BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13803/10.07.2018
*
Dosar nr. 2283/121/2018, termen: 21.09.2018, C2 LJS CIV II
Debitor: SC Helinik SRL
Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă
a debitorului S.C. Helinik SRL
Nr. 14839/10.07.2018
Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă „Butnaru Monica Gabriela”, cu sediul în Galaţi, str. Siderurgiştilor, nr. 14,
bl. D5, sc. 4, ap. 71, înregistrată la U.N.P.I.R – filiala Galaţi, nr. înregistrare în Registrul societăţilor profesionale a
practicienilor în insolvenţă 1B3357 având CIF 31060738, numită în calitate de administrator judiciar prin Încheierea nr.
206 CC din data de 04.07.2018.
Societatea comercială SC Helinik SRL, cu sediul în Galati, str. Stadionului, nr. 12, Bl. C4, ap. 38, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Galaţi sub nr. J17/1511/1996, având cod unic de înregistrare 8896640, Tipul de activitate,
conform clasificării CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri, declarată la Oficiul Registrului Comerţului, conform
datelor din ultimele trei bilanţuri, a realizat următorii indicatori, prezentaţi în tabelul de mai jos:
Nr. crt
Denumire indicatori
2015
2016
2017
1
Venituri Totale
3.010.994
3.992.019
4.646.236
2
-din care, cifra de afaceri
3.003.873
3.966.327
4.608.025
3
Cheltuieli Totale
3.301.691
3.892.133
4.084.502
4
Profit Brut / Pierdere
-290.697
99.886
561.734
5
Impozit pe profit
0
0
0
6
Profit Net
-290.697
99.886
561.734
Elementele de activ şi de pasiv, cuprinse în structura bilanţieră a anilor 2015 – 2017, sunt redate în tabelul de mai jos:
Nr. crt
Element bilanţier
2015
2016
2017
1
Active imobilizate
1.227.890
2.026.099
2.569.932
2
Active circulante
250.149
223.763
178.045
3
Datorii care trebuie plătite într-o
2.423.975
3.095.912
4.748.854
perioadă de până la un an
4
Total capitaluri proprii
-945.936
-846.050
-2.000.877
5
-din care, capital social şi subscris
300
300
300
Aceste aspecte demonstrează o dificultate economico-financiară a debitorului şi apariţia stării de incapacitate de plată a
datoriilor, din pasivul bilanţului.
Debitorul înregistra la data de 31.12.2017 un capital propriu negativ în valoare de 2.000.877 lei.
Capital social subscris este de 300 ron divizat în 30 părți sociale de 10 lei fiecare. Aportul fiecărui asociat la constituirea
capitalului social și părțile sociale care îi revin:
Necoara Jan - 300 lei, 30 părți sociale, asociat unic şi administrator;
Din informaţiile preluate din actele contabile, respectiv situaţiile financiare anuale ale debitorului, administratorul
judiciar îşi exprimă opinia că nu există premisele angajării răspunderii administratorului statutar şi că acestuia nu-i este
imputabilă starea de insolvenţă, pentru că societatea sau administratorul societății:
- nu au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
- nu au făcut activități de producție, comerț sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
- nu au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de
plăți;
- nu au ținut o contabilitate fictivă, nu au făcut să dispară unele documente contabile sau au ținut contabilitatea în
conformitate cu legea;
- nu au deturnat sau nu au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori nu au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;
- nu au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți;
- în luna precedentă încetării plăților, nu au plătit sau nu au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna
celorlalți creditori.
Practician în insolvenţă, Butnaru Monica Gabriela
*
Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr.: 14840/10.07.2018
1. Date privind dosarul:Număr dosar 2283/121/2018, Tribunalul Galaţi, Secţia a-II-a Civilă
Judecător sindic Sorina Mihaela Luchian
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa Galaţi, Str.Brăilei, Nr.153
Programul arhivei/registraturii instanţei 9.00-12.00
3.Debitor SC Helinik SRL, Cod de identificare fiscală 8896640, Domiciliul/sediul social Galati, str. Stadionului, nr. 12,
Bl. C4, ap. 38, judeţul Galati, Număr de ordine în registrul comerţului /registrul societăţilor agricole/registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre J17/1511/1996.
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă ,Butnaru Monica-Gabriela’’, Cod de identificare fiscală
31060738 Domiciliul/sediul social: Galaţi, str. Siderurgiştilor,Nr.14, Bloc D5, SC 4, AP.71, Cod Poştal 800374, Număr
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
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