţii. Datoriile de exploatare sunt mari. Societatea se află în 
incapacitatea de a respecta termenele de plata, iar obligatiile fata de bugetul statului cresc de la o luna la alta urmare a 
accesoriilor calculate. 
Capitaluri proprii 
Structura capitalurilor proprii se prezintă astfel: 

Indicator 
Sold la 

31.12.2014 
Sold la 

31.12.2015 
Sold la 31.12.2016 Sold la 30.11.2017 

Capital social subscris 
varsat 

250.893 250.893 250.893 250.893 

Rezerve 5.549.585 3.450.121 3.450.121 3.450.121 
Repartizarea profitului     
Rezultatul reportat -2.530.709 -408.096 -2.006.215 -2.032.590 
Rezultatul exercitiului 23.149 -1.598.119 32.068 -1.416.721 
Repartizarea profitului     
Total capitaluri proprii 3.292.918 1.694.799 1.726.867 251.703 

 
Valoarea capitalurilor proprii inregistreaza valori oscilante de la o perioada la alta. Averea societăţii a scazut de la o 
perioada la alta. Scade autonomia globală de finanţare a societăţii şi independenţa financiară faţă de terţi.  
La 30.11.2017 capitalurile proprii sunt în suma de 251.703 lei, ceea ce semnifica faptul ca societatea are capacitatea de 
a continua activitatea printr-un plan de reorganizare. 
Reprezentarea grafică a evoluţiei datoriilor şi capitalurilor proprii ale societăţii este prezentată în graficul de mai jos: 
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2.2. Analiza contului de profit şi pierdere 

Indicator 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 30.11.2017 
%variatie 
2015/2014 

%variatie 
2016/2015 

Venituri din productia 
vanduta 

4.737.749 2.265.737 2.716.187 1.761.333 -52% 20% 

Venituri vanzari marfuri             
Cifra de afaceri 4.737.749 2.265.737 2.716.187 1.761.333 -52% 20% 
Alte venituri din exploatare -932.069 828.385 235.995 -579.706 -189% -72% 
Total venituri exploatare 3.805.680 3.094.122 2.952.182 1.181.627 -19% -5% 

Cheltuieli de exploatare             
Alte cheltuieli materiale 68.144 75.620 37.846 34.475 11% -50% 
Cheltuieli cu utilitatile 201.069 195.064 148.516 133.166 -3% -24% 
Cheltuieli cu marfa vanduta             
Cheltuieli cu personalul 2.375.520 2.705.550 1.948.001 1.767.302 14% -28% 
Cheltuieli cu serviciile 
prestate de terti 

526.528 616.970 418.949 205.630 17% -32% 

Alte cheltuieli de exploatare 110.906 134.703 2.035 95.844 21% -98% 

Total cheltuieli de exploatare 3.282.167 3.727.907 2.555.347 2.236.417 14% -31% 

Pondere în total venituri(%)             
E.B.I.T.D.A. 523.513 -633.785 396.835 -1.054.790 -221% -163% 
Pondere în total venituri(%)             
Amortizare 292.981 290.408 274.516 243.394 -1% -5% 
Ajustari de valoare privind 
activele circulante 

9.926 443.270 -48.819   4366%   

E.B.I.T. 220.606 -1.367.463 171.138 -1.298.184 -720% -113% 
Pondere în total venituri(%)             
Venituri financiare 56 178 119 87 218% -33% 
Alte venituri financiare 173 140 106   -19% -24% 
Cheltuieli cu dobanzile 197.344 230.974 139.275 118.518 17% -40% 
Alte cheltuieli financiare 342   20 106 -100% 0% 
Rezultatul financiar -197.457 -230.656 -139.070 -118.537 17% -40% 
Pondere în total venituri(%)             
Venituri extraordinare             
Cheltuieli extraordinare             

Evolutia capitalului propriu si al datoriilor
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Rezultat extraordinar 0           
Rezultat brut(E.B.T.) 23.149 -1.598.119 32.068 -1.416.721 -7004% -102% 
Impozit profit             
Rezultat net 23.149 -1.598.119 32.068 -1.416.721 -7004% -102% 

