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1. Preambul
Ca urmare a cererii din data de 19.06.2018 formulată de Debitoarea CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE
ARAD SA (C.E.T.ARAD) în dosarul nr. 1377/108/2017, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei față de aceasta
prin Încheierea Civilă nr. 149 din 27.06.2018. În temeiul art. 45, alin. 1, lit. d din Legea 85/2014 a fost numit
administrator judiciar provizoriu CITR Filiala Timiș SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege.În
această calitate, administratorul judiciar a întocmit prezentul Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la
apariţia insolvenţei debitoarei C.E.T.ARAD SA cu respectarea prevederilor legale exprese prevăzute de articolul 58
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014. Dat fiind faptul că activitatea desfășurată de către SC C.E.T.ARAD SA este una
complexă, a fost necesar un termen mai mare de 40 de zile de la deschiderea procedurii de insolvență, motiv pentru care
s-a solicitat prelungirea termenului pentru întocmirea acestui raport.În vederea formării unei imagini de ansamblu cât
mai complexe, administratorul judiciar a analizat în cadrul prezentului raport perioada 01.01.2015 – 30.06.2018.
Informaţiile pe baza cărora s-au întemeiat concluziile reies din documentele financiar – contabile care ne-au fost puse la
dispoziţie de către reprezentanţii societăţii debitoare CET Arad SA
Scopul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la starea de insolvenţa a debitoarei CET Arad SA
În conformitate cu prevederile art. 97 din legea nr. 85/2014, după deschiderea procedurii insolvenței față de o societate
administratorul judiciar întocmește o analiză amănunțită a activității anterioare intrării acesteia în insolvență din
următoarele perspective: a situației patrimoniale, performanța financiară, evoluția contului de profit și pierdere,
solvabilitatea societății. Analiza se bazează pe documentele depuse de debitoare conform art. 67 din Legea 85/2014
și/sau art. 74 din Legea 85/2014 și pe cele puse la dispoziție de către administratorul special conform solicitărilor
administratorului judiciar.Analiza are ca scop identificarea următoarelor referințe cu privire la societate:
◼ Stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au condus la insolvența societății debitoare;
◼ Menționarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă starea de
insolvență;
◼ Identificarea posibilităților de reorganizare a activității societății sau prezentarea motivelor care nu permit
reorganizarea activității.
2. Prezentarea societății
2.1.
Identificarea societăţii și structura asociativă
▪ Informaţii de identificare:
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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Denumire
CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T.ARAD)
Forma juridică
Societate pe acțiuni
Sediul
Loc. Arad, Calea 6 Vânători, nr. FN, Jud. Arad
Cod de identificare Fiscală
RO 14593668
Număr Reg. Comertului
J02/336/2002
Capital social
33.595.560 lei
Obiectul de activitate
Producţia de energie electrică (CAEN 3511)
Număr angajaţi
257
▪ Structura asociativă
În baza informaţiilor oferite de serviciul RECOM online, la data deschiderii procedurii de insolvenţă societatea
debitoare prezenta următoarea structură de asociere:
Acţionari
Pondere deţinută în capitalul social
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
99,591732%
ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD
0,352904%
ANGAJAŢI ASOCIAŢI
0,038279%
MIRADA CONSTRUCT SRL
0,004257%
COMERA SRL
0,004257%
IMSAT VEST SA
0,004257%
ARNIN SRL
0,004257%
RECONS SA
0,000030%
TOP SA
0,000030%
2.2. Scurt istoric1
Societatea Centrala Electrică de Termoficare Arad” este o societate pe acţiuni înfiinţată în aprilie 2002 aflată sub
autoritatea Consiliului Municipal Arad, care administrează prin concesiune patrimoniul fostei Sucursale Electrocentrale
Arad desprinsă din S.C.Termoelectrica SA Bucureşti în baza H.G. 105/2002. Prin H.G. 105/2002 s-a decis desprinderea
Sucursalei Electrocentrale Arad din cadrul S.C.Termoelectrica SA Bucureşti şi trecerea sub autoritatea Consiliului
Municipal Arad. Înfiinţarea şi dezvoltarea SC CET ARAD SA este prezentată după cum urmează:
1. Prin Decretul nr.294/07.10.1981 s-a înfiinţat obiectivul energetic CET Lignit Arad în profil iniţial: – 3 cazane abur
CR 1244 – 420 t/h, 137 bar, 540° C pe lignit; – 3 grupuri de 50 MW; – 2 cazane abur CAI 100 t/h – pe lignit.
Din proiectul iniţial s-au realizat următoarele capacităţi energetice:
-1989 – S-au pus în funcţie CAI 1 şi CAI 2 de 100 t/h, 13 bar, 250° C, un boiler de termoficare şi magistrala de
interconexiune între cele doua centrale pentru a asigura alimentarea cu energie termica a oraşului din CET Lignit.
-1993 – S-a pus în funcţie cazanul nr.1 de 420 t/h pe cărbune (lignit) cu flacără sport gaze naturale.
-1994 – S-a pus în funcţie turbine de abur (TA – 1 – DSL 50-1) cu generatorul TH 60-2 de 60 MW, 3×10,5 kV, 50 Hz.
2. Prin H.G. 105/2002 se decide desprinderea Sucursalei Electrocentrale Arad din cadrul S.C.Termoelectrica SA
Bucureşti şi trecerea sub autoritatea Consiliului Municipal Arad.
3. Prin Hotărârea CLM Arad nr.5/29.01.2004 a avut loc fuziunea prin absorbţie CET ARAD - ARTERM, astfel încât
CET Arad a preluat toată activitatea de producere, transport şi distribuţie de agent termic şi exploatarea punctelor
termice şi a reţelelor secundare de agent termic din Municipiul Arad.
4. Prin Hotărâre HCLM Arad nr.117/31 martie 2009 a avut loc divizarea societăţii în două societăţi comerciale:
-SC CET ARD SA – sursa de producţie;
-SC CET HDOCARBURI SA – operatorul de transport şi distribuţie a energiei termice.
Din considerente economice şi de dezvoltare durabilă cât şi de conformare la normele europene de mediu, CET ARAD
SA a realizat conform Studiului privind oportunitatea unei noi investiţii la SC CET Arad SA pentru retehnologizarea
sursei de producere a energiei termice în Municipiul Arad” aprobat de Municipalitate prin Hotărârea nr. 120 din 24 mai
2012, în perioada 2013 – 2015, următoarele investiţii:
a. Centrală cu Ciclu Combinat cu Turbină pe Gaze, Cazan recuperator şi acumulator de căldură”, Etapa I -„Finalizarea
cazanului nr. 2 de 420 t/h cu funcţionare pe gaze naturale.
b. Închiderea şi ecologizarea depozitului de zgură şi cenuşă de la SC CET ARAD SA - finalizat în 2016.
Beneficii în urma realizării ETAPEI I –Finalizarea cazanului nr.2 de 420 t/h cu funcţionare pe gaze naturale:
➢ Îmbunătăţirea eficienţei globale cu 15% (de la 57% - până la 72%);
➢ Reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă cu peste 40%.

➢
1

Emisii CO2

An 2013 Funcţionare lignit + gaz [ tone/an ]

TOTAL

314.260

An 2017 Funcţionare pe gaz [
tone/an ]
161.569

Reducerea emisiilor de NOx, bioxizi de sulf, pulberi, etc

Istoricul activității desfășurate de debitoare a fost prezentat pe baza informațiilor primite de la reprezentanții acesteia
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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An 2013 Funcţionare lignit + gaz
An 2017 Funcţionare pe gaz [ mg/Nmc /h]
[mg/Nmc/h]
Emisii Nox
250 -300
< 100
Emisii SO2
7500
0
Pulberi
90
0
-Reducerea costurilor cu chimicalele (acid clorhidric, hidroxid de sodiu, etc) pentru tratare apei necesară procesului de
producţie cu 40%;
-Reducerea necesarului de apă industrială cu 30% (de la 1.057.141mc/an până la 813186 mc/an);
-Reducerea consumului propriu tehnologic cu 25%;
-Reducerea costurilor cu personalul angajat prin restructurarea a 153 de posturi.
2.3. Prezentarea activității societății
Obiectul principal de activitate este producerea în cogenerare de înaltă eficienţă a energiei electrice şi a energiei
termice. În acest sens, CET ARAD este posesoarea următoarelor autorizaţii şi licenţe:
-Autorizaţia nr.139 din 06.03.2003 pentru funcţionarea obiectivului energetic ,CENTRALA ELECTRICĂ DE
TERMOFICARE ARAD’’;
-Licenţa nr. 475/22.05.2002 eliberată/actualizată la data de 29.07.2015 pentru exploatarea comercială a capacităţilor de
producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, valabilă până la data de 22.05.2027;
În baza acestei licenţe, CET ARAD are încheiat cu CET HIDROCARBURI SA un contract reglementat de furnizare a
energiei termice necesară SACET ARAD2. Livrarea energiei termice furnizate se face la gardul centralei, la preţul
reglementat de catre ANRE3. Menţionăm că, datorită implementării începând cu data de 01.04.2011 a schemei
,BONUS’’ de subvenţionare de către Statul Român a producerii în cogenerare a energiei electrice, energia termică
produsă în centralele de cogenerare, beneficiază de cel mai mic preţ posibil de producere al energiei termice care
alimentează sistemele centralizate de termoficare a comunităţilor locale.
De asemenea, în baza acestei licenţe, pe durata de valabilitate, CET ARAD are dreptul să tranzacţioneze energie
electrică, prin:
-vânzarea energiei produse cu capacităţile energetice specificate în Anexa B a licenţei pe piaţa angro a energiei
electrice, prin încheierea de contracte bilaterale (inclusiv de export), negociate sau reglementate, pe durate determinate
şi/sau tranzacţii pe piaţă pentru ziua următoare;
-cumpărarea de energie electrică pentru consum propriu şi pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale faţă de
consumatorii finali de energie electrică alimentaţi direct din instalaţiile sale.
Complementar activităţii de producere de energie electrică autorizată prin această licenţă, CET ARAD poate desfăşura:
-activitatea de furnizare de energie electrică la consumatorii finali de energie electrică alimentaţi direct din instalaţiile
electrice aferente unităţii de producere a energiei electrice menţionate în Anexa B a licenţei sau din staţiile/ reţelele
electrice menţionate în Anexa C a licenţei;
-activitatea de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem, în conformitate cu prevederile reglementărilor legale în
vigoare.
Pentru tranzacţiile cu energie electrică, altele decât cele realizate pe piaţa pentru ziua următoare, CET ARAD este
obligată să desfăşoare activităţile comerciale specificate mai sus numai pe bază de contracte, respectând prevederile
Codului civil şi ale reglementărilor în vigoare aprobate de ANRE, referitoare la cadrul contractual specific.
În acest sens, CET ARAD are încheiate următoarele contracte:
-Contract - cadru pentru achiziţionarea serviciului de transport al energiei electrice;
-Contracte bilaterale de vânzare energie electrică încheiate pe PCCB (Piața centralizată a contractelor bilaterale de
energie electrică) la preţuri rezultate în urma organizării de sesiuni de licitaţie.
• Licenţa nr. 1192/13.03.2013 pentru furnizarea energiei electrice - valabilă până la data de 28.03.2018 prelungită
până în 28.03.2023 prin Decizia ANRE nr. 450 din 21.03.2018;
În baza acestei licenţe CET ARAD are dreptul, pe durata de valabilitate a licenţei, să desfăşoare activitatea de furnizare
de energie electrică, scop în care poate efectua operaţiuni pe piaţa angro şi en-detaile a energiei electrice în conformitate
cu reglementările comerciale emise de ANRE:
➢ cumpărarea de energie electrică de pe piaţa angro de energie electrică:
a) prin încheierea de contracte negociate de vânzare-cumpărare sau alte aranjamente comerciale cu producători de
energie electrică, autoproducători şi alţi titulari de licenţe pentru desfăşurarea de activităţi în sectorul energiei electrice
amplasaţi oriunde pe teritoriul României;
b) prin încheierea de contracte de import, în condiţiile respectării reglementărilor în vigoare;
c) ca cesionar legal al drepturilor de valorificare pe piaţa de energie electrică din România a unor cantităţi de energie
electrică deţinute de persoane juridice române sau străine;
d) prin tranzacţii pe piaţa pentru ziua următoare şi pe piaţa de echilibrare.
➢ vânzarea de energie electrică:
a) la consumatorii eligibili şi alţi titulari de licenţe, pentru desfăşurarea de activităţi în sectorul energiei electrice,
amplasaţi oriunde pe teritoriul României;
Emisii

2
3

SACET - sistem de alimentare centralizată cu energie termică
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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b) prin tranzacţii pe piaţa pentru ziua următoare şi pe piaţa de echilibrare;
c) la export, în condiţiile respectării reglementărilor în vigoare;
d) la consumatorii captivi, al căror furnizor cesionează la CET ARAD, în totalitate sau parţial, drepturile şi obligaţiile
din licenţa de furnizare. Pentru a furniza energie electrică acestor consumatori, CET ARAD trebuie să:
➢ obţină acordul consumatorilor respectivi;
➢ obţină aprobarea ANRE;
- respecta condiţiile contractuale reglementate, aplicabile furnizării de energie electrică la consumatorii captivi.
Realizarea acestor operaţiuni atrage după sine şi dreptul de a încheia contracte de transport al energiei electrice cu
Operatorul de transport şi de sistem şi/sau contracte de distribuţie cu Operatorii de distribuţie, după caz. Contractele
încheiate de către Titularul Licenţei cu un Operator de distribuţie şi/sau, după caz, cu Operatorul de transport şi de
sistem, vor respecta contractele-cadru aprobate prin Decizii ale ANRE.
Din punct de vedere al protecţiei mediului, CET ARAD deţine următoarele autorizaţii:
• Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 1/15.02.2017, cu o valabilitate de 10 ani;
• Autorizaţia de gospodărirea apelor nr. 380/19.12.2016 cu o valabilitate de 3 ani;
• Autorizaţia de gospodărire a apelor - Monitorizare postînchidere” - nr. 329/11.11.2016, cu o valabilitate de 2 ani;
• Autorizaţia nr. 77/29.01.2013 privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, revizuită în data
de 17.07.2015, rămâne valabilă până în anul 2020.
Totodată, este importat de menționat că CET ARAD SA îşi desfăşoară activitatea pe durata unui sezon de încălzire
respectiv din luna octombrie a anului în curs până în aprilie a anului următor, perioadă în care se produce energie
electrică şi termică. În lunile mai, iunie, iulie, august septembrie la CET ARAD SA se desfăşoară activitatea de
reparaţii, în această perioadă debitoarea furnizează energie electrică clienţilor care sunt alimentaţi direct din barele
centralei, energie ce se achiziţionează de pe piaţa de energie electrică.În cazul în care societatea ar implementa ETAPA
II - „Montarea unei turbine pe gaz (45 MW) cu cazan recuperator (60 Gcal) şi acumulator de căldură (320 Mwh)”,
activitate de producţie ar fi extinsă pe toată durata anului.
2.4. Resurse umane. Debitoarea CET Arad SA are un număr de 257 de angajați, dintre care 195 (75,88%) sunt
productivi, iar 62 (24,12%) sunt salariați neproductivi.
Nr. crt.
Detalii
Număr angajați
%
1
Productivi
195
75,88%
2
Neproductivi
62
24,12%
Total
257
100,00%
Structura de personal în funcție de departamente se prezintă în felul următor:
Cheltuieli cu salariile
Nr.
Valoarea
Total
Departament
Nr.
Prod. Neprod.
Valoarea
crt.
salariilor de
valori
sporurilor
bază
salariale
0
1
2
3
4
5
6
7
DIRECTOR GENERAL (contract de
1
1
11.783
0
11.783
1
mandat)
SERVICIU RESURSE UMANE
2
7
21.499
6.683
28.182
7
ADMINISTRATIV
3
BIROU ACHIZIŢII-CONTRACTE
2
7.551
2.583
10.134
2
4
BIROU APROVIZIONARE
4
12.877
4.288
17.165
4
BIROU MANAGEMENT
5
3
12.126
4.073
16.199
3
ENERGETIC şi CLIENTI
6
COMPARTIMENT AUDIT INTERN
2
6.806
1.715
8.521
2
COMPARTIMENT CONTROL
7
1
2.927
1.025
3.952
1
FINANCIAR DE GESTIUNE
BIROU SISTEM INTEGRAT
8
2
7.552
2.643
10.195
2
CALITATE-MEDIU
BIROU SECURITATEA
9
3
9.883
3.459
13.342
3
SĂNĂTĂȚII MUNCII
10
SERVICIU MECANIC-ȘEF
8
23.791
9.342
33.133
8
BIROU TEHN. INFORM.SI
11
6
21.565
7.255
28.820
6
COMUNIC.
SERVICIU pentru SITUATII DE
12
9
21.559
12.179
33.738
9
URGENTA
13
INGINER-ȘEF PRODUCȚIE
1
8.196
2.869
11.065
1
14
DISPECER SEFI TURĂ
5
17.162
12.227
29.389
5
15
BIROU TEHNIC
4
14.904
4.915
19.819
4
SECTIA EXPLOATARE
16
61
154.537
103.163
257.700
61
TERMOMECANICA
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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Nr.
crt.

Departament

0

Nr.

Cheltuieli cu salariile
Valoarea
Total
Valoarea
salariilor de
valori
sporurilor
bază
salariale
3
4
5

Prod.