Sursa: Situaţii financiare ICPET-GENERATOARE ABUR SA 
În perioada analizată se constată ca societatea a avut activitate profitabila în anii fiscali 2014, 2016. In anul 2015 
societatea nu a mai avut activitate profitabila. Acelasi trend se mentine şi în anul 2017. Conform informaţiilor furnizate 
de societate se constată că la 30.11.2017 rezultatul net este negativ, pierdere generata de activitatea de exploatare a 
societăţii, dar şi activitatea financiara are impact negativ asupra rezultatului fiscal al societatii. Activitatea desfasurata se 
dovedeste a fi una neprofitabila. 
Ponderea cea mai mare în total cheltuieli o au cheltuielile cu personalul şi cu serviciile prestate de terti, dar şi marja 
comerciala este mica ceea ce nu permite acoperirea cheltuielilor de exploatare. La 30.11.2017 avand în vedere 
dificultatile societatii de a recupera creantele din piata şi lipsa contractelor s-a decis reorganizarea societatii. 
2.3. Analiza pe baza indicatorilor economico financiari 
I. Indicatori de lichiditate 
Denumire indicator Formula de calcul 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 2017 
Rata lichiditatii generale Active curente/Pasive curente 0,84 0,47 0,70 0,35 
Rata lichiditatii reduse (Active curente - Stocuri)/Pasive curente 0,77 0,18 0,29 0,19 
Rata lichiditatii imediate Disponibilitati/Pasive curente 0,06 0,04 0,04 0,03 
 
Mărimea şi evoluţia indicatorilor de lichiditate, arată că societatea, din punct de vedere al solvabilităţii se află la limita 
inferioară a acceptabilităţii cu consecinţe alarmante în ceea ce priveşte capacitatea societăţii în onorarea obligaţiilor faţă 
de terţi. Dezechilibrele de trezorerie sunt consecinţe ale schimbărilor survenite în activitatea societăţii (diversificarea 
activităţilor), şi de conjunctura economică nefavorabilă pe care o traversează economia românească. 
Lichiditatea generală înregistrează valori situate sub limitele considerate normale (1.2 şi 1.8). În termeni de echilibru 
aceasta indică incapacitatea societăţii de a-şi rambursa datoriile curente cu ajutorul activelor cu lichiditate mai mică de 
un an. În ceea ce priveşte evoluţia indicatorului acesta înregistrează variaţii semnificative de la o perioadă la alta, fiind o 
consecinţă a modificărilor structurale ale elementelor de stocurilor, clienţi şi furnizori, elemente care au ritmuri diferite 
de creştere în ultimii ani.  
Lichiditatea restrânsă înregistrează valori în scădere, ceea ce semnifică o scădere a capacităţii societăţii de a-şi rambursa 
datoriile curente cu ajutorul elementelor cu lichiditate mai ridicată (creanţe, plasamente şi disponibilităţi).  
Lichiditatea imediată înregistrează valori aproape de 0. Disponibilităţile scad într-un ritm superior creşterii datoriilor 
curente. Societatea are probleme de trezorerie şi se află în imposibilitatea gestionării eficiente a echilibrului la nivelul 
activităţii comerciale (creanţe clienţi – obligaţii furnizori). 
II. Indicatori de solvabilitate 

Denumire indicator Formula de calcul 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 2017 
Rata solvabilitatii generale Activ total/Datorii totale 2,06 1,49 1,48 1,06 
Rata solvabilitatii patrimoniale Capital propriu/(Capital 

propriu +Imprumuturi pe 
termen lung) 

0,99 0,97 0,73 0,82 

Rata datoriilor Total datorii/Total activ 0,49 0,67 0,68 0,94 
În termeni de echilibru financiar situaţia este apreciată ca fiind favorabilă, solvabilitatea generală înregistrează valori 
supraunitare pe parcursul intregii perioade analizate. 
Valoarea subunitară a ratei solvabilităţii patrimoniale în perioada analizata indică faptul că societatea nu are capacitatea 
de a-şi achita datoriile din surse proprii sau pe termen lung. 
Rata datoriilor subunitară pe parcursul perioadei analizate semnifică faptul că societatea îşi poate achita datoriile din 
activitatea curentă. 
III. Indicatori de gestiune 

Denumire indicator Formula de calcul 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 2017 

Viteza de rotatie a activelor circulante         
nr de rotatii intr-un an CA/Active curente 1,84 1,42 1,31 1,22 

durata unei rotatii - zile Active curente/CA *360 195 254 274 294 
Viteza de rotatie a activului total         

nr de rotatii intr-un an CA/Acctiv total 0,74 0,44 0,51 0,39 
durata unei rotatii - zile activ total/CA *360 486 817 707 912 