Neprod.

1
2
6
7
SECȚIA TRATARE CHIMICĂ A
17
34
84.367
54.518
138.885
34
APEI
18
SECȚIA ELECTRIC-PRAM
41
116.079
59.547
175.626
41
19
ATELIER AMC
18
48.428
25.052
73.480
18
20
SECTIA REPARATII
35
99.031
34.750
133.781
35
21
DIRECTOR ECONOMIC
1
7.313
2.852
10.165
1
SERVICIU FINANCIAR22
9
27.266
8.099
35.365
9
CONTABILITATE
Total
257
737.202
363.237 1.100.439 195
62
Față de valorile înscrise în coloana 5 sunt prevăzute în Contractul Coletiv de Muncă și următoarele drepturi:
-prima de vacanță 100% din indemnizația de concediu de odihnă;
-contravaloare transport la și de la locul de muncă, în cuantum de 90 lei/lună/salariat;
-premiu la pensionare pentru cei care sunt pensionati din activitatea CET ARAD SA;
-prime jubiliare pentru perioade de 20, 30 și 35 de ani în activitatea societății;
-ajutor de căsătorie.
2.5. Capacitatea tehnică a debitoarei
În acest moment SC CET ARAD SA are în componenţa sa următoarele instalaţii:
-Un cazan de abur energetic nr. 1 de tip K – CRG – 1666 – 000, de 420 t/h, 137 bar; 540 °C, (PIF 1993), 403 MWt, cu
funcţionare pe lignit şi gaze naturale pentru aprindere şi susţinere ardere, cu durata limitată de viaţă şi funcţionare
17.500 ore în perioada 2016-2023, conform legii 278/2013, art. 33; funcţionarea fiind posibilă numai pe gaze naturale;
-Un cazan de abur energetic nr. 2 de tip K – CRG – 1666 – 000, de 420t/h, 137 bar, 270 MWt (PIF 2015), cu
funcţionare numai pe gaze naturale. Capacitatea termica a cazanului este de 270 MWt asa cum este mentionat şi în
licenta nr. 475;
-Un turbogenerator (nr. 1) de 50 MW (maxim 65 MW), 135 bar, 535° C, tip DSL-50 (PIF 1993), cu condensaţie şi două
prize reglabile, una fiind priza industrială de 10-16 ata şi una fiind priza de termoficare de 0,7-2,5 ata;
-Un generatorul electric tip TH – 60 – 2, ( PIF – 1993), puterea nominală 60MW – 75 MVA, Tensiune la borne / curent
nominal – 10,5 kV/4124A, frecventă – 50 Hz, modul de răcire – hidrogen, excitaţie: statică independentă – 193 V/1342
A cu forţare excitaţie până la 2600 A;
-Două schimbătoare de căldură de bază de 60 Gcal/h, alimentat cu abur din priza de termoficare urbană a turbinei cu
abur;
-Trei schimbătoare de căldură de vârf de câte 40 Gcal/h fiecare, alimentate ce abur din bara colectoare de 10-16 ata din
cadrul centralei, în care intră abur din priza industrială a turbinei ca abur sau din cazanele de abur industrial;
-De asemenea CET ARAD SA deţine şi Staţia de tratare ape pentru consum tehnologic.
-În gospodărirea de combustibil solid CET ARAD SA deţine staţia de descărcare cu capacitatea de 1950 tone/35
vagoane şi depozitul de combustibil solid cu capacitatea de 480.000 tone, din care 35.000 tone estacada de descărcare;
-CAI 1 şi CAI 2 de 100 t/h, 13 bar, 250°C, sunt în procedură de casare.
3. Contextul în care își desfășoară activitatea debitoarea
Alimentarea cu energie termică din SACET 4
Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de
utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei
termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea
autorităților administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul asigurării
energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective
social-culturale și operatori economici.5
Stabilirea preţurilor de vânzare a energiei termice în cadrul SACET
Desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată pentru încălzire și
prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem
centralizat, în condiții de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu
respectarea normelor de protecție a mediului este reglementată de Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de
alimentare cu energie termică.Prețul energiei termice produse în cogenerare, destinată SACET, se aprobă prin decizie a
președintelui A.N.R.E., pe baza metodologiei proprii, cu excepția cazurilor în care prin contracte de concesionare sau de
parteneriat public-privat s-au negociat, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 325/2006, formule ori reguli de
stabilire/ajustare a prețului. În acest caz prețul energiei termice se aprobă de Autoritatea Administrației Publice Locale

4
5

SACET - sistem de alimentare centralizată cu energie termică
Art. 2 din Legea nr. 325/2006
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cu avizul autorității competente.6
Prețurile locale pentru populație7 la care se facturează energia termică se aprobă de autoritățile administrației publice
locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare. La nivelul aceleiași
unități administrativ-teritoriale, prețul local pentru populație este unic, indiferent de tehnologiile sistemului de
producere, transport și distribuție a energiei termice sau de tipul combustibililor utilizați. Diferența dintre prețurile
locale8 ale energiei termice și prețurile locale pentru populație se alocă din bugetele autorităților administrației publice
locale sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz9.
SACET al Municipiului Arad10
SACET al municipiului Arad este compus din două surse de producere a energiei termice, CET Arad şi CET
Hidrocarburi Arad care funcţionează interconectat şi un sistem de transport şi distribuţie a energiei termice compus din
reţele termice Primare sau de transport, puncte termice, module termice şi reţele termice de distribuţie pentru apa caldă
de consum şi încălzire.Centrala electrică de termoficare CET Arad SA este situată în nordul Municipiului Arad şi a fost
proiectată să funcţioneze pe combustibil solid (lignit) având ca suport de flacără gazele naturale. În prezent, această
centrală funcţionează numai pe gaze. Centrala electrică de termoficare CET Hidrocarburi Arad, situată în Municipiul
Arad funcţionează în prezent cu două cazane de apă fierbinte – unul în funcţiune şi unul în rezervă. Din punctul de
vedere al regimului de funcţionare, SC CET Hidrocarburi SA produce energie termică numai în perioada de vară, iar în
perioada de iarnă preia energia termică de la SC CET Arad SA. SC CET Hidrocarburi SA este în acelaşi timp operatorul
serviciului public de alimentare cu energie termică (SACET) a municipiului Arad, administrând reţelele termice
Primare (58 km traseu reţea Primară), iar în concesiune de la Primăria Arad 41 de puncte termice, 90 km reţele de
distribuţie şi 63 module termice. Reţelele de distribuţie sunt constituite dintr-un sistem de 4 conducte - (tur - retur
încălzire, alimentare apa caldă de consum, recirculare apa caldă de consum).Din punct de vedere al consumatorilor, la
ora actuală sunt 47 de clienţi alimentaţi din reţeaua termică Primară şi 3176 de consumatori alimentaţi din reţeaua
secundară (aprox. 28.000 apartamente)11, energia termică distribuită în SACET diminuându-se constant în ultimii ani,
principala cauză fiind apariţia soluţiei centralelor de apartament.

6

Art. 40 alin. 6 din Legea nr. 325/2006
Potrivit art. 5 pct 21 din Legea nr. 325/2006 prețul local pentru populație este prețul pentru energia termică furnizată și facturată populației prin
SACET, aprobat prin hotărâre a autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu
prevederile legale;
8
Potrivit art. 5 pct 20 din Legea nr. 325/2006 prețul local este prețul format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de
transport, distribuție și furnizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară, după caz, cu avizul
autorității de reglementare competente, pentru fiecare operator care are și calitatea de furnizor;
9
Art. 40 alin. 9 din Legea nr. 325/2006;
10
Informaţiile sunt preluate din Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi analiza costuri-beneficii în Municipiul Arad;
11
Potrivit informaţiilor comunicate de SC CET Hidrocarburi SA
7
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SACET al Municipiului Arad
Date tehnice privind SACET Arad
Ca urmare a necesităţii de conformare la reglementările de mediu şi asigurării continutăţii alimentării cu energie
termică, CET Arad SA a demarat următoarele proiecte de investiţii: - Închiderea depozitului de zgură şi cenuşă de la SC
CET Arad SA. şi Retehnologizarea SC CET Arad SA prin realizarea investiţiei „Centrală pe ciclu combinat cu turbină
cu gaz cu cazan recuperator şi acumulator de căldură” despre care am făcut vorbire în secţiunea privind capacităţile
tehnice.

CET Arad SA este principala sursă de producere a energiei termice pentru SACET, aceasta asigurând aprox. 90% din
cantitatea totală de căldură livrată în STDC al SACET şi funcţionând doar în perioada de iarnă (octombrie – aprilie).
I. Activitatea de producţie a energiei în regim de cogenerare
Definiţie
Cogenerarea definește producerea concomitentă, cu aceeași instalație (grup motor termic-generator de curent, turbină,
etc.) a energiei termice și electrică.
Centralele Electrice de Termoficare se dimensionează pentru necesarul de energie electrică, energia termică fiind în
acest caz un produs secundar.Instalațiile de cogenerare au cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimele două decenii,
datorită crizelor energetice, și ca urmare a Protocolului de la Kyoto, referitor la reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră.
Reglementare
În România activitatea de cogenerare de înaltă eficienţă este reglementată prin următoarele acte normative:
H.G. nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru
promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările legislative ulterioare
(H.G.129/2017, H.G. 925/2016, H.G. nr. 494/2014);
H.G. nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările
legislative ulterioare (H.G. 846/2015);
Ord. 114/2018 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru
cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
Ordinul ANRE nr.123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor
prevederi privind modul de facturare al acesteia;
Ordinul ANRE nr.10/2015 pentru aprobarea metodologiei de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin
pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă;
Ordinul ANRE nr.28/2014 pentru aprobarea Contractului – cadru dintre administratorul schemei de sprijin și
platitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a Contractului – cadru
dintre producatorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență și administratorul schemei de sprijin
pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării și restituirea bonusului
necuvenit/supracompensării, cu modificările legislative ulterioare (Ordinul ANRE nr.124/2017);
Ordinul ANRE nr.117/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru
cogenerarea de înaltă eficiență, cu modificările legislative ulterioare (Ordinul ANRE nr.100/2017);
Ordinul ANRE nr.116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a
contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare
de înaltă eficiență, cu modificările legislative ulterioare (Ordinul ANRE nr. 80/2017);
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Ordinul ANRE nr. 84/2013 de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei
electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, cu modificările
legislative ulterioare (Ordinul ANRE nr.86/2017);
Schema de ajutor de stat pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă12
Reglementare UE:
Directiva 2012/27/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind eficienţa energetică
Reglementări naţionale:
Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă;
Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor necesare implementării schemei de
sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă;
Legea Eficienţei Energetice nr. 121/2014.
Reglementări ANRE:
Ordinul ANRE nr. 15/2015, privind Metodologia de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi
termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru
cogenerarea de înaltă eficienţă;
Ordinul ANRE nr. 114/2013 privind Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de
înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi
energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă;
Această Schemă este o formă de ajutor de stat în baza căreia se acordă sprijin financiar centralelor de cogenerare în
vederea menţinerii în piaţa de energie electrică şi termică, în condiţiile în care aceste centrale îndeplinesc condiţiile de
înaltă eficienţă şi realizează economii de combustibil şi de emisii semnificative dar înregistrează costuri de producţie
mari. Obiectivul vizat este protecţia mediului, respectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care se poate
atinge prin promovarea centralelor de cogenerare de înaltă eficienţă, comparativ cu producerea energiei termice şi
electrice în surse separate.Beneficiarii ajutorului sunt toate întreprinderile, indiferent de mărimea lor, ce îndeplinesc
condiţiile obligatorii în vederea finanţării, respectiv acele întreprinderi producătoare de energie electrică şi termică ce
deţin sau exploatează comercial centrale de cogenerare de înaltă eficienţă, adică realizează economii de combustibil faţă
de producerea separată de cel puţin 10%. Având în vedere tehnologiile de cogenerare existente ce pot beneficia de
schemă de ajutor, numărul maxim de beneficiari estimat este 500.În baza schemei de ajutor propuse, producătorii de
energie electrică şi termică în cogenerare primesc lunar, pentru fiecare unitate de energie electrică (exprimată în MWh),
produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în reţelele electrice ale Sistemului Energetic Naţional, o sumă de bani
denumită bonus”. Bonusurile sunt determinate pentru trei combustibili utilizaţi pentru producerea de energie electrică şi
termică în cogenerare: combustibil solid, combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport şi combustibil gazos
asigurat din reţeaua de distribuţie şi se acordă producătorilor de energie electrică şi termică stabiliţi anual de către
ANRE.Valoarea bonusurilor ce se acordă anual este stabilită de ANRE pe perioada de acordare a schemei şi are în
vedere analiza costurilor activităţii de producere în cogenerare de înaltă eficienţă şi a veniturilor rezultate din vânzarea
energiei electrice produse în cogenerare şi a energiei termice produse în cogenerare. Bonusul acordat fiecărui
producător are o evoluţie degresivă pe perioada de acordare a schemei de sprijin.Schema de sprijin se aplică în perioada
2010-2023. Fiecare producător de energie electrică şi termică în cogenerare beneficiază însă de schema de sprijin pe o
perioadă de maxim 11 ani consecutivi, incepând cu anul 2010.Bugetul schemei este de 4.103.048.758 €
(17.232.804.784 lei) pentru perioada 2010-2023.
4.
Analiza performanţelor financiare
Contul de profit şi pierdere face parte din situaţiile financiare de închidere a exerciţiului financiar, este un document
contabil de sinteză ce prezintă rezultatul activităţii întreprinderii şi astfel măsoară performanţele firmei în cursul unei
perioade de gestiune. În calitate de componentă a situaţiilor financiare, contul de profit şi pierdere prezintă un real
interes deoarece:
- permite determinarea rezultatului global dar şi formarea unei aprecieri de ansamblu și o imagine fidelă asupra
performanţei financiare, sintetizând într-o manieră explicită veniturile şi cheltuielile dintr-o perioadă de gestiune şi pe
această bază prezintă modul de formare a rezultatelor economice;
- oferă posibilitatea unei recapitulări în întregime a elementelor de venituri şi cheltuieli ce au contribuit la obţinerea
rezultatului dar şi la identificarea factorilor (favorabili sau nefavorabili) care l-au influenţat;
- fiind un document de sinteză contabilă, acesta regrupează fluxurile de exploatare, financiare şi extraordinare ale unei
întreprinderi, iar cu ajutorul lui se poate identifica aportul în rezultat a activității operaționale a societății, comparativ cu
celelalte elemente.
Prin urmare, analiza evoluţiei contului de profit şi pierdere este imperativă pentru a contura o imagine cât mai complexă
a situaţiei debitoarei, precum şi pentru a putea defini cât mai precis cauzele şi împrejurările care au determinat instalarea
insolvenţei acesteia.
Snapshot a principalilor indicatori realizaţi:

12

Conform Schemei de ajutor de stat publicată integral pe site-ul ANRE
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Cifra de afaceri înregistrează un trend ascendent pe
Rezultatul operațional (calculat fără a lua în
parcursul perioadei analizate, astfel de la o cifră de
considerare amortizările) prezintă valori negative pe
afaceri de 70,48 mil lei în 2015 ajunge la 74,24 mil. lei
tot parcursul perioadei analizate, cele mai mari valori
în 2016 și la 84,22 mil. lei în 2017, când înregistrează și
înregistrându-se în 2016 și iunie 2018. Acest rezultat
punctul de maxim al perioadei. În perioada ianuarienegativ denotă incapacitatea societății de a genera
iunie 2018 societatea înregistrează o CA la nivelul a
profit din punct de vedere operațional.
41,88% din CA a anului precedent. În ceea ce privește
structura cifrei de afaceri, ponderea cea mai mare este
reprezentată de veniturile prestări servicii (peste 99%).
Având în vedere faptul că prezentul raport s-a întocmit pe baza documentelor puse până în prezent la dispoziția
administratorului judiciar, pentru o imaginea de ansamblu asupra contului de profit şi pierdere s-a luat în considerare
perioada decembrie 2015 – iunie 2018:
Imaginea de ansamblu asupra contului de profit şi pierdere se prezintă în felul următor:
Cont de profit şi pierdere (RON)
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

dec.-15

%

Venituri din exploatare, din care:

76.035.495

71%

Cifra de afaceri

70.483.819

66%

311.099

0,3%

Venituri din produse reziduale

dec.-16
74.458.81
0
74.239.29
9
377.980

%
80%
79%
0,4%

dec.-17
84.283.04
6
84.215.26
8
107.052

%

iun.-18

%

83%

32.420.182

86%

83%

35.271.604

94%

0,1%

263.833

0,7%
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Cont de profit şi pierdere (RON)
Venituri din prestari servicii
Venituri din redevente, locatii de gestiune şi
chirii
Venituri din vanzare de marfuri
Variatia stocurilor
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizări,
din care:
Cheltuieli cu materii prime, materiale
consumabile
Cheltuieli cu energia şi apa
Cheltuieli cu marfuri
Cheltuielile cu serviciile executate de terți

dec.-15

%
65,7
%

dec.-16
73.861.31
9

1.837

0,0%

0

0,0%

89.344

0
1.945.467

6.107.868

0,1%
0,5%
5,7%

96.957.661

91%

-1.725.956
115.934.6
94
82.172.94
9
3.008.853
0
867.506
15.247.09
3
60.052
4.722
44.945
116.766