Viteza de rotatie a creantelor         
nr de rotatii intr-un an CA/Creante 2,16 4,81 3,77 2,63 

durata unei rotatii - zile Creante/CA*360 0 0 0 137 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 833/15.01.2018 
 

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 

 

11 

Viteza de rotatie a furnizorilor         
nr de rotatii intr-un an CA/Furnizori 16,20 4,67 9,04 4,95 

durata unei rotatii - zile Furnizori/CA*360 22 77 40 73 
Viteza de rotatie a obligatiilor         

nr de rotatii intr-un an CA/Datorii totale 1,53 0,66 0,75 0,42 
durata unei rotatii - zile Datorii totale/CA*360 236 547 478 860 

 
Rata de rotaţie a activelor totale indică o utilizare eficientă a acestora în activitatea firmei. Societatea prin investiţiile 
efectuate asigură un potenţial adecvat cerinţelor pieţei, cu consecinţe favorabile asupra creşterii cifrei de afaceri. De 
asemenea, o scădere a acestei rate semnifică o slabă gestionare a bunurilor deţinute şi un dezinteres din partea 
managementului pentru progresul firmei. 
În perioada curentă, durata creditului comercial acordat a crescut, ceea ce semnifică o reducere a puterii de negociere în 
relaţiile comerciale, cu consecinţe asupra trezoreriei imediate. Termen de încasare rezultat nu reprezintă politica 
societăţii, dar piaţa forţează practic adoptarea unor măsuri de redresare a termenului de încasare a creanţelor. 
Analiza echilibrului financiar 

  2014 2015 2016 30.11.2017 
FRN -488.240 -1.795.701 -903.791 -2.714.950 

FRP -537.059 -1.844.520 -1.537.936 -2.769.706 

FRI 48.819 48.819 634.145 54.756 

NFR -661.863 -1.933.727 -1.035.575 -2.848.405 

TN 173.623 138.026 131.784 133.455 
Fondul de rulment este pozitiv şi cu tendinţă crescătoare în perioada ceea ce asigură finanţarea unei fracţiuni din 
activele circulante. Societatea degajă un excedent suficient de lichidităţi potenţiale, ceea ce îi asigură o marjă de 
securitate în privinţa capacităţii de rambursare.  
Fondul de rulment propriu are o tendinţă descrescătoare ceea ce semnifică că societatea nu îşi poate acoperi investiţiile 
şi cheltuielile de exploatare din surse proprii.  
Sursele de finanţare împrumutate contribuie în proporţie mică la finanţarea investiţiilor şi a unei părţi din activele 
circulante. Pe orizontul de timp analizat societatea înregistrează o tendinţă descrescătoare a indicatorului ceea ce 
semnifică că societatea este independentă. 
Trezoreria netă înregistrată de societate este pozitivă şi cu tendinţă descrescătoare în anii 2014-2017, dar fără consecinţe 
alarmante asupra fluxului de numerar al societăţii. 
Reprezentarea grafică a indicatorilor de echilibru financiar: 

 
 
IV. Analiza riscului de faliment – modelul Altman 
Acest model cuprinde cinci variabile considerate a fi cele mai reprezentative substari financiare ale unei companii. 
conform literaturii de specialitate, cu ajutorul acestul model se pot prevedea aproximativ 75% din falimentele unor 
firme cu aproximativ doi ani inainte de producerea acestora. 
modelul Altman presupune determinarea functiei scor, alcatuita pe baza a cinci rate ponderate dua cum urmeaza: 
z = 1,28*x1 + 1,4*x2+3,3 *x3 + 0,6*x4 + 0,999*x5 
unde indicatorii financiari analizati sunt 
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x1 = Capital circulant/Active totale 
x2 = Profit reinvestit/Active totale 
x3 = Profitul inainte de plata dobanzilor şi a impozitelor/Active totale 
x4 = Valoarea de piata a capitalului/Imprumuturi pe termen mediu şi lung 
x5 = Cifra de afaceri/Active totale 
 In functie de valorile functiei scor, societatile pot fi incadrate astfel: 
nivelul I: firme solvabile(z>3) 
nivelul II: firme cu dificultati financiare temporare, care pot fi remediate daca se aplica strategia adecvata 
situatiei(1,8<z<3) 
nivelul III: firme falimentare (z<1,8) 
Pentru societatea care face obiectul prezentului raport au fost determinati urmatorii indicatori: 

Indicator 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 2017
x1 Capital circulant/Active totale 0,40 0,31 0,39 0,32
x2 Profit reinvestit/Active totale 0,00 -0,25 0,01 -0,22
x3 Profitul inainte de plata dobanzilor şi 

a impozitelor/Active totale 
0,03 -0,27 0,03 -0,29

x4 Valoarea de piata a 
capitalului/Imprumuturi pe termen 
mediu şi lung 

67,45 34,72 2,72 4,60

x5 Cifra de afaceri/Active totale 0,74 0,44 0,51 0,39
z 41,84 20,44 2,75 2,29

 
 Conform analizei de risc faliment Altman societatea este incadrata la societati cu dificultati temporare în anul 2017. In 
anii precedenti societatea era incadrata în societati solvabile. Opinam ca activitatea societatii se poate redresa cu un plan 
de reorganizare adecvat. 
3. CONCLUZII PRIVIND CAUZELE SI IMPREJURARILE CARE AU CONDUS LA INTRAREA ÎN 
INSOLVENTA 
� Faptul că societatea nu a dispus de lichidităţile necesare achitării obligaţiilor fata de partenerii economici a condus la 
incapacitatea acesteia de a negocia noi termene de plata.  
� Dificultatea de a gasi noi contracte profitabile a condus la ingreunarea activitatii financiare astfel acumulandu se 
datorii precum şi dobanzi penalizatoare. 
Avand în vedere analiza efectuata, precum şi a masurilor deja intreprinse pe perioada supusa analizei, precum şi a 
situatiei activelor de care societatea dispune, consideram ca activitatea societatii poate genera în continuare profit 
operational, putand genera un flux de numerar suficient acoperirii datoriilor pe termen scurt şi redresarea situatiei 
patrimoniului. Prin urmare opinam ca din vanzarea de active şi activitatea societatii aceasta se poate redresa prin 
adoptarea unui plan de reorganizare care sa stabileasca un anumit flux de achitare a obligatiilor şi ajustarea cheltuielilor 
societatii astfel incat sa iasa din impas. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
� Organizarea contabilităţii în conformitate cu legislaţia în 
vigoare;  
� Cifra de afaceri în creştere în anul 2016 comparativ cu 
2015; 
� Rate de rentabilitate conforme cu normele; 
� Specificul activitatii – una dintre putinele companii de 
profil din tara 
� Situatia activelor societatii 

� Rezultat financiar negativ; 
� Fond de rulment insuficient pentru acoperirea nevoii 
de fond de rulment; 
� Creanţe neîncasate mari, 
� Duratele de rotaţie a activelor circulante mari. 
� Cresterea ratei dobânzii pe piaţă ceea ce nu 
încurajează creditele; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
� Noi pieţe de desfacere interne şi externe 
� Relansarea investitiilor în domemiul energetic 

� Reglementări noi în domeniul contabilităţii;  
� Cresterea dobânzilor pentru finanţările în derulare; 
� Scăderea puterii de cumpărare ceea ce poate genera 
blocaje financiare. 

4. PUNCT DE VEDERE CU PRIVIRE LA INCIDENTA ART.169 DIN LEGEA 85/2014 
Din cele prezentate în cadrul raportului, nu au reiesit elemente care să indice culpa vreunei persoane în producerea 
insolvenţei (în special prin săvârşirea uneia sau a mai multor fapte enumerate de prevederile art. 169 din Legea 85/2014. 
Insolvenţa debitoarei s-a datorat, în special unor cauze obiective în contextul general al evoluţiei pieţei - domenii în care 
debitoarea îşi circumscrie activitatea. Sub rezerva de a ne fi furnizate elemente noi de către colaboratorii/creditorii 
societăţii concluzionăm că insolvenţa se datorează, în principal, unor factori de natură externă societăţii fără ca aceasta 
să fie imputabilă vreunei persoane. 
IN CONCLUZIE: 
In baza dispozitiilor art. 97 alin.1 din Legea nr. 85/2014 solicitam continuarea perioadei de observatie în procedura 
generala a insolventei. 