70.081.539

-556.193

%

%

iun.-18

%

82,6%

34.921.481

92,6%

0

0,0%

86.290

0,2%

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

2,1%

-35.221

0,0%

-1.649.181

-4,4%

-1,8%

0,1%

-1.202.241

-3,2%

97%

71.138.083

96%

70,3%

48.455.372

65,6%

2,0%
0,0%
0,9%

764.304
0
587.340

1,0%
0,0%
0,8%

12,1%

7.678.483

10,4%

0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

102.999
117.150.6
02
85.147.44
6
2.439.921
0
1.109.549
14.617.87
9
86.753
5.968
37.197
161.936

0,1%
0,0%
0,0%
0,1%

41.069
3.135
9.335
21.154

0,1%
0,0%
0,0%
0,0%

79,0%

93%

dec.-17
84.108.21
6

Cheltuieli cu transportul şi delegatii
Cheltuieli cu chirii
Cheltuieli cu asigurari
Cheltuielile cu intretinerea şi reparatiile
Cheltuielile cu alte servicii externe
prestate
Cheltuieli poștale și taxe telecomunicații
Cheltuieli de protocol, reclama şi
publicitate
Cheltuieli cu comisioane bancare
Cheltuieli cu taxe
Alte cheltuieli de exploatare

71.803
4.067
41.620
1.166.245

60,9
%
5,2%
0,1%
0,6%
16,3
%
0,1%
0,0%
0,0%
1,1%

442.874

0,4%

765.069

0,6%

575.814

0,5%

1.422.926

1,9%

50.303

0,0%

48.530

0,0%

48.332

0,0%

23.352

0,0%

11.872

0,0%

18.175

0,0%

12.878

0,0%

6.189

0,0%

209.599
1.783.144
905.340

0,2%
1,7%
0,9%

0,1%
1,3%
0,9%

31.547
1.251.926
4.498.820

0,0%
1,0%
3,7%

11.955
634.779
4.291.596

0,0%
0,9%
5,8%

Despagubiri,amenzi şi penalitati, donatii

4.129.682

3,9%

72.603
1.573.993
1.165.988
10.769.10
4

8,6%

7.124.634

5,9%

7.187.094

9,7%

-32

0,0%

-1.654

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Cheltuieli cu personalul

Ajustări de valoare privind activele
circulante
EBITDA = Rezultat din exploatare inainte de
amortizare și ajustări
Cheltuieli cu amortizarea și ajustări pt.
depreciere
EBIT = Rezultat din exploatare dupa
amortizare
ACTIVITATEA DE VALORIFICARI DE
ACTIVE
Venituri din vanzare de active şi alte op. de
capital
Chelt privind activele cedate
Rezultat din activitatea de valorificare
ACTIVITATEA FINANCIARA
Venituri financiare, din care:
Diferente de curs valutar
Dobanzi
Sconturi primite
Alte venituri
Cheltuieli financiare, din care:
Diferente de curs valutar
Dobanzi platite
Alte chelt. financiare

64.658.155
5.491.198
82.149
654.589
17.255.052

4,5%

6.633.834

12,2%

32.867.55
6
5,3%

48.109.71
9

25.738.207

3.844.248

38.717.902
3,2%

36.711.80
3

2.136.074

2,9%

40.853.975

79.584

0,1%

-9.232

0,0%

107.957

0,1%

647.647

1,7%

0
79.584

0,0%

1.248
-10.480

0,0%

115.978
-8.021

0,1%

0
647.647

0,0%

30.495.313

29%

3.083
35.389
87.296

0,0%
0,0%
0,1%
28,5
%
4%
0,1%
0,4%
3,6%

30.369.546
4.342.870
73.780
396.969
3.872.121

Rezultat financiar

26.152.444

VENITURI TOTALE

106.610.39
2
106.116.57
2

CHELTUIELI TOTALE

2,4%
0,0%
0,7%

41.475.88
4

20.922.167
4.816.041

65,6%

PROFIT BRUT

493.820

Impozit pe profit

269.677

PROFIT NET

224.143

19.042.53
2
0
1.659
151.973
18.888.90
0
2.735.641
0
241.977
2.493.664
16.306.89
1
93.492.11
0
125.305.4
17
31.813.30
7
0
31.813.30
7

20%
0,0%
0,0%
0,2%
20,2%
2%
0,0%
0,2%
2,0%

17.468.79
2
0
4
375.971
17.092.81
7
84.950
74
0
84.876
17.383.84
2
101.859.7
95
121.195.7
77
19.335.98
2
0
19.335.98
2

17%

4.639.790

12%

0,0%
0,0%
0,4%

30
0
53.381

0,0%
0,0%
0,1%

16,8%

4.586.379

12,2%

0%
0,0%
0,0%
0,1%

610.516
29.165
0
581.350

1%
0,0%
0,0%
0,8%

4.029.275

37.707.619
73.884.673
36.177.054
0
36.177.054
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4.1. Activitatea operaţională
Ca observaţie generală, trebuie menţionat faptul că activitatea din exploatare (operaţională), prezintă cea mai mare
importanţă în cadrul analizei pe baza contului de profit şi pierdere, indiferent de specificul activităţii. Aşadar, vom
studia în principal dinamica rezultatului din cele două segmente definitorii ale activităţii societăţii debitoare: cea de
exploatare şi cea financiară. Vom puncta, de asemenea și activitatea de valorificare a activelor imobilizate.
Veniturile operaţionale
Societatea CET Arad SA realizează în principal următoarele tipuri de venituri operaționale:
-Venituri din prestari servicii (cea mai mare pondere: peste 99% din cifra de afaceri și între 65% și 82% din total
venituri pentru perioada 2015-2017);
-Venituri din produse reziduale.
În ceea ce privește cifra de afaceri înregistrată de debitoare, așa cum este prezentat și în tabelul anterior, aceasta este în
creștere până în 2017, când se atinge și punctul de maxim al perioadei 2015-2017. Raportat la structura acesteia,
ponderea cea mai mare este reprezentată de veniturile din prestări servicii (cu procent de peste 99%). În perioada
ianuarie -iunie 2018, CA prezintă o valoare de 35,27 mil. lei. Având în vedere că în această activitate este una
sezonieră, perioada de vârf fiind lunile de iarnă, am analizat acest indicator raportat la aceeași perioadă a anului trecut:
ianuarie-iunie 201713.

După cum se poate observa, cifra de afaceri în perioada ianuarie-iunie 2017 era de 54,06 mil. lei, iar în ianuarie-iunie
2018 este de 35,27 mil. lei, cu 18,79 mil. lei mai puțin. În ceea ce privește structura cifrei de afaceri pentru ianuarieiunie 2018, ponderea cea mai mare este reprezentată, la fel ca și în ceilați ani, de veniturile din prestări servicii
(99,01%). Veniturile din prestări servicii se referă la furnizarea de energie electrică și termică, așa cum este prezentat și
în cadrul descrierii activității debitoarei. Aceste venituri au un trend crescător pe perioada 2015-2017, astfel de la o
valoare de 70,08 mil. lei în 2015, ajunge la o valoare de 73,86 mil. lei în 2016, iar în 2017 cuantumul crește cu 13,9%
față de 2016, atingând punctul de maxim al perioadei: 84,11 mil. lei. Defalcând veniturile din prestări servicii se poate
observa că debitoarea își concetrează activitatea pe furnizarea de energie termică, nu electrică, așa cum se poate observa
și în tabelul de mai jos:
dec.15
%
dec.16
%
dec.17
%
iun.18
%
Venituri din energia
51.526.820 74% 51.742.262 70% 55.270.311 66% 28.475.354 82%
termică
Venituri din PZU
14.696.390 21% 18.252.800 25% 25.861.196 31%
3.181.282 9%
Alte venituri din prestarea
3.858.329 6%
3.866.257 5%
2.976.709 4%
3.264.845 9%
de servicii
Total venituri din prestări
70.081.539 100% 73.861.319 100% 84.108.216 100% 34.921.481 100%
servicii
Așa cum am prezentat și anterior veniturile debitoarei sunt concentrate pe energia termică furnizată, care are un procent
de peste 60% în total venituri din prestări servicii (venituri care compun cifra de afaceri într-o proporție de peste 90%).
Această energie termică este furnizată unui singur client, societatea CET Hidrocarburi SA Arad, societate care s-a
desprins prin divizare din CET Arad în forma sa existentă în anul 2009.
Clienții principali
13

Volumul cifrei de afaceri a fost preluat din Situațiile financiare semestriale aferente anului 2018 transmise de către debitoare
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Cel mai important client al debitoarei este CET HIDROCARBURI SA ARAD, cu care are încheiat un contract cadru de
furnizare a energiei termice, în vederea alimentării consumatorilor de energie termică racordați la SACET din
localitatea Arad. Contractul cadru este reglementat de către Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei (ANRE),
prețul energiei termice fiind, de asemenea, reglementat- pentru unitățile producătoare de energie termică în cogenerare,
tot de către ANRE. Relația cu acest client, care este una de afiliere, în sensul că acționarul majoritar în ambele societăți
este Consiliul Local Arad, a fost una litigioasă de-a lungul timpului fiind deschise două dosare: cel cu nr. 359/108/2015
și cel cu nr. 1442/108/2015. Obiectul acestor litigii a fost penalitățile calculate de către CET Arad SA pentru neplata la
timp a obligațiilor contractuale de către CET HIDROCARBURI SA ARAD.Pe lângă cifra de afaceri, debitoarea
înregistrează alte venituri din exploatare foarte mari, care prezintă modificări semnificative în perioada analizată. Astfel
de la o valoare de 6,11 mil. lei în 2015, scade la o valoare negativă în 2016 de -1,73 mil. lei, apoi crește la 102.999 lei și
apoi iar scade la -1,21 mil. lei. Trebuie menționat că impactul cel mai mare în acest tip de venituri îl reprezintă cele din
despăgubiri, amenzi și penalități. Toate aceste fluctuații provin în principal din litigiul debitoarei cu CET Hidrocarburi
SA. Astfel, întrucât în anul 2016 au rămas definitive şi executorii două sentinţe civile, respectiv:
1.
Sentinţa civilă nr. 211/14.03.2016 emisă de Tribunalul Arad, rămasă definitivă prin Decizia nr. 832/10.11.2016
emisă de Curtea de Apel Timişoara în Dosar nr 359/108/2015, prin care s-a hotărât plata de către SC CET
HIDROCARBURI SA a unor penalităţi în valoare totală de 26.112.699,72 lei;
2.
Sentinţa civilă nr. 341/25.04.2016 emisă de Tribunalul Arad, rămasă definitivă prin Decizia nr.
822/A/09.11.2016 emisă de Curtea de Apel Timişoara în Dosar nr 1442/108/2015, prin care s-a hotărât plata de către
SC CET HIDROCARBURI SA a unor penalităţi în valoare totală de 8.979.516,25 lei;
debitoarea a procedat la punerea de acord a penalităţilor înregistrate în contabilitate (calculate în sarcina SC CET
HIDROCARBURI SA pentru neplata la termen a energiei termice facturate) cu penalităţile stabilite prin aceste sentinţe,
astfel că au fost efectuate reglări contabile negative în sumă de 1.863.834,13 lei, după cum urmează:
• Dif. penalitati cf. Raport expertiza nr. 15/11.01.2016: 11.879,00 lei;
• Dif. penalitati cf. Raport expertiza nr. 15/11.01.2016: 1.138.092,13;
• Stornare stabilita prin Sentinta civila nr. 211/14.03.2016 (fact.2336/03.02.2012):-4.275.677,28 lei;
• Reglari cf. Raport expertiza nr. 493/01.09.2015: 172.734,71 lei;
• Actualizare cf. Sentinta civila nr. 211/14.03.2016: 264.417,20 lei;
• Actualizare cf. Sentinta civila nr. 341/25.04.2016: 93.386,96 lei;
• Reglare penalitati&chelt. Judecata: 731.333,15lei
Cheltuielile operaţionale
Evoluția cheltuielilor urmează același trend cu cel al cifrei de afaceri, însă se poate observa că pe toată perioada
analizată volumul acestora îl depășește pe cel al veniturilor, generând un rezultat din exploatare negativ. Ca și pondere
în total cheltuieli, cele cu materiile prime și materialele consumabile au cel mai mare impact: între 60% și 70% din total
cheltuieli. Cheltuielile cu personalul, au, de asemenea, o pondere semnificativă în totalul cheltuielilor, cu procente între
10% și 16% pe parcursul perioadei analizate. Raportat la volumul cifrei de afaceri, cheltuielile cu materiile prime și
materialele consumabile reprezintă peste 92% din cifra de afaceri în 2015, iar în următorii ani doar acest tip de
cheltuieli depășesc volumul cifrei de afeceri, așa cum se poate observa și din tabelul de mai jos.
Cont de profit şi pierdere (RON)
dec.-15
dec.-16
dec.-17
iun.-18
Cifra de afaceri
70.483.819
74.239.299
84.215.268
35.271.604
Cheltuieli cu materii prime, materiale
64.658.155
82.172.949
85.147.446
48.455.372
consumabile
Diferențe
5.825.664
-7.933.650
-932.178
-13.183.769
Având în vedere că cifra de afaceri a debitoarei este generată în cea mai mare proporție de veniturile din prestări
servicii, ne-am propus să analizăm doar cuantumul acestor venituri raportat strict la cheltuielile cu materia primă și se
constată că în perioada 2016-iunie 2018 acestea depășesc veniturile, generând un rezultat negativ, așa cum se poate
observa și din tabelul de mai jos.
dec.15
dec.16
dec.17
iun.18
Total venituri din prestări servicii

70.081.539

73.861.319

84.108.216

34.921.481

Cheltuieli cu materia primă

63.870.930

81.403.130

84.385.188

48.127.886

Diferența venituri- cheltuieli cu materia primă
6.210.609
- 7.541.811
- 276.972
- 13.206.405
Rezultatul operaţional, calculat ca și diferența dintre veniturile de exploatare și cheltuielile din exploatare, reflectă restul
rămas după deducerea cheltuielilor operaţionale din totalul veniturilor din acest segment şi se concretizează sub formă
de pierdere pe tot parcursul perioadei analizate. Această pierdere înregistrată de debitoare este una îngrijorătoare
deoarece raportând doar veniturile principale (cele din prestări servicii) la cheltuielile cu materia primă rezultă o
pierdere. În condițiile în care se adaugă și celelalte cheltuieli pierderea se accentuează. Este de menționat că, așa cum a
fost prezentat și în cadrul capitolului 2, prețurile pentru energia termică produsă în sistem de cogenerare sunt
reglementate de ANRE, debitoarea primind și un bonus de cogenerare, însă aceste venituri, din punct de vedere contabil
se înregistrează ca și venituri financiare, prin urmare rezultatul net va fi impactat de acest bonus, așa cum se poate
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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observa din analiza Activității financiare de mai jos.
4.2. Activitatea financiară
Prezentăm mai jos detalierea veniturilor şi cheltuielilor de natură financiară înregistrate de societatea CET Arad SA în
perioada decembrie 2015 – iunie 2018:
ACTIVITATEA FINANCIARA
dec.-15
%
dec.-16
%
dec.-17
%
iun.-18
%
Venituri financiare, din care:
30.495.313 29% 19.042.5 20% 17.468.7 17%
4.639.7 12%
32
92
90
Diferente de curs valutar
3.083 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
30 0,0%
Dobanzi
35.389 0,0%
1.659 0,0%
4 0,0%
0 0,0%
Sconturi primite
87.296 0,1%
151.973 0,2%
375.971 0,4%
53.381 0,1%
Alte venituri
30.369.546
28,5 18.888.9
20,2 17.092.8
16,8
4.586.3
12,2
%
00
%
17
%
79
%
Cheltuieli financiare, din care:
4.342.870
4% 2.735.64
2%
84.950
0% 610.516
1%
1
Diferente de curs valutar
73.780 0,1%
0 0,0%
74 0,0%
29.165 0,0%
Dobanzi platite
396.969 0,4%
241.977 0,2%
0 0,0%
0 0,0%
Alte chelt. financiare
3.872.121 3,6% 2.493.66 2,0%
84.876 0,1% 581.350 0,8%
4
Rezultat financiar
26.152.444
16.306.8
17.383.8
4.029.2
91
42
75
În ceea ce priveşte activitatea financiară a entităţii, constatăm că veniturile financiare ale societăţii au o evoluţie
descrescătoare în perioada 2015-iunie 2018, înregistrând valori mai semnificative în anul 2015 (30,5 mil. lei), respectiv
anul 2016 (19,04 mil. lei). Cheltuielile financiare au o evoluție fluctuantă în perioada analizată, fiind alcătuite din
cheltuielile cu diferenţele nefavorabile de curs valutar, cheltuielile cu dobânzile și alte cheltuieli financiare. Ca și
pondere în rezultat, cele mai importante sunt alte venituri și cheltuieli financiare, care sunt reprezentate de bonusul de
cogenerare, investițiile financiare pe termen scurt cedate și vânzarea de certificate verzi (venituri), respectiv contribuția
EE pentru cogenerare (cheltuieli). Situația altor venituri și cheltuieli financiare se prezintă astfel:
dec.15
%
dec.16
%
dec.17
%
iun.18
%
Venituri din bonusul de
73%
98%
99%
99%
cogenerare
22.100.115
18.481.484
16.854.322
4.524.554
Venituri din investiții pe
8.090.312
27%
0%
0%
termen scurt cedate
Venituri din certifiate verzi
179.119
1%
407.416
2%
238.495
1%
61.825
1%
Total alte venituri financiare
100
100
100
100
30.369.546
%
18.888.900
%
17.092.817
%
4.586.379
%
Cheltuieli cu contribuția EE
308.244
8%
2.493.664
100
84.876
100
581.350
100
cogenerare
%
%
%
Cheltuieli cu investițiile
3.563.877
92%
financiare cedate
Total alte cheltuieli
3.872.121
100
2.493.664
100
84.876
100
581.350
100
financiare
%
%
%
%
Rezultatul financiar se concretizează în profit pe toată perioada analizată, cuantumul veniturilor financiare depășindu-l
cu mult pe cel al cheltuielilor. Coroborând acest rezultat cu cel operațional se poate concluziona că profitabilitatea
debitoarei este strâns legată de schema de ajutor de stat pentru cogenerare de înaltă eficiență. Trebuie menționat că
bonusul acordat fiecărui producător are o evoluţie degresivă pe perioada de acordare a schemei de sprijin, motiv pentru
care veniturile reprezentate de bonusul de cogenerare scad pe parcursul perioadei analizate și implicit scade și rezultatul
financiar.
4.3. Activitatea de valorificare a activelor imobilizate
În perioada analizată, societatea debitoare înregistrează venituri și cheltuieli din valorificarea activelor imobilizate doar
în perioada 2015-iunie 2018. Situația defalcată a acestora se prezintă astfel:
ACTIVITATEA DE VALORIFICARI
DE ACTIVE

dec.-15

%

dec.-16

%

dec.-17

%

iun.-18

%

Venituri din vanzare de active şi alte
op. de capital

79.584

0,1%

-9.232

0,0%

107.957

0,1%

647.647

1,7%

0

0,0%

1.248

0,0%

115.978

0,1%

0

0,0%

Chelt privind activele cedate
Rezultat din activitatea de valorificare

79.584

-10.480

-8.021

647.647
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Situația bunurilor valorificate se prezintă astfel:
Nr.
crt

Denumire

Cant

Valoare de
intrare

Data
achiz.

D.S.
(ani

Amort.
Val. de
Valoare de
Cumparator
cumulata
vz. fără
vinzare
SC INTER UTIL SRL
10
712.221
31.884
39.536
CUI.33162912

Suma
incasata

OP/DATA

1

Buldozer DZ 132-1

1

712.221 11/2000

2

FORD TRANSIT CONNECT
TOURNEO SNB 1.8 TDC
90CP AR-07-UJC

1

43.266 05/2006

5

43.266

BEJ GODEA
Dos.Ex.180

15.645

19.400

19.400

Virare la COMPLEX
EN.OLTENIA

3

AUTOTURISM DACIA
LOGAN PICK UP 16 E5 N
U1 16 090 E5
UU1USD13546484439
SERIE MOTOR UA32144 +
ACCESORII

1

32.613 11/2011

4

32.613

BEJ GODEA
Dos.Ex.180

22.823

28.300

28.300

Virare la COMPLEX
EN.OLTENIA

4

Ifron 204 S715269 CUPA
0,8ML

1

1.230 12/1990

7

4.842

6.004

1.230 TOMUTA LUCIAN
cnp.1761122024914

39.536 OP 1/05.10.2015

5.000 DI 81/19.04.2016
1.004 DI 84/20.04.2016

5

Remorca basculanta

1

160 12/1994

6

BAN PETRU
160
cnp.1581217023619

6

Tractor U650 41 AR 6610
(AR 06 ANN)

1

345 12/1998

5

345

7

Buldozer DET 250 M2 cu
motor rezerva

1

646.875 08/2003

10

646.875

8

9

Locom.diesel electrica
2100CPLDE002/89

Locomotiva diesel electrica
LDE001/85
TOTAL

1

1

166.955 08/1989

278.278 08/1985

18

18

1.881.943

4.548

5.412

5.412 DI 22/23.02.2017

BAN PETRU
cnp.1581217023619

9.969

11.863

6.664 DI 23/24.02.2017

CET GOVORA
CUI.10102377

93.439

111.193

TURBO RAIL
SERVICE SRL
CUI.32658978

402.227

TURBO RAIL
SERVICE SRL
CUI.32658979

647.647

166.955

278.278

1.881.943

5.199 DI 25/27.02.2017
5.000 DI 133/18.12.2017
106.193 OP 6189/29.11.2017
478.650

360.000 OP 30/27.02.2018
5.000 DI 12/22.02.2018
113.650 OP 38/06.03.2018

770.700

360.000 OP 27/22.02.2018
5.000 DI 13/22.02.2018
405.700 OP 38/06.03.2018

1.233.024

1.471.058

1.471.058

Corelând această situație cu veniturile din vânzarea activelor și alte operații de capital (Ct. 7583), constatăm că valoarea
încasată nu corespunde întocmai cu cea înregistrată în contabilitate. Scoaterea din evidență a activelor imobilizate se
contabilizează în contrapartidă cu amortizarea acumulată, diferența trecându-se pe cheltuieli. Debitoarea înregistrează
cheltuieli cu cedarea activelor și alte operații de capital (Ct. 6583), în cadrul acestui cont regăsindu-se doar valoarea
neamortizată a activelor vândute, însă după cum se poate observa acestea sunt amortizate integral.
Diferențele între situația prezentată anterior și situația veniturilor și cheltuielilor înregistrate în contabilitate se explică
astfel:
1. Pentru anul 2015 s-a înregistrat venitul din vânzarea autoturismelor Ford și Dacia Logan la valoarea inclusiv TVA,
de acolo diferența de 9.232 lei în plus ca și venit, comparativ cu suma facturată;
2. În anul 2016 se stornează acest TVA de 9.232 înregistrat eronat la venituri din cedarea activelor, motiv pentru care
suma înregistrată în contabilitate este negativă. De asemenea, venitul din vânzarea bunului valorificat în acest an a fost
înregistrat în contul 703 Venituri din vânzarea produselor reziduale”. În ceea ce privește cheltuielile înregistrate, suma
de 1.247,57 lei reprezintă cheltuieli cu valoarea neamortizată a mijloacelor fixe casate, din situația aferentă anului 2016
de mai jos;
3. În anul 2017 veniturile înregistrate în contul 7583 corespund cu sumele facturate din valorificarea de active din acest
an. Cheltuielile înregistrate în contul 6583 în cuantum de 124.201,84 lei reprezinta cheltuieli cu valoare neamortizata a
mijloacelor fixe casate, respectiv cota parte din diferențele din reevaluare nedeductibile fiscal, iar suma de –8.224,15 lei
reprezintă cheltuieli cu valoare neamortizata a mijloacelor fixe casate, respectiv cota parte din diferențe din reevaluare
deductibile fiscal;
4. Pentru anul 2018 venitul rezultat din vânzarea locomotivei în cuantum de 402.227 lei a fost înregistrat eronat în
contul 7588 Alte venituri din exploatare”.
Situația casărilor în perioada 2015-iunie 2018 este următoarea:
SITUATIA CASĂRILOR PE LUNA MAI 2016
Detalii bun casat
Polizor univ.cu aspirator PU300
S.7632
Masina de gaurit GCO25
Polizor PU 300A

Val. inv.
fiscala

Dif. reev.

Val.
inv

Amort.di Amort.
n reev.
totala

AMORT

Val.
neamort.
din
reevaluare

Val.
neamort.
fiscal

Total val.
Neamortizată

Venit
din
casare

21

0

21

21

0

21

0

0

0

8

256

0

256

256

0

256

0

0

0

0

55

0

55

55

0

55

0

0

0

0
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Detalii bun casat

Val. inv.
fiscala

Statie portabila MOTOROLA P08016 canale
Statie portabila MOTOROLA P08016 canale
Statie portabila MOTOROLA P08016 canale
Statie portabila MOTOROLA P08016 canale
Statie portabila MOTOROLA P08016 canale
Ciocan electropneumatic electronic
HR 5001C s.48400E
PISTOL ELECTRIC REPARAT
COVOARE BENZI TRANSPORT
Cuptor pt.etalonarea
termocupl.s.8739
Inst.pt.cantarire continua şi
contorizare de banda tip ICCB
Inst.pt.cantarire continua şi
contorizare de banda
Instalatie masurare gaze-CET L +
calculator (CCT1-server )+ monitor
RELISYS
TEODOLIT ELECTRONIC DJD05+TREPIED AL+STATIE
TELESCOPICA
CALCULATOR ETA2U+monitor
SOLAR
TOTAL

Dif. reev.

Val.
inv

Amort.di Amort.
n reev.
totala

AMORT

Val.
neamort.
din
reevaluare

Val.
neamort.
fiscal

Total val.
Neamortizată

Venit
din
casare

919

154

1074

1074

0

1074

-154

154

0

8

919

154

1074

1074

0

1074

-154

154

0

0

862

145

1007

1007

0

1007

-145

145

0

0

862

145

1007

1007

0

1007

-145

145

0

0

862

145

1007

1007

0

1007

-145

145

0

0

2655

556

3211

3211

0

3211

-556

556

0

129

20644

0

20644

20128

0

20128

516

0

516

3

77

0

77

77

0

77

0

0

0

3

12825

11292

24117

24117

0

24117

-11292

11292

0

0

12825

11292

24117

24117

0

24117

-11292

11292

0

0

52534

23459

75993

66768

9226

75993

-14233

14233

0

118

14637

0

14637

13906

0

13906

731

0

731

3

2200

0

2200

2200

0

2200

0

0

0

3

47341 170494

160021

9226

169247

-36868

38116

1248

276

123153

Situatia casărilor pe luna ianuarie 2017
Detalii bun casat
Conducte captare apa din dep zgura şi
cenusa
Cond.recirc. la statia pompe Bagger
zgura şi cenusa
Cond.evac. zgura şi cenusa intre CET şi
depozit firele A,B,C,D,F
Cond.distrib. şi varsari dep.zgura şi
cenusa Compartimentul I
Cond.distrib. şi varsari dep.zgura şi
cenusa Compartimentul II
Puturi deversoare - colectoare apa din
dep.zgura şi cenusa
TOTAL

Val. Inv.
Fiscala

Dif.
Reev

VINLO
C

Amort
Fisc.

Amort Amortto
reev.
tala

Val.
neamort
fiscal

Val.
neamort.
din reev.

Total val.
Neamort.

Venit din
casare

5388

31492

36880

3615

5604

9220

1773

25887

27660

0

6218

70492

76710

12272

17560

29832

-6053

52931

46878

0

2538

37950

40488

6857

8889

15745

-4319

29062

24743

225443

2485

8832

11317

2346

2055

4401

139

6777

6916

3686

2484

8832

11316

2346

2055

4401

138

6777

6915

27775

528

3452

3980

431

684

1115

97

2768

2865

1702316

19642

161049

180691

27866

36848

64713

-8224

124202

115978

1959220

Rezultatul din valorificare se concretizează în profit pentru anul 2015 și perioada ianuarie-iunie 2018 și pierdere pentru
anul 2016 și 2017. Având în vedere că, urmare a casării bunurilor prezentate în tabelele de mai sus, a rezultat un venit
de 276 lei pentru 2016 și 1.959.220 lei pentru anul 2017 înregistrat în contul de venituri din vânzarea produselor
reziduale și că veniturile din valorificarea locomotivei în cuantum de 402.227 lei a fost înregistrat eronat în contul 7588
Alte venituri din exploatare”, rezultatul din valorificarea activelor recalculat luând în considerare și aceste venituri este:
• Pentru anul 2015: 70.352 lei (79.584 lei - 9.232 lei reprezentând TVA-ul înregistrat eronat la venit și stornat în
2016);
• Pentru anul 2016: 3.870 lei (4.842 lei + 276 lei – 1.248 lei);
• Pentru anul 2017: 1.951.199 lei (107.957 lei -115.978 lei + 1.959.220 lei);
• Pentru perioada ianuarie iunie 2018: 1.049.874 lei (647.647 lei + 402.227 lei).
Menționăm că veniturile care nu au fost trecute în contul 7583 Venituri din cedarea activelor și alte operații de capital”
se regăsesc în rezultatul de exploatare.
4.4. Rezultatul net
Rezultatul net este strâns legat de următorii indicatori:
• Veniturile din prestări servicii (cu un impact de peste 60% în total venituri);
• Cheltuielile cu materia primă și materialele consumabile (cu un impact de peste 60% în total cheltuieli);
• Cheltuieli cu peronalul (cu un impact de peste 10% în total cheltuieli)
• Veniturile și cheltuielile și cheltuielile financiare legate de cogenerare (cu un impact semnificativ în rezultat).
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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Luând în considerare doar aceste elemente, rezultatul se concretizează astfel:
dec.15
dec.16

dec.17

iun.18

Total venituri din prestări servicii

70.081.539

73.861.319

84.108.216

34.921.481

Cheltuieli cu materia primă și materiale
consumabile
Cheltuieli cu personalul

64.658.155

82.172.949

85.147.446

48.455.372

17.255.052

15.247.093

14.617.879

7.678.483

Diferența venituri- cheltuieli core business

- 11.831.668

- 23.558.723

- 15.657.109

- 21.212.374

Venituri din bonusul de cogenerare

22.100.115

18.481.484

16.854.322

4.524.554

Cheltuieli cu contribuția EE cogenerare

308.244

2.493.664

84.876

581.350

Diferența venituri- cheltuieli cogenerare

21.791.871

15.987.821

16.769.446

3.943.204

Total rezultat

9.960.203

- 7.570.903

1.112.337

- 17.269.170

Raportându-ne doar la aceste variabile menționate mai sus, se poate observa o ameliorare a randamentului debitoarei în
anul 2017, reducându-se diferența negativă dintre veniturile din prestări servicii și cheltuielile cu materia primă și
materialele consumabile. Rezultatul din 2017 calculat doar raportat la aceste elemente este unul pozitiv și poate fi pus
pe seama scăderii diferenței negative dintre veniturile din prestări servicii și cheltuielile cu materia primă și materialele
consumabile, pe seama scăderii cheltuielilor cu personalul și a celor cu contribuția EE. Cu toate acestea, rezultatul net
(unde sunt luate în calcul toate elementele de venituri și cheltuieli) este unul negativ: -19,34 mil. lei, însă pierderea se
ameliorează față de 2016, când se înregistra valoarea de -31,81 mil. lei.

Rezultatul net obţinut prin însumarea rezultatului din exploatare(operațional),a rezultatului financiar, precum și a celui
din valorificarea activelor imobilizate, se concretizează în profit pentru anul 2015, respectiv pierdere în 2016-2017 și
ianuarie- iunie 2018.
Raportat la declinul masiv din 2016, când de la un profit net de 224.143 lei înregistrat în 2015, debitoarea ajunge la o
pierdere de 31,81 mil. lei, se poate observa o ameliorare în 2017 când pierderea se reduce la 19,34 mil lei, însă
debitoarea nu reușește să se păstreze pe trendul ascendent, înregistrând în perioada ianuarie-iunie 2018 o pierdere de
36,18 mil lei.
Totuși, având în vedere activitatea sezonieră, până la sfârșitul anului 2018 există șanse ca rezultatul să revină pe trendul
ascendent, însă acest aspect depinde de mai mulți factori, cum ar fi condițiile meteorologice, încasarea veniturilor din
prestării servicii către CET Hidrocarburi pentru a evita înregistrarea de cheltuieli cu penalități de întârziere calculate de
furnizori, prețul cu care debitoarea va achiziționa gaz în al doilea semestru al anului 2018, etc.
Un impact în pierderea netă înregistrată de debitoare este reprezentat și de evoluția cheltuielilor cu
despăgubirile,amenzile și penalitățile,care pe parcursul perioadei analizate înregistrează următoarele valori:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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Despagubiri,amenzi şi penalitati,
donatii
2015

4.129.682 lei

Total cheltuieli înregistrate de
debitoare
106.116.572 lei

2016

10.769.104 lei

125.305.417 lei

8,59%

2017

7.124.634 lei

121.195.777 lei

5,88%

Valoare

Procent în total
cheltuieli
3,89%

ianuarie -iunie 2018
7.187.094 lei
73.884.673 lei
9,73%
5.
Analiza situaţiei patrimoniale
Analiza economică a fost realizată conform actelor contabile (a balanțelor și bilanțurilor, a situațiilor în format excel,
etc), primite de la debitoare.
Sumele nu reprezintă imaginea masei credale sau a datoriilor pe care compania le are față de creditori. În același timp,
valoarea activului nu reprezintă valoarea de piață sau valoarea evaluată a acestuia, valoarea prezentată în situațiile
analizate în raport fiind cea contabilă.
Analiza patrimonială are rolul de a evidenția principalele dezechilibre cu care se confruntă o companie, precum și
raportul dintre datoriile acesteia și activele proprii de care dispune. Imaginea de ansamblu a situației patrimoniale se
prezintă astfel:

Activ

2015

2016

2017

Jun-18

Disponibilități bănești
2.229.239 lei
Investiții pe termen scurt
3.775.200 lei
Creanțe
104.837.844 lei
Stocuri
3.563.035 lei

1.454.015 lei
3.775.200 lei
48.286.212 lei
5.428.729 lei

-35%
0%
-54%
52%

868.421 lei
- lei
37.199.346 lei
8.643.990 lei

-40%
-100%
-23%
37%

367.360 lei
- lei
15.733.285 lei
3.822.787 lei

-58%
0%
-58%
-56%

Total active curente

114.405.318 lei

58.944.156 lei

-48%

46.711.757 lei

-21%

19.923.432 lei

-57%

Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare

5.395 lei
10.968 lei
138.804.773 lei 134.367.304 lei
531.829 lei
703.007 lei

103%
25.839 lei
-3% 131.292.433 lei
32%
658.950 lei

136%
20.773 lei
-2% 129.575.443 lei
-6%
603.451 lei

-20%
-1%
-8%

Total active imobilizate

139.341.998 lei 135.081.279 lei

-3% 131.977.222 lei

-2% 130.199.666 lei

-1%

-13%

32%

72.780 lei

65%

-8% 150.195.878 lei

-16%

CH înregistrate în avans
Total activ

Pasiv

38.358 lei

33.485 lei

253.785.674 lei 194.058.919 lei

44.234 lei

-24% 178.733.213 lei

2015

2016

2017

Datorii pe termen scurt
Datorii pe termen lung

114.760.813 lei
26.288.660 lei

90.616.322 lei
22.577.320 lei

Total datorii

141.049.473 lei 113.193.642 lei

-21%
-14%

Jun-18

98.388.751 lei
18.865.979 lei

9% 107.471.189 lei
-16% 17.447.395 lei

9%
-8%

-20% 117.254.730 lei

4% 124.918.584 lei

7%

Venituri în avans

16.744.837 lei

16.687.222 lei

0%

16.636.408 lei

0%

16.612.274 lei

0%

Capitaluri proprii

95.991.364 lei

64.178.056 lei

-33%

44.842.075 lei

-30%

8.665.020 lei

-81%

-8% 150.195.878 lei

-16%

Total pasiv

253.785.674 lei 194.058.919 lei

-24% 178.733.213 lei

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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Bilant (RON)
ACTIV

( RON )

Bilant (RON)
Dec-15

Dec-16

Dec-17

Jun-18

PASIV

( RON )

Cash

2.229.239

1.454.015

868.421

360.772

Investiții pe termen scurt (certificate emisii CO2)

3.775.200

3.775.200

-

-

-

-

-

6.586

38.395.690

39.474.613

9.515.914

5.245.213

Avansuri încasate în contul comenzilor

431.655

1.786.282

3.158.705

2.947.826

Creditori diversi
Clienti - creditori

Sume în curs de decontare
Debitori diversi
Creanțe bugetare
Creante curente

Dec-15

Dec-16

Dec-17

Jun-18

Furnizori

68.374.286

54.533.611

63.384.864

Furnizori de imobilizari

20.610.318

1.473.141

21.513

85.586.983
-

Furnizori - facturi nesosite

15.469.966

29.383.237

32.347.260

16.700.384

-

-

-

-

43.153

30.139

30.139

3.209.852

53.860.571

5.515.292

16.828.554

5.045.889

-

-

-

-

Clienti - facturi de intocmit

8.855.675

1.548.286

4.435.311

-

Salariati

311.332

306.206

320.375

203.915

Creante incerte

Bugetari

1.152.625

1.152.625

1.152.625

1.152.625

Decontări în cadrul grupului

-

-

-

-

Decontări din operațiuni în participare

-

-

-1.196.877

-1.196.877

-1.196.877

-1.196.877

Subvenții

-

-

-

-

Avansuri acordate personalului

-

-

-

59.752

Provizioane depreciere creante curente și incerte

Avansuri de trezorerie
Avansuri pentru prestări servicii
Decontari in curs de clarificare
CASH SI CREANTE / Cash & Accounts receivable
Produse finite și produse reziduale
Marfuri

620.390

4.091.398

2.253.278

1.706.823

Decontari în curs de clarificare

-

798.590

-

-

Dividende de plata

-

-

-

-

9.331.369

-

-

-

-

-

31.322

63.232

114.760.813

90.616.322

98.388.751

107.471.189

Credite pe termen scurt
Alte împrumuturi și datorii asimilate
DATORII PE TERMEN SCURT / Current Liabilities

-

-

-

1

Credite bancare pe termen lung

26.288.660

22.577.320

18.865.979

17.447.395

12.944

5.990

7.930

7.072

Credite bancare pe termen lung

-

-

-

-

3.325.561

-

3.297.184

2.471.785

Alte împrumuturi și datorii asimilate

-

-

-

-

110.842.283

53.515.427

38.067.767

16.100.645

340.405

2.441.714

2.394.863

740.936

Datorii către asociați

-

-

-

-

26.288.660

22.577.320

18.865.979

17.447.395

Provizioane pentru litigii

-

-

-

-

Provizioane pentru garantii acordate clientilor

-

-

-

-

Alte provizioane

-

-

-

-

PROVIZIOANE

-

-

-

-

16.744.837

16.687.222

16.636.408

16.612.274

CREDITE PE TERMEN LUNG

-

-

-

-

23.071

24.381

17.850

14.119

-

-

-

-

3.199.559

2.962.633

2.812.188

2.808.025

Productie in curs de executie

-

-

-

-

Subvenții pentru investiții

Lucrari in curs de executie

-

-

-

-

Venituri înregistrate în avans

Materii prime si marfuri aflate la terti

-

-

35.348

35.348

Avansuri acordate pentru stocuri

-

-

3.383.741

224.360

Obiecte de inventar
Animale și păsări
Materii prime, ambalaje si consumabile

Provizioane stocuri
STOCURI / Inventory
ACTIVE CIRCULANTE / Current Assets
IMOBILIZARI FINANCIARE
IMOBILIZARI NECORPORALE

-

-

-

-

3.563.035

5.428.729

8.643.990

3.822.787

114.405.318

58.944.156

46.711.757

19.923.432

531.829

703.007

658.950

603.451

-

-

-

-

VENITURI INREGISTRATE ÎN AVANS

16.744.837

16.687.222

16.636.408

16.612.274

DATORII PE TERMEN LUNG / Non-Current Liabilities

43.033.497

39.264.541

35.502.387

34.059.669

157.794.310

129.880.863

133.891.138

141.530.858

33.595.560

33.595.560

33.595.560

33.595.560

-

-

-

-

Rezerve legale și alte rezerve

18.648.766

18.784.199

18.784.201

18.784.200
39.039.011

TOTAL DATORII / TOTAL LIABILITIES
Capital social
Prime de capital

5.395

10.968

25.839

20.773

Rezerve din reevaluare

39.677.653

39.630.311

39.346.391

1.116.314

1.116.314

1.116.314

1.116.314

Repartizarea profitului

-88.709

-

-

-

38.370.895

39.662.582

39.481.949

39.481.949

3.933.951

3.981.293

-27.548.095

-46.576.697

140.902.735

140.729.885

143.192.696

142.747.463

35.904

35.904

40.146

40.146

Imobilizari in curs

13.871.851

14.772.775

12.282.550

12.695.900

Animale biologice

-

-

-

-

Avansuri pentru imobilizari

-

-

-

-

Amortizări și provizioane

-55.492.927

-61.950.157

-64.821.223

-66.506.331

IMOBILIZARI CORPORALE

138.804.773

134.367.304

131.292.433

129.575.443

ACTIVE IMOBILIZATE / Non-Current Assets

139.341.998

135.081.279

131.977.222

130.199.666

38.358

33.485

44.234

72.780

253.785.674

194.058.919

178.733.213

150.195.878

Terenuri
Cladiri
Masini utilaje (mijl. trans.)
Mobilier

Chelt inregistrate in avans
ACTIV TOTAL / TOTAL ASSETS

Rezultatul reportat
Profit/pierdere
CAPITAL PROPRIU / EQUITY

CAPITALUL PERMANENT
ACTIV NET CONTABIL / NET ASSETS
PASIV TOTAL / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

224.143

-31.813.307

-19.335.982

-36.177.054

95.991.364

64.178.056

44.842.075

8.665.020

139.024.861

103.442.597

80.344.462

42.724.690

95.991.364

64.178.056

44.842.075

8.665.020

253.785.674

194.058.919

178.733.213

150.195.878
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5.1. Analiza echilibrului pe termen scurt
Indicatorii de lichiditate se concentrează pe fluxurile de numerar şi au rolul de a măsura capacitatea unei companii de aşi îndeplini obligaţiile pe termen scurt. Capitalul de lucru ca indicator de măsurare a lichidităţii unei companii se
calculează ca și diferență între activele și datoriile curente:
dec.15
dec.16
dec.17
iun.18
Active curente
114.405.318 lei
58.944.156 lei
46.711.757 lei
19.923.432 lei
Datorii curente
114.760.813 lei
90.616.322 lei
98.388.751 lei
107.471.189 lei
Capitalul de lucru
- 355.495 lei
- 31.672.166 lei
- 51.676.994 lei
- 87.547.757 lei

Din graficul prezentat mai sus putem observa faptul că societatea CET Arad SA, pe tot parcursul perioadei analizate,
prezintă un capital de lucru negativ, ceea ce denotă că nu se pot acoperi datoriile curente din activele curente. Se
constată declanșarea dezechilibrului pe termen scurt încă din anul 2015, dezechilibru ce s-a menținut până la
deschiderea procedurii de insolvență, iunie 2018, când deficitul pe termen scurt înregistrat este de aproximativ 87,55
mil. lei.
Având în vedere aceste aspecte, este important să analizăm lichiditatea prin prisma celor trei forme: lichiditatea
generală (Active curente (stocuri+ creanțe + disponibil)/ Datorii curente), lichiditatea rapidă ((Creanțe+disponibil)/
Datorii curente), respectiv lichiditatea imediată sau testul acid (Disponibil/ Datorii curente). Lichitatea unei firme
reprezintă solvabilitatea ei pe termen scurt și arată puterea firmei de a face față obligațiilor financiare pe termen scurt,
ca urmare a transformării activelor circulante în disponibilități bănești în aceeași perioadă de timp.

Analiza lichidității
001
001
000

Lichiditatea generală

2015

2016

Lichiditatea rapidă

2017

Lichiditate imediată

Iunie
2018

2015

2016

2017

Iunie 2018

Lichiditatea generală

001

001

000

000

Lichiditatea rapidă

001

001

000

000

Lichiditate imediată

000

000

000

000
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Așa cum se poate observa și în graficul anterior, lichiditatea imediată sau testul acid este foarte aproape de valoarea 0,
ceea ce înseamnă că societatea nu are disponibil pentru a acoperi datoriile curente, ponderea de acoperire fiind între 0%
și 5% în parioda analizată. Având în vedere acest aspect, se constată că societatea se bazează pe recuperarea creanțelor
sau punerea în valoare a stocurilor pentru a-și putea acoperi datoriile curente, însă chiar și așa, analizând lichiditatea
generală (care ia în calcul total active circulante, în care sunt incluse și stocurile și creanțele) se poate observa că pragul
recomandat de 0,8 este depășit doar în anul 2015. Vom analiza în continuare elementele componente ale indicatorilor
prezentați mai sus:
5.1.1. Analiza activelor curente:
Activele curente ale societăţii Cet Arad SA sunt alcătuite din:
Diponibilităţi băneşti
Investiții pe termen scurt
Creanţe
Stocuri
Disponibilităţile băneşti au un trend descrescător în perioada analizată, astfel de la un cuantum de 2,23 mil. lei în 2015,
ajunge la 1,45 mil. lei în 2016, apoi la 868 mii lei în 2017, iar în iunie 2018 cuantumul disponibilităților bănești scade la
367 mii lei.Debitoarea deține investiții pe termen scurt în cuatum de 3,78 mil. lei în 2015 și 2016, reprezentând
certificate de emisii gaze CO2. Cu privire la aceste certificate, situația în perioada analizată, conform explicațiilor
primite de la debitoare se prezintă astfel:La data de 01.01.2015, SC CET ARAD SA are înregistrat în debitul contului
508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" un număr de 134.753 certificate de emisii de gaze cu efect de
seră, în valoare totală de 3.563.877,62 lei, iar la data de 31.12.2015 are înregistrat în debitul contului un număr de
112.294 certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în valoare totală de 3.775.200,42 lei, certificate ce au fost
achiziționate în baza:
-Hotărârii Guvernului nr. 1.096 / 11.12.2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv
Planul naţional de investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 16 ianuarie 2014, cu
modificările și completările ulterioare;
-Ordinului Departamentului pentru Energie nr. 137 / 26.02.2014 pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea
contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea
investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor,
precum şi cheltuielile eligibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 19 martie 2014;
Ordinului Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 1277 / 30.10.2015 pentru
aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate
tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea,
monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 842 din 12 noiembrie 2015.
Conform actelor normative menționate mai sus, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit
emise în contul operatorilor pot fi utilizate pentru restituirea către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru
acoperirea emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul precedent, pot fi reportate de la an la an şi/sau pot fi
valorificate pe piaţa certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.
Astfel, din cele 134.753 certificate existente în sold la data de 01.01.2015 un numar de 22.459 certificate au fost
utilizate pentru restituirea către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru acoperirea emisiilor de gaze cu
efect de seră generate în anul 2014, iar un număr de 112.294 certificate au fost valorificate prin Bursa de mărfuri în luna
iunie 2015 la pretul de 7,42 euro/ certificat, valoarea totala de 3.740.664,51 lei fiind înregistrată în contul 764 (Venituri
din imobilizări financiare pe tremen scurt cedate), suma de 3.563.877,62 lei fiind trecuta pe cheltuieli – cont 664
(Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate). În cursul anului 2015 au fost achizitionate un numar de 112.294
certificate în valoare totală de 3.775.200,42 lei, care au fost utilizate în anul 2017 (cont 652.4: Cheltuieli cu certificatele
emisii gaze CO2), pentru restituirea către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru acoperirea emisiilor de
gaze cu efect de seră generate în anul 2016.De menționat faptul că în anul 2015 au fost înregistrate în contul 764
venituri din cedarea dreptului de administrare a certificatelor de emisii poluante acordate societatii CET Arad SA prin
Planul National de Alocare aprobat prin HG 60/16.01.2008 catre depozitarul KDF Energy SRL, în valoare totala de
3.543.559,34 lei. Pe lângă această sumă, debitoarea a înregistrat și venituri din bonificatia incasata în schimbul dreptului
de a efectua operatiuni swap, preschimband maximum 10% din certificatele EUA în certificate CER sau ERU de catre
depozitarul KDF Energy SRL, în cuantum de 806.088,03 lei.
Creanţele deţinute de societate înregistrează un trend descrescător pe perioada analizată, astfel de la un cuantum de
104,84 mil. lei în 2015, ajung la 15,73 mil. lei în iunie 2018.
Creanțe
Creanțe comerciale
Debitori diverși
Creanțe bugetare
Alte creanțe
Total creanțe

2015

2016

2017

Jun-18

62.684.938 lei
38.395.690 lei
431.655 lei
3.325.561 lei

7.025.317 lei
39.474.613 lei
1.786.282 lei
- lei

-89%
3%
314%
-100%

21.227.543 lei
9.515.914 lei
3.158.705 lei
3.297.184 lei

202%
-76%
77%
100%

5.008.710 lei
5.245.213 lei
2.947.826 lei
2.531.537 lei

-76%
-45%
-7%
-23%

104.837.844 lei

48.286.212 lei

-54%

37.199.346 lei

-23%

15.733.285 lei

-58%
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Creanțele comerciale sunt compuse din:
dec.15
Creanțe curente

dec.17

iun.18

53.860.571

5.515.292

16.828.554

5.045.889

8.855.675
1.152.625

1.548.286
1.152.625

4.435.311
1.152.625

1.152.625

-1.196.877

-1.196.877

-1.196.877

-1.196.877

Clienți - facturi de intocmit
Creante incerte
Provizioane depreciere creanțe curente și incerte

dec.16

Avansuri pentru prestări servicii
12.944
5.990
7.930
Situația defalcată a clienților (4111) CET Arad SA la data deschiderii procedurii de insolvență
Nr
1
2
3
4
5
6
7
9
*
10
11
12
13
*
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Client

Factura

E DISTRIBUTIE MUNTENIA SA
ICCO ELECTRIC
METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL
OPERATOR PIETEI DE EN.EL.&GAZE
NAT.OPCOM
PRAKTIKER ROMANIA SRL
PRAKTIKER ROMANIA SRL
PRAKTIKER ROMANIA SRL
SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA
CONT 4111.1
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
CONT 4111.2.1
ACUMULATORUL BUCURESTI
CONAR-SA ARAD
CONSILIUL JUDETEAN ARAD
CONSILIUL JUDETEAN ARAD
CONSILIUL JUDETEAN ARAD
CONSILIUL JUDETEAN ARAD
CONSILIUL JUDETEAN ARAD
CONSILIUL JUDETEAN ARAD
CONSILIUL JUDETEAN ARAD
CONSILIUL JUDETEAN ARAD
CONSILIUL JUDETEAN ARAD
CONSILIUL JUDETEAN ARAD
CONSILIUL JUDETEAN ARAD
ICIM ARAD SA
ICIM ARAD SA
ICIM ARAD SA
ICIM ARAD SA
KDF ENERGY SRL BUCURESTI
KDF ENERGY SRL BUCURESTI
KDF ENERGY SRL BUCURESTI
KDF ENERGY SRL BUCURESTI
POLARIS M HOLDING SRL
POLARIS M HOLDING SRL
POLARIS M HOLDING SRL
POLARIS M HOLDING SRL
POLARIS M HOLDING SRL
S.C TEHNODOMUS S.A
SC ALL CHAROLAIS FARM
SC CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
SRL
SC CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMISOARA

1162
823
75

Valoare

7.072

Scadenta

0,01
126,55
62.939,40

29.03.2018
27.06.2008
01.07.2018

935,34

31.05.2018

7.239,59
373,12
10.323,42
0,01
81.937,44
2,80
2.122.613,97
2.635.328,73
0,41
4.757.945,91
65,50
390,94
1.776,30
1.521,92
1.629,44
1.409,77
1.363,82
0,01
2.052,34
2.114,09
2.347,46
2.602,11
2.196,43
1.930,66
94,81
14.705,60
256,25
-0,09
2.187.350,00
-2.187.350,00
3.006,86
8.589,46
1.374,81
20.527,58
4.896,47
3.678,62
14,49
1.078,80

28.05.2018
01.07.2018
31.01.2018
31.01.2018
*
17.03.2018
20.05.2018
23.06.2018
15.05.2018
*

30

336,97

01.05.2015

56

101,81

31.05.2015

85
55
77
742
1559
*
10
50
65
608
*
588701
1754
8
26
44
63
83
528
684
694
708
733
747
2063
2367
1835937
1835975
2437
2439
2440
2443
40
59
743
644
680
711
2669

29.10.2012
03.03.2018
31.03.2018
01.05.2018
31.05.2018
01.07.2018
30.12.2016
30.09.2017
31.10.2017
30.11.2017
31.12.2017
31.01.2018
31.03.2009
27.07.2012
28.07.2008
28.07.2008
20.05.2013
20.05.2013
20.05.2013
31.05.2013
01.05.2018
31.05.2018
31.01.2018
01.07.2017
01.09.2017
30.11.2017
12.04.2014
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Nr

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Client

Factura

SRL
SC CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
SRL
SC CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
SRL
SC CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
SRL
SC CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
SRL
SC CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
SRL
SC CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
SRL
SC CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
SRL
SC CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
SRL
SC CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
SRL
SC CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
SRL
SC CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
SRL
SC EUROKYL SRL ARAD
SC KASDUM GF SRL
SC KASDUM GF SRL
SC KASDUM GF SRL
SC KASDUM GF SRL
SC KASDUM GF SRL
SC KASDUM GF SRL
SC KASDUM GF SRL
SC KASDUM GF SRL
SC KASDUM GF SRL
SC LOGTRAR SRL
SC LOGTRAR SRL
SC LOGTRAR SRL
SC LOGTRAR SRL
SC LOGTRAR SRL
SC RADU VALCEA SRL ARAD
SC RADU VALCEA SRL ARAD
SC RADU VALCEA SRL ARAD
SC TATSTYL GRUP SRL
SC TATSTYL GRUP SRL
SC TATSTYL GRUP SRL
SC TATSTYL GRUP SRL
SC TATSTYL GRUP SRL
SC TATSTYL GRUP SRL
SC TATSTYL GRUP SRL
SC TATSTYL GRUP SRL
SC TATSTYL GRUP SRL
SC TATSTYL GRUP SRL
SC TATSTYL GRUP SRL
SC TRANS AR TRUST SRL
SC TRANS AR TRUST SRL
SC TRANS AR TRUST SRL
SC TRANS AR TRUST SRL
SC TRANS AR TRUST SRL

Valoare

Scadenta

99

-123,14

31.08.2015

445

1,63

31.08.2016

1978

350,72

31.05.2013

1996

200,88

30.06.2013

2850

67,61

30.09.2014

2874

79,59

31.10.2014

2891

489,34

30.11.2014

2912

1.101,98

29.12.2014

2940

1.280,13

30.01.2015

2962

391,17

01.02.2015

2989

412,89

30.03.2015

1545
89
100
138
170
193
218
240
261
443
71
73
76
92
93
1925
1973
1994
6
42
61
81
624
648
670
683
706
731
745
55
70
88
102
140

19,44
1.108,29
1.481,08
1.503,41
1.524,88
1.411,85
2.099,68
2.271,03
1.572,28
20,39
5.456,15
6.335,37
6.335,37
6.335,38
6.335,37
0,03
103,40
78,15
725,69
2.062,25
538,50
388,71
110,89
526,29
503,06
559,74
771,06
964,17
964,17
1.280,28
835,17
668,16
70,54
-70,54

31.12.2011
31.07.2015
31.08.2015
30.09.2015
31.10.2015
31.10.2015
28.12.2015
31.01.2016
01.02.2016
31.08.2016
11.06.2018
22.06.2018
01.07.2018
11.07.2018
21.07.2018
30.03.2013
31.05.2013
30.06.2013
02.03.2018
01.05.2018
31.05.2018
01.07.2018
31.05.2017
01.07.2017
31.08.2017
01.09.2017
30.11.2017
31.12.2017
31.01.2018
31.05.2015
01.07.2015
31.07.2015
31.08.2015
30.09.2015
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Nr

Client

Factura

Valoare

Scadenta

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
*

SC TRANS AR TRUST SRL
141
56,89 30.09.2015
SC TRANS AR TRUST SRL
142
780,60 30.09.2015
SC TRANS AR TRUST SRL
169
781,02 31.10.2015
SC TRANS AR TRUST SRL
192
69,48 31.10.2015
SC TRANS AR TRUST SRL
239
1.787,28 31.01.2016
SC TRANS AR TRUST SRL
260
2.579,40 01.03.2016
SC TRANS AR TRUST SRL
448
24,18 31.08.2016
SC TRANS AR TRUST SRL
2865
922,77 31.10.2014
SC TRANS AR TRUST SRL
2890
1.482,75 30.11.2014
SC TRANS AR TRUST SRL
2911
2.189,03 29.12.2014
SC TRANS AR TRUST SRL
2939
3.608,23 30.01.2015
SC WEST TECH DIESEL SRL
79
789,55 01.07.2018
SC WEST TECH DIESEL SRL
623
704,66 31.05.2017
CONT 4111.3.6
*
154.981,56
*
Total
4.994.864,91
*
Așa cum se poate observa și în tabelul de mai sus, cea mai importantă creanță existentă în sold la data deschiderii
procedurii de insolvență este reprezentată de cea deținută împotriva CET Hidrocarburi (95,26%), în cuantum de 4,76
mil. lei.Așa cum se poate observa și din tebelul anterior, doar 0,43% din creanțele clienți sunt mai vechi de 2014, astfel
încât există șanse de recuperare a acestora.
Pe lângă clienții prezentați mai sus, debitoarea deține și creanțe incerte față de următorii:
Situația clienților incerți la data deschiderii procedurii
Nr

Client

valoare

Explicație (incertitudine)

1
2
3
4
5
6

S.C TERMOFICARE 2000 PITESTI S.A
219.557,33 lei
FALIMENT
S.C IMAR S.A
680.820,65 lei
INSOLVENȚĂ
S.C SANEVIT ARAD S.A
217.440,48 lei
FALIMENT
S.C CONTOR GROUP S.A
28.923,56 lei
INSOLVENȚĂ
S.C CONFORT S.A TIMISOARA
3.190,52 lei
FALIMENT
S.C CIMVEST ARAD S.A
2.692,86 lei
INSOLVENȚĂ
TOTAL CLIENTI INCERTI CONT 4118
1.152.625,40 lei
Debitoarea a înregistrat ajustări pentru deprecierea creanțelor în cuantum total de 1.196.877 lei, valoare care nu se
modifică pe parcursul perioadei analizate: 2015-iunie 2018.Soldul debitorilor diverși are o evoluție fluctuanță pe
parcursul perioadei de analiză, astfel de la un cuantum de 38,4 mil. lei în 2015, crește la 39,47 mil. lei în 2016, scade la
9,52 mil. lei în 2017, iar în iunie 2018 soldul este de 5,25 mil. lei. Valorile cele mai mari înregistrate în condul
debitorilor diverși sunt reprezentate de penalități de întârziere datorate debitoarei:
-penalităţi de întârziere datorate de CET Hidrocarburi pentru energie termica, în baza Sentintei 456/22.06.2018, în
valoare de 4.741.717,66 lei;
-penalitati de iatarziere datorate de CET Hidrocarburi pentru energie electrica, în valoare de 155.257,72 lei;
Creanțele bugetare sunt reprezentate de TVA-ul pe care debitoarea îl are de recuperat de la ANAF. Debitoarea
înregistrează TVA de recuperat pe tot parcursul perioadei analizate, iar recuperarea acestuia pentru perioada 2015-2017
s-a realizat prin depunerea decontului 300 cu sold negativ, soluționat prin control ulterior, compensându-se datorii
fiscale de altă natură, cum ar fi contribuțiile salariale, iar diferența virându-se în condul debitoarei. Trebuie menționat
că, urmare a acestor solicitări de rambursare a TVA, Administrația Finanțelor Publice, prin Avizul de Inspecție Fiscală
nr. 50 din 27.06.2016, a demarat o inspecție fiscală, perioada verificată fiind 01.01.2011-29.02.2016. Constatările
organelor de control au fost consemnate în Raportul de inspecție fiscală din 30.09.2016, raport care a fost contestat de
către debitoare, aceasta câștigând în primă instanță, litigiul fiind actualmente pe rolul Curții de Apel Timișoara, în
dosarul cu nr. 1099/59/2017. În ceea ce privește soldul existent la iunie 2018, acesta este solicitat spre rambursare, însă
deconturile cu sold negativ aferente lunilor aprilie-iunie 2018 sunt în curs de soluționare, ultimul decont soluționat fiind
cel aferent lunii martie 2018.În categoria altor creanțe, impactul cel mai mare îl are contul 473 Decontări din operațiuni
în curs de clarificare”. Acest cont comportă fluctuații ca urmare a clarificărilor sumelor existente și a trecerii lor pe
conturile de creanță sau datorie aferente. Componența contului 473 la data de 30.06.2018, în valoare de 2.471.784,81lei,
este următoarea:
➢ TVA suplimentar stabilit în sarcina CET ARAD, în valoare de 1.599.886 lei, aflat în litigiu cu ANAF, conform
dosar nr. 1099/59/2017 – Curtea de Apel Timisoara, castigat partial în prima instanta de CET ARAD;
➢ Sume de clarificat în relatia cu CET Hidrocarburi şi cu executorii judecatoresti, în valoare de 871.898,81 lei.
Stocurile
Analizând evoluţia stocurilor putem constata faptul că acestea au un trend crescător până la sfârșitul anului 2017, după
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care scad cu 56%, astfel de la un cunatum total de 8,64 mil. lei în 2017, ajung la o valoare de 3,82 mil. lei în iunie 2018.
Stocurile debitoarei sunt compuse din materii prime, ambalaje și consumabile, produse reziduale, obiecte de inventar,
stocuri aflate la terți și avansuri pentru stocuri. Cele mai importante stocuri, raportat la valoarea lor de la iunie 2018 sunt
cele de materii prime, ambalaje și consumabile și cele de produse reziduale. Valoarea stocurilor fără mișcare, conform
informațiilor primite de la debitoare, cu un termen de stocare care depășește un an de zile este de 3,19 mil. lei, adică
peste 80% din valoarea totală a stocurilor, fapt care denotă că posibilitatea de transformare a acestora în lichidități nu
este una ridicată.
În analitic, stocurile societăţii CET Arad SA se prezintă astfel:
Stocuri
Materii prime, ambalaje și
consumabile
Produse finite și produse
reziduale
Obiecte de inventar
Stocuri aflate la terți
Avansuri pt. stocuri
Total stocuri

2015

2016

2017

Jun-18

3.199.559 lei

2.962.633 lei

-7%

2.812.188 lei

-5%

2.808.025 lei

340.405 lei

2.441.714 lei

617%

2.394.863 lei

-2%

740.936 lei

-223%

23.071 lei

24.381 lei

6%
0%
0%

17.850 lei
35.348 lei
3.383.741 lei

-27%
100%
100%

14.119 lei
35.348 lei
224.360 lei

-21%
0%
-93%

3.563.035 lei

5.428.729 lei

52%

8.643.990 lei

37%

3.822.787 lei

-56%

0%

5.1.2. Analiza datoriilor curente:
Datorii pe termen scurt
Sume datorate instituțiilor de
credit
Datorii comerciale (furnizori)
Creditori diverși
Datorii bugetare
Alte datorii
Total datorii pe termen scurt

2015
9.331.369 lei

2016
-

2017
-

Jun-18

lei

-100%

lei

104.454.569 lei

85.389.989 lei

-18%

95.753.637 lei

43.153 lei
620.390 lei
311.332 lei

30.139 lei
4.091.398 lei
1.104.796 lei

-30%
559%
255%

30.139 lei
2.253.278 lei
351.697 lei

114.760.813 lei

90.616.322 lei

-21%

98.388.751 lei

0%

lei

0%

12% 102.287.367 lei

6,8%

0%
-45%
-68%

-

3.209.852 lei
1.706.823 lei
267.147 lei

10550,1%
-24,3%
-24,0%

9% 107.471.189 lei

9,2%

În ceea ce privește situația datoriilor curente se poate observa că acestea scad în 2016 față de 2015 cu 21%, apoi cresc
cu 9% în 2017 față de 2016, procentul de creștere menținându-se și în iunie 2018 față de anul 2017. Scăderea datoriilor
în anul 2016 este pusă pe semana rambursării sumelor datorate instituțiilor de credit și a achitării datoriilor către
furnizori și debitori diverși. Cu toate acestea, scăderea este de doar 21% deoarece cresc datoriile bugetare și alte datorii
pe termen scurt. În anul 2017 față de anul 2016 cresc datoriile comerciale cu 12% și scad datoriile bugetare și alte
datorii pe termen scurt, per total înregistrându-se o creștere a sumelor datorate cu o scadență mai mică de un an. În iunie
2018 cuantumul datoriilor comerciale este de 102,28 mil lei., cu 6,8% mai mult față de anul precedent, astfel, cresc
foarte mult datoriile față de creditorii diverși și scad datoriile bugetare și alte datorii.
Cel mai mare impact în datoriile cu o scadență sub un an este reprezentat de datoriile către furnizori, dintre care
prezentăm primii 3 în ordinea mărimii creanțelor, care împreună au un procent de 78,69% din total datorii pe termen
scurt:
Nr. Crt.

Furnizor

Valoare datorie

% în total DTS

1
2
3

CFR MARFA
41.118.283 lei
38,26%
SC C-GAZ& ENERGY DISTRIB.
23.012.066 lei
21,41%
E.ON ENERGIE ROMANIA SA
20.442.319 lei
19,02%
Total datorii pe termen scurt
107.471.189 lei
78,69%
Așa cum se poate observa și din tabelul anterior 38,26% din datoriile pe termen scurt este reprezentată de cea către
furnizorul CFR Marfă cu un cuantum de 41,44 mil. lei, din care 27,34 mil. lei sunt datorii mai vechi de 2014. Datoria
către C-Gaz de 23,01 mil. lei este acumulată în perioada martie-iunie 2018 și reprezintă 21,41 % din total datorii cu
scadența mai mică de un an. Datoria de 20,44 mil. lei către E.ON Energie provine din anul 2015, cu un procent în total
datorii pe termen scurt de 19,02%.Un impact semnificativ îl prezintă și soldul contului 408 Furnizori facturi nesosite” în
cuantum de 16,7 mil. lei, reprezentând peste 15% din total datorii cu scadența mai mică de un an. Situația analitică se
prezintă în felul următor:
Nr. Crt.
Furnizor
Valoare
1
Edenred -tichete de masa (pe suport hartie)
38.962 lei
2
Edenred -tichete de masa (pe card)
20.382 lei
3
Transelectrica – contributia pt. Cogenerare
5.558 lei
4
Transelectrica – dezechilibru negativ
7.038 lei
5
Transelectrica – transport EE (01-27.06.2018)
7.842 lei
6
Transelectrica – serv. sist. Functionale (01-27.06.2018)
553 lei
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Nr. Crt.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Furnizor
Valoare
Transelectrica – serv. Tehnice de sistem (01-27.06.2018)
6.012 lei
Transelectrica – serv. Tehnice de sistem (28-30.06.2018)
668 lei
Transelectrica – serv. sist. Functionale (28-30.06.2018)
61 lei
Transelectrica – transport EE (28-30.06.2018)
871 lei
Enel – energie electrica
8.985 lei
Retim – colectare deseuri menajere
2.398 lei
Filiala Imbunatatiri Funciare
3.351 lei
Piros Security Force
81.400 lei
Piros Security Force
67.996 lei
Piros Security Force
10.601 lei
CFR Marfa – (facturi restituite pentru calcul incorect a penalitatilor
17
16.437.706 lei
contractuale)
TOTAL
16.700.384 lei
Datoria către creditorii diverși în valoare de 3,2 mil. lei reprezintă penalitați de întârziere datorate către
ENERGOMONTAJ SA și are un impact de 3% în total datorii pe termen scurt.Datoriile față de bugetul de stat, la iunie
2018 se compun din următoarele obligații:
Nr.
Contributie
Valoare
1
Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor - 10%
95.982 lei
2
Contribuții de asigurări sociale - 25%
349.364 lei
3
Asigurări sociale de sănătate - 10%
139.453 lei
4
Contribuție asiguratorie pentru muncă – 2,25%
31.540 lei
5
Fond de garantare salarii (penalitati)
9 lei
Varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap
6
11.837 lei
neangajate
Total
628.185 lei
Sumele datorate la iunie 2018 privind impozitele și taxele locale se prezintă în felul următor:
Nr.
Crt.
1

Contributie

IMPOZIT AUTO < 12 TO

Valoare în balanta la
30.06.2018

Valoare
initiala din
evidenta
organului
fiscal

Debit

643

926

Diferente
(contab. –
organ
fiscal)

Penal
it.

TOTAL

12

938

295

361.107

1.681

814.363

3.821

22.03
9
49.70
3

2

IMPOZIT CLADIRI

359.426

339.068

3

IMPOZIT TEREN INTRAVILAN

810.542

764.660

4

IMPOZIT AUTO > 12 TO

1.811

1.734

85

1.819

8

5

IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN

269

254

17

271

2

6

TAXA AUTO LENTE

306

150

6

156

(150)

7

TAXA FIRMA

50

25

1

26

(24)

20.995

-

(20.995)

6

-

(6)

1.106.81
6

(87.232)

8
9

TAXA JUDICIARA TIMBRUDOS.359/108/2015
CHELTUIELI EXECUTARE
SILITA

TOTAL DIRECTIA VENITURI ARAD
10

IMPOZIT CLADIRI

11

IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN
TOTAL PRIMARIA ZIMAND

1.194.048

1.106.816

12.948

7.995

1.547

9.542

(3.406)

28

17

4

21

(7)

12.976

8.012

1.551

9.563

(3.413)

Explicații

Diferenta reprezinta
penalitati ce urmeaza a fi
clarificate în luna iulie
2018, în baza actului de
control fiscal

Se platesc integral pana la
31.03, iar în conta se
inregistreaza cota parte
aferenta fiecarei luni
Se trece pe chelt. cand se
face plata
Nu s-a primit titlul
executoriu
*
S-a comunicat debitul pe tot
anul 2018, iar în conta se
inregistreaza cota parte
aferenta fiecarei luni
*

În categoria altor datorii sunt restanțele către salariați, decontări în curs de clarificare (există valori înregistrate doar în
2016), precum și alte împrumuturi și datorii asimilate în valoare de 63.231,96 lei, care reprezintă garanție de bună
execuție reținută, conform art. 10 din Contractul de prestări servicii de pază nr. 32/30.06.2017 încheiat cu PIROS
SECURITY FORCE.
Concluzii privind echilibrul pe termen scurt:
CET Arad SA este în imposibilitatea de a genera capitalul de lucru necesar finanţării datoriilor curente acumulate.
Deficitul de capital pe termen scurt conform evidențelor contabile este în cuantum de 87,54 mil. lei la iunie 2018, aspect
îngrijorător pentru debitoare.
5.2. Analiza echilibrului pe termen lung
În ceea ce priveşte echilibrul pe termen lung situaţia se prezintă în felul următor:
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Active imobilizate
Capital permanent
Echilibru pe termen lung
Datorii pe termen lung

dec.15
139.341.998
139.024.861
-317.137
26.288.660

dec.16
135.081.279
103.442.597
-31.638.682
22.577.320

dec.17
131.977.222
80.344.462
-51.632.760
18.865.979

iun.18
130.199.666
42.724.690
-87.474.977
17.447.395

Variație Active imobilizate - Datorii pe termen lung
Capital propriu
Venituri înregistrate în avans

113.053.338
95.991.364
16.744.837

112.503.960
64.178.056
16.687.222

113.111.243
44.842.075
16.636.408

112.752.271
8.665.020
16.612.274

Din graficul prezentat mai sus observăm că pe tot parcursul perioadei analizate activele imobilizate sunt superioare
capitalurilor permanente. Se constată faptul că societatea se află în dezechilibru financiar pe termen lung pe toată
perioada supusă analizei.
Pentru o mai bună înțelegere, ne propunem să analizăm elementele componente.
5.2.1. Analiza activelor imobilizare
Activele imobilizate deţinute de societatea CET Arad SA sunt alcătuite din:
- Imobilizări necorporale;
- Imobilizări corporale;
- Imobilizări financiare.
Active imobilizate

2015

Imobilizări necorporale
Valoare brută
Amortizare
Imobilizări corporale
Valoare brută
Amortizare și ajustări
Imobilizări financiare
Total active imobilizate

-

2016

2017

5.395 lei

10.968 lei

279.009 lei
273.614 lei -

270.038 lei
259.070 lei

138.804.773 lei

134.367.304 lei

194.297.700 lei 196.317.461 lei
- 55.492.927 lei - 61.950.157 lei
531.829 lei

703.007 lei

139.341.998 lei

135.081.279 lei

103,3%
-3,2%
-5,3% -

25.839 lei

Jun-18
244.682 lei
223.909 lei

-19,6%
0,3%
2,6%

-3,2% 131.292.433 lei
1,0% 196.113.656 lei
11,6% - 64.821.223 lei

-2% 129.575.443 lei
0% 196.081.774 lei
5% - 66.506.331 lei

-1,3%
0,0%
2,6%

32,2%

-6%

603.451 lei

-8,4%

-2% 130.199.666 lei

-1,3%

244.014 lei
218.175 lei

658.950 lei

-3,1% 131.977.222 lei

136%
-10%
-16% -

20.773 lei

Imobilizările necorporale sunt reprezentate de licențe windows, programe informatice, având un trend ascendent pe
perioada 2015-2017, iar valoarea lor este nesemnificativă raportat la totalul imobilizărilor. Cunatumul acestor
imobilizări la iunie 2018 este de 20.773 lei.
Imobilizările corporale au un trend descrescător în perioada supusă analizei, astfel de la o valoare de 138,8 mil. lei în
2015 ajung la 134.37 mil lei în 2016. În 2017 imobilizările corporale scad față de anul precedent cu 2%, însumând
131,29 mil. lei, iar în iunie 2018 ajung la suma de 129,58 mil. lei. În analitic imobilizările corporale se prezintă astfel:
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Imobilizări corporale
Terenuri și amenajări de
terenuri

2015

Construcții
Valoare brută
Amortizare
Ajustări pentru depreciere

Valoare brută

1.116.314 lei

1.116.314 lei

29.670.338 lei

28.949.576 lei

94.144.757 lei

89.527.368 lei

140.902.735 lei

140.729.885 lei

- 46.754.713 lei - 51.199.252 lei
3.265 lei 3.265 lei

Mobilier și aparatură birotică
Valoare brută
Amortizare

2017

38.370.895 lei
39.662.582 lei
- 8.382.130 lei - 10.394.579 lei
318.427 lei 318.427 lei

Instalații tehnice, aparate și
instalații de măsură și
mijloace de transport
Amortizare
Ajustări pentru depreciere

2016

1.513 lei
-

35.905 lei
34.392 lei -

Imobilizări corporale în curs de execuție
13.871.851 lei
Total imobilizări corporale

1.271 lei

138.804.773 lei

35.905 lei
34.634 lei
14.772.775 lei
134.367.304 lei

0,0%

Jun-18
0,0%

1.116.314 lei

-2,4%
3,4%

27.941.822 lei

-3,5%
-0,5%

39.481.949 lei
24,0% - 11.231.289 lei
0,0% 308.838 lei
-4,9%

0,5%

-0,1% 143.192.696 lei
9,5% - 53.242.336 lei
0,0% 3.265 lei
4.651 lei

0,7% 6,5%

27.460.829 lei

-1,7%
0,0%

39.481.949 lei
8,0% - 11.712.282 lei
-3,0% 308.838 lei

89.947.095 lei

-16,0%
0,0%

0,0%

1.116.314 lei

88.298.399 lei

-1,8%

1,8% 142.747.464 lei
4,0% - 54.445.800 lei
0,0% 3.265 lei

-0,3%
2,3%

265,9%
11,8%

40.146 lei
35.495 lei

4,3%
0,0%

2,5% -

4.000 lei
40.146 lei
36.146 lei

0,0%
-14,0%
0,0%
1,8%

12.282.550 lei

-16,9%

12.695.900 lei

3,4%

-3,2% 131.292.433 lei

-2%

129.575.443 lei

-1,3%

Scăderea de valoare a imobilizărilor corporale poate fi pusă pe seama amortizării, respectiv pe seama scoaterii din
contabilitate a anumitor active, așa cum au fost prezentate în cadrul activității de valorificare de mai sus. Vom analiza în
cele ce urmează elementele componente ale imobilizărilor corporale:
•
Terenuri și amenajări de terenuri;
•
Construcții;
•
Instalații tehnice, aparate și instalații de măsură și mijloace de transport;
•
Mobilier și aparatură birotică;
•
Imobilizări corporale în curs de execuție.
Terenurile debitoarei se prezintă astfel:
Nr.
Crt.

Denumire

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

teren intravilan
teren intravilan
teren intravilan
teren intravilan
teren intravilan
teren intravilan
teren intravilan
teren intravilan
teren intravilan
teren intravilan
teren intravilan
teren intravilan
teren intravilan
TOTAL INTRAVILAN
14 teren /cai ferate

Date
identificare CF

Adresa
Arad, str. 6 Vanatori, nr. FN
Arad, str. 6 Vanatori, nr. FN
Arad, str. 6 Vanatori, nr. FN
Arad, str. 6 Vanatori, nr. FN
Arad, str. 6 Vanatori, nr. FN
Arad, str. 6 Vanatori, nr. FN
Arad, str. 6 Vanatori, nr. FN
Arad, str. 6 Vanatori, nr. FN
Arad, str. 6 Vanatori, nr. FN
Arad, str. 6 Vanatori, nr. FN
Arad, str. 6 Vanatori, nr. FN
Arad, str. 6 Vanatori, nr. FN
Arad, str. 6 Vanatori, nr. FN

339028
339049
339052
339042
339025
339027
339033
338919
338999
338992
338939
338905
339020

Arad, str. 6 Vanatori, nr. FN

338822

Suprafata
(mp)

Data
achizitionarii

214.030
7.737
794
2.609
5.802
25.539
11.675
689.612
4.281
136.467
10.549
54.977
12.330
1.176.402
24.963

13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002

58.800
17.500
76.300
12.394

13.09.2002
13.09.2002

13.09.2002

15 teren extravilan/drum expL jud. Arad
16 teren extravilan/arabil
jud. Arad
TOTAL EXTRAVILAN
17 teren /cai ferate
loc. Sofronea, jud. Arad

318371

18
19
20
21

loc.Zimandu Nou, jud. Arad
loc.Zimandu Nou, jud. Arad
loc.Zimandu Nou, jud. Arad
loc.Zimandu Nou, jud. Arad

301617
301618
301619
301620

87.626
12.677
15.124
211
115.638

13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002

22 teren necunoscut/cai ferate loc.Zimandu Nou, jud. Arad
TOTAL SUPRAFATA (MP)

301354

40.089
1.445.786

13.09.2002

teren extravilan
teren extravilan
teren extravilan
teren extravilan/cai ferate
TOTAL EXTRAVILAN

300860

Valoare in
contabilitate
(evaluare)

13.09.2002

1.116.314,34
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În ceea ce privește situația terenurilor deținute de CET Arad SA, valoarea lor pe toată perioada analizată se menține la
1,12 mil. lei. Menționăm că CET ARAD a dobandit dreptul de proprietate asupra terenurilor în baza H.G. nr. 834/1991
privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societaților comerciale cu capital de stat, conform
Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria AR, nr. 85 emis la data de 13.09.2002 de
catre Consiliul Județean Arad. Din acest Certificat rezultă faptul că suprafața de teren în proprietatea exclusivă a CET
ARAD este de 1.480.503 mp. Pe parcursul anilor, pana la data intrării în insolvență, această suprafață de teren a suferit
mai multe dezmembrări/parcelări pentru care s-au înființat alte Cărți Funciare, astfel că, în urma acestor dezmembrări și
reparcelări a rezultat o suprafață de 1.445.786 mp. Valoarea înregistrată în contabilitate este una cumulată, nediind
defalcată pe fiecare CF nou în parte.
Construcțiile deținute de debitoare prezintă un trend descrescător pe perioada supusă analizei, astfel, de la o valoare de
29,67 mil lei în 2015, ajung în 2016 la o valoare de 28,95 mil. lei, iar în 2017 valoarea acestora este 27.94 mil. lei. În
luna iunie 2018 construcțiile sunt în cuantum de 27,46 mil. lei. Această scădere de valoare poate fi pusă pe seama
amortizării înregistrate în fiecare an și a casărilor din anul 2017, prezentate în cadrul analizei activității din valorificare.
Cele mai importante construcții, în funcție de valoarea acestora sunt (peste 1 mil. lei):
Nr.
Valoare de
Amortiz.
Ramas de
Denumire
Data achiz.
Reeval.
Crt.
intrare
cumulata
amortizat
1 Turn racire nr.2
4.456.760
06/2004
14.855
1.515.299
2.941.461
Depozit zgura şi cenusa
2
3.259.373
06/1997
128.228
529.178
2.730.195
compartiment II
Depozit zgura şi cenusa
3
3.172.980
06/1997
647.926
1.142.645
2.030.335
compartiment I
Depozit zgura şi cenusa
4
2.230.322
06/1997
960.051
604.958
1.625.365
compartiment III
Sala cazan 420t/h nr1 constr. si
5
2.200.643
10/1993
1.032.468
576.359
1.624.284
instalat
6 Cai ferate antestatie
1.903.960
08/1992
656.079
433.872
1.470.088
7 Linie CF acces estac.
1.521.490
08/1992
524.282
322.741
1.198.749
Clad.corp buncar cazane 2x100t/h
8
1.438.665
12/1989
662.179
338.509
1.100.156
(CET-LIG)
Cladire sala cazane 2x100t/h
9
1.328.377
12/1989
611.589
312.559
1.015.818
(CET-LIG)
Instalațiile tehnice, aparatele și instalațiile de măsură și mijloace de transport prezintă un trend fluctuant în perioada
supusă analizei, astfel valoarea lor scade în 2016 față de 2015 cu 0,1% din cauza amortizării, a casării și a valorificării
de active prezentate la subcapitolul Activitatea de valorificare. În 2017 valoarea brută a acestor imobilizări crește cu
1,8% față de 2016, iar creșterea valorii nete este de doar 0,5% din cauza amortizării cumulate care crește cu 4% față de
anul precedent. În iunie 2018 valoarea brută scade cu 0,3% din cauza casărilor și a valorificării anumitor active care
erau devalorizate. Trebuie menționat că în categoria mijloacelor de transport, pe lângă mașini sunt înregistrate și utilaje
cu montaj de transport tehnologic, precum și instalații de ridicare și transport, care deserveau Gospodăria cu
combustibil solid în perioada în care se utiliza ca materie primă cărbune–lignit Acestea nu se mai utilizează în
activitatea societății din momentul în care s-a trecut la funcționarea pe gaz.Aceeași situație se prezintă și în cazul
mobilierului și aparaturii birotice, care scade în 2016 față de 2015, însă această scădere poate fi pusă pe seama
amortizării deoarece valoarea brută a acestor imobilizări nu scade. În 2017 valoarea brută a mobilierului crește ca
urmare a achiziționării unui copiator. Valoarea acestor imobilizări la iunie 2018 este de 40.146 lei, iar situația analitică
se prezintă astfel:
Data
Durata de
Ramas
Val.de
Amortiz.
Nr
DENUMIRE
Cant.
achiz.
amortiz.
de
intrare
cumulata
(luna/an)
(ani)
amortizat
1
Xerox copiator 5017
1
645 09/1991
5
644,86
0
2

Seif cu sistem de alarma

1

324

02/1992

24

324,28

0

3

Seif cu sistem de alarma

1

324

02/1992

24

324,28

0

4

Ansamblu rafturi met.mag.gest.20 Spanu

1

5.089

10/1993

15

5.089,10

0

5

Biblioteca HAM

1

52

12/1992

15

52,49

0

6

Distrugator de documente A3, C410

1

4.826

07/2001

5

4.825,50

0

7

Aspirator SE 120

1

1.611

07/2001

5

1.610,80

0

8

Manechin resuscitare

1

3.280

07/2001

8

3.280,00

0

9

Distrugator documente

1

2.960

12/2004

5

2.960,00

0
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10

VIDEO PROIECTOR SANYO PLC SW35

1

Data
Durata de
Ramas
Amortiz.
achiz.
amortiz.
de
cumulata
(luna/an)
(ani)
amortizat
5.332 06/2005
5
5.331,76
0

11

PROIECT ECHIPAMENT DE PRINTAT

1

9.042

Nr

DENUMIRE

Cant.

Val.de
intrare

12/2009

5

9.042,00

12

0

KIT SUPRAVEGHERE VIDEO
1
2.419 03/2012
10
1.512,00
907
COPIATOR RICOH
13 MP2014AD/NETWORK/ARDF+TAVA
1
4.242 05/2017
4
1.148,94
3.093
SUPLIMENTARA
TOTAL
40.146
36.146,01
4.000
În ceea ce privește situația imobilizărilor corporale în curs de execuție, valoarea acestora crește în 2016 față de 2015,
scade apoi în 2017 și crește iar în iunie 2018. Aceste imobilizări constă în lucrări efectuate și nerecepționate, diverse
achiziții de materiale de construcții și piese pentru care încă nu s-a făcut recepția finală pe imobilizări corporale. Soldul
contului 231 Imobilizări corporale în curs de execuție” înregistrat la data de 30.06.2018, în valoare de 12.695.900,36
lei, este în mare parte unul istoric fiind compus din următoarele sume:
-Suma de 1.240.934,04 lei reprezintă dobânzi şi comisioane bancare la creditul pentru investitii contractat în luna
ianuarie 2013 pentru realizarea obiectivului de investiţii „Finalizarea lucrărilor şi PIF a cazanului nr. 2 -420 t/h- cu
funcţionare pe gaze naturale”, acestea urmând să fie înregistrate în valoarea bunului, majorându-i valoarea, deoarece
este un cost direct atribuibil;
-Suma de 11.454.966,32 lei este un sold istoric, pe care îl descriem mai jos, astfel:
-Prin Decretul nr. 294/07.10.1981, respectiv prin Hotarârea Consiliului de Miniștri nr. 50/23.04.1983 a fost aprobată o
investiție cu următorul profil: 2 cazane cu abur de 100 t/h cu funcționare pe cărbune – lignit, 3 cazane de 420 t/h cu
funcționare pe cărbune – lignit și 3 turbogeneratoare de 50 MW. Lucrările efective au început în cursul anului 1982
pentru întreg obiectivul, la capacitatea maximă aprobată prin Decret;
-În anul 1999 s-a întocmit studiul de sistare a lucrărilor la Cazanul 3 de 420 t/h și grupul 3 de 50 MW, practic s-a trecut
la profilul: 2 cazane cu abur de 100 t/h cu funcționare pe cărbune – lignit, 2 cazane de 420 t/h cu funcționare pe cărbune
– lignit și 2 turbogeneratoare de 50 MW. Cele 2 cazane cu abur de 100 t/h cu funcționare pe cărbune – lignit au fost
puse în funcțiune în anul 1989, iar grupul 1 compus din cazan de 420 t/h cu funcționare pe cărbune – lignit și
turbogenerator de 50 MW a fost pus în funcțiune în anul 1993;
-Ca urmare a restructurării sistemului energetic, precum și a lipsei surselor de finanțare, s-a dispus sistarea lucrărilor la
grupul 3 energetic, compus din cazan de 420 t/h cu funcționare pe cărbune – lignit și turbogenerator de 50 MW. În acest
sens, toate cheltuielile efectuate pentru grupul 3 energetic, inclusiv cota parte de cheltuieli edilitare necesare funcționării
acestuia, se regăsesc în soldul contului de imobilizări corporale în curs de execuție (cheltuieli construcții-montaj,
instalații tehnologice, echipamente etc.). De asemenea, în cursul anilor 1992,respectiv 1999, au fost efectuate reevaluări
ale investițiilor în curs, conform unor Hotărâri de Guvern.
Imobilizările financiare pornesc de la o valoare de 531.829 lei în 2015, cresc în 2016 cu 32,2% (la 703.007 lei), scad în
2017 și ianuarie-iunie 2018, ajungând la cuantumul de 603.451 lei. Aceste imobilizări sunt reprezentate de următoarele
cauțiuni:
Nr. Crt.
Dosar
Suma (RON)
Mențiuni
1
720/108/2011 TRIBUNAL
41.750 suspendare provizorie a executarii, formulata cerere de
ARAD
restituire a cautiunii
2
951/59/2012 CUTEA DE
348.775 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE
APEL TIMISOARA
FISCALĂ, DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMIN. A
MARILOR CONTRIB. suspendare executare act
administrativ, admisa cererea de restituire a cautiunii din
18.09.2015
3
317/55/2012
689 suspendare provizorie a executarii, formulata cerere de
4
317/55/2012 DIFERENTA
124 restituire a cautiunii
5
15871/55/2014
22.960 contestatie la executare complexul energetic oltenia,
incheiere de restituire a cautiunii admisa din 01.10.2015
6
204/2014/JUD.ARAD
22.960 formulata cerere de restituire în 04.02.2015
7

14213/55/2014 vizeaza
dos.exec.204/2014

8

2804/108/2014
TRIBUNAL ARAD

1.000

24.120

contestaie la executare, complexul energetic oltenia,
admisa cererea de restituire a cautiunii din 1.09.2015
cerere anulare suspendare provizorie, complexul energetic
oltenia, admisa cererea de restituire a cautiunii din
22.07.2014
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Nr. Crt.
9

10
11
12
13
14

15

Dosar
1021/59/2014 CUTREA
DE APEL TIMISOARA

Mențiuni
suspendare provizorie act administrativ, MINISTERUL
FINANŢELOR PUBLICE, ANAF-DIRECŢIA
GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR
CONTRIBUABILI, admisă cererea de restituire a cautiunii
din 6.10.2015

Suma (RON)
2.000

12382/55/2014
JUDECATORIA ARAD
DOS.EXEC 180/2015 BEJ
GODEA
9626/55/2015
JUDECATORIA ARAD
202/2015 BEJ
CAPOTESCU
144/2016 şi 240/2016 BEJ
GODEA

22.060

238/216

16.356

15.469
20.232

Contestatie la executare cu complexul energetic oltenia,
formulata cerere de restituire a cautiunii
Dosar 960/55/2016, suspendare provizorie, sntfm cfr
marfa, formulata cerere de restituire a cautiunii
Dosar 19694/55/2016, suspendare provizorie, formulata
cerere de restituire a cautiunii, Complexul Energetic
Oltenia
Dosar 64/55/2017, societatea Complexul Energetic
Oltenia, formulată cerere de restituire a cauțiunii

48.600
16.356

TOTAL
603.451
5.2.2. Analiza datoriilor pe termen lung și a veniturilor în avans
Datorii pe termen lung
Sume datorate instituțiilor de
credit

2015

2016

2017

Jun-18

26.288.660 lei

22.577.320 lei

-14,1%

18.865.979 lei

-16,4%

17.447.395 lei

-7,5%

Total datorii pe termen lung

26.288.660 lei

22.577.320 lei

-14,1%

18.865.979 lei

-16,4%

17.447.395 lei

-7,5%

Venituri în avans (termen
lung)

16.744.837 lei

16.687.222 lei

-0,3%

16.636.408 lei

-0,3%

16.612.274 lei

-0,1%

Total datorii pe termen lung
și venituri în avans pe
termen lung

43.033.497 lei

39.264.541 lei

-8,8%

35.502.387 lei

-9,6%

34.059.669 lei

-4,1%

Datoriile pe termen lung au un trend descrescător pentru perioada 2015-2017 și sunt compuse din sume datorate
instituțiilor de credit, reprezentând o linie de credit contractată de la CEC Bank pentru realizarea proiectului de investitii
„Finalizarea lucrarilor şi PIF a cazanului nr. 2 – 420t/h – cu functionare pe gaze naturale”. Motivul pentru care a fost
necesară această investiție finanțată prin această linie de credit este faptul că prin Legea nr. 278/24.10.2013 au fost
asimilate în legislaţia românească prevederile Comisiei Europene privind pragul de emisii acceptate pentru instalaţiile
de ardere care utilizează gaz natural, aceste limite fiind stabilite la 100mg/Nm3 atât pentru emisiile de NOx cât şi pentru
CO2 și astfel, pentru a putea functiona și după anul 2013, debitoarea a fost nevoită să se conformeze pe linie de mediu
prin renunțarea la funcționarea pe carbune și montarea unei instalatți de ardere modernă, care să emită în atmosferă Nox
în limitetele impuse, lucru ce s-a realizat odata cu finalizarea lucrărilor la cazanul nr. 2 – 420t/h – cu funcționare pe
gaze naturale.
Veniturile în avans sunt reprezentate de subvențiile pentru investiții din surse bugetare, soldul acestora fiind mai vechi
de 2010. Valoarea veniturilor în avans cu o scadență mai mare de un an la iunie 2018 fiind de 16,61 mil. lei având
următoarea componență:
•
2,98 mil. lei reprezintă decontări din fondul special din anul 2000;
•
6,35 mil. lei reprezintă decontări din fondul special în perioada ianuarie-aprilie 2002;
•
5,61 mil. lei reprezintă încasări de la Ministerul Industriilor din anul 2003;
•
8,7 mil. lei reprezintă finanțări din surse bugetare din anul 2005;
•
1,25 mil. lei sunt subvenții pentru investiții din anul 2006;
•
-88.005,79 lei reprezintă cota parte din subvențiile din 2002, virați la Termoelectrica București;
•
-322.354,82 lei reprezintă restituirile de sume neutilizate din fondul special al anului 2005;
•
-21.852,40 lei sunt restituiri din fondul special neutilizat în anul 2006;
•
-6,9 mil. lei reprezintă contravaloarea lucrării PT2 Vlaicu- trecere în patrimoniul public al Primăriei Arad;
•
-952.454,77 lei reprezintă amortizarea mijloacelor fixe puse în funcțiune din fondul special de dezvoltare a
sistemului energetic, reluată la venituri.
5.2.3. Analiza capitalurilor proprii
Capitalurile proprii înregistrează un trend descrescător pentru perioada 2015-2018, datorită înregistrării de pierdere pe
toată perioada 2016-iunie 2018, astfel în 2015 capitalurile proprii însumau 95,99 mil. lei, în 2016 acestea scad la 64,18
mil. lei, trendul descrescător menținându-se și în 2017, când valoarea acestora este de 44,84 mil lei., iar în iunie 2018
înregistrează minimul din perioadă de 8,67 mil. lei. Trebuie menționat că există premise de îmbunătățire a capitalurilor
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iarnă, când începe furnizarea energiei termice. Situația analitică a modificărilor în structura capitalurilor proprii se
prezintă astfel:
Capitaluri proprii

2015

2016

Capital social
33.595.560 lei
Rezerve din reevaluare
39.677.653 lei
Rezerve legale și alte rezerve
18.648.766 lei
Rezultat reportat
3.933.951 lei
Profit/Pierdere
224.143 lei Repartizarea profitului
88.709 lei

33.595.560 lei
39.630.311 lei
18.784.199 lei
3.981.293 lei
31.813.307 lei
- lei

Total capitaluri proprii

64.178.056 lei

95.991.364 lei

2017

Jun-18

0,0% 33.595.560 lei
-0,1% 39.346.391 lei
0,7% 18.784.201 lei
1,2% - 27.548.095 lei
-14293,3% - 19.335.982 lei
-100,0%
- lei
-33,1%

44.842.075 lei

0,0% 33.595.560 lei
-0,7% 39.039.011 lei
0,0% 18.784.200 lei
-791,9% - 46.576.697 lei
-39,2% - 36.177.054 lei
0,0%
- lei
-30,1%

0,0%
-0,8%
0,0%
69,1%
87,1%
0,0%

8.665.020 lei

-80,7%

5.2.4. Alți indidatori financiari relevanți
În perioada analizată debitoarea prezintă un grad de îndatorare care se situează între 62% și 94%. În condiții normale de
activitate, gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50%. O limită sub 30% indica o rezerva în apelarea la
credite şi împrumuturi iar peste 80% o dependență de credite, situație alarmantă. Rata datoriilor totale raportate la
activele totale este utilizata pentru a descrie ponderea banilor altora" în totalul pretentiilor legate de activele companiei,
însa nu este o masură a capacității reale a companiei de a-și acoperii datoriile. Cu cât această rată este mai mare, cu atât
riscul asumat de catre creditori este mai mare.
dec.15
dec.16
dec.17
iun.18
TOTAL ACTIV

253.785.674

194.058.919

178.733.213

150.195.878

TOTAL DATORII

157.794.310

129.880.863

133.891.138

141.530.858

62%

67%

75%

94%

Datorii/Active

6.
Situaţia transferurilor patrimoniale efectuate în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii
Conform art. 58 alin. 1 lit. h) din Legea 85/2014 atunci când este incident unul dintre cazurile prevăzute de art. 117 din
Legea 85/2014 administratorul judiciar formulează acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale
debitorului, încheiate în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor
operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia
drepturile creditorilor. Pentru a stabili dacă sunt incidente dispozițiile mai sus indicate, prin notificarea de deschidere a
procedurii insolvenței, transmisă debitoarei, administratorul judiciar a solicitat să i se comunice o situație a
transferurilor patrimoniale efectuate de aceasta în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii de insolvență.Conform
informațiilor furnizate de către debitoare, în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă au fost înstrăinate
mai multe active care erau amortizate integral. Totodată, debitoarea a prezentat administratorului judiciar și situația
casărilor. Situația analitică a acestora fost prezentată în cadrul subcapitolului 4.3 Activitatea de valorificare, iar în urma
analizării rezultatului din această activitate de valorificare a activelor imobilizate, administratorul judiciar consideră că
aceste tranzacții nu se încadrează în prevederile art. 117 din Legea 85/2014.
7.
Plăţile efectuate în cele şase luni anterioare deschiderii procedurii de insolvenţă
În urma analizei plăţilor efectuate de societate înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă, pe baza informațiilor
primite de la debitoare, administratorul judiciar a constatat faptul că în cele şase luni anterioare deschiderii procedurii
de insolvenţă s-au efectuat plăţi curente, fără caracter excepţional. Situația analitică a acestora se prezintă astfel:
Nr. Crt.
Explicație
Valoare
1
Plati catre furnizori
57.642.271 lei
2
Plati catre furnizori de imobilizări
22.307 lei
3
Plati cu salariile
4.413.268 lei
4
Plati retineri salarii
491.044 lei
5
Alte impozite şi taxe
3.172 lei
6
Restituit credite bancare
1.418.584 lei
7
Avansuri de trezorerie
81.407 lei
8
Cheltuieli cu utilitatile
63.077 lei
9
Cheltuieli postale
1.300 lei
10
Comisioane bancare
8.913 lei
11
Dobanzi bancare
413.425 lei
Total
64.558.768 lei
Raportat la situația plăților comunicată de debitoare, administratorul judiciar nu consideră că se încadrează în
prevederile art. 117 - 118 din Legea nr. 85/2014. Trebuie menționat faptul că soldul avansurilor de trezorerie la
30.06.2018 este 1 leu, sumele existente în acest cont fiind reglate la această dată. De asemenea, conform situatiei
platilor efectuate de catre CET Hidrocarburi în contul CET SA în luna mai 2018, depusa de debitoare ca anexa la
cererea de deschidere a procedurii de insolventa, rezulta faptul ca debitoarea a realizat și următoarele compensări cu
soldul de recuperat de la CET Hidrocarburi SA Arad:
-Suma de 1.399.798,86 lei a fost compensata prin Nota contabilă din 31.05.2018, compensare efectuată ca urmare a
Sentinței civile nr. 211/14.03.2016 emisă de Tribunalul Arad, ramasă definitivă prin Decizia nr. 832/10.11.2016 emisă
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de Curtea de Apel Timișoara în Dosar nr. 359/108/2015 și a Procesului verbal de ședință comună a Consiliilor de
Administrație a Cet Arad SA și CET Hidrocarburi din data de 22.10.2010;
-Suma de 1.016.317,51 lei a facut obiectul compensarii conform Notei contabile din 31.05.2018. Prin aceasta
compensare s-au diminuat obligatiile de plata ale CET Hidrocarburi SA fata de debitoare cu cheltuielile de executare
ramase în sarcina debitoarei din dosarele de executare silita deschise de CET SA impotriva CET Hidrocarburi SA, ca
urmare a reducerii acestora în baza urmatoarelor hotarari:
-Încheierii nr.4886/2017 și a Deciziei Civile nr.369 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 10600/55/2017 pentru
suma de 288.780,65 lei;
- Încheierii nr. 3117/01.06.2016 pronunțată de Judecătoria Arad în dosarul nr. 3620/55/2016 pentru suma de 185.016,63
lei;
-Încheierii nr. 4704/23.09.2015 pronunțată de Judecătoria Arad în dosarul nr. 9768/55/2015 pentru suma de 324.022,56
lei;
-Hotărârii Civile nr. 866/12.08.2015 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 3964/55/2015 pentru suma de
218.497,67 lei.
Pe rolul Judecatoriei Arad se afla în curs de solutionare urmatoarele dosare avand ca obiect intoarcerea executarii silite
în ceea ce priveste cheltuielile de executare diminuate ca urmare a hotararilor de mai sus şi în care contestator/petent
este CET Hidrocarburi SA:
-Dosar nr. 8170/55/2018 avand ca obiect intoarcere executare silita în dos executional nr. 183/2015, ca urmare a
hotararii nr. 4704/23.09.2015 de mai sus
-Dosar nr. 8169/55/2018 avand ca obiect intoarcere execuare silita în dosar executional nr. 64/2016 ca urmare a
hotararii nr. 3117/01.06.2016 de mai sus
-Dosar nr. 11104/55/2018 avand ca obiect intoarcere executare silita în dosar executional nr. 53/2015 ca urmare a
hotararii nr. 866/12.08.2015 de mai sus
Avand în vedere faptul ca în dosarul nr. 8170/55/2018 avand ca obiect intoarcere executare silita în dos executional nr.
183/2015, s-a depus în data de 17.09.2018 de catre BEJ Godea Alexandru Gabriel o adresa prin care se arata faptul ca
acesta a incasat onorariu diminuat în cuantum de 39.600 lei (tva inclus), rezulta faptul ca compensarea sumei de
324.022,56 lei s-a facut în mod eronat. In vederea verificarii corectitudinii efectuarii compensarilor şi în ceea ce
priveste cheltuielile de executare silita din celelalte dosare executionale, administratorul judiciar va solicita informatii
suplimentare de executorii judecatoresti în ceea ce priveste onorariul efectiv incasat în respectivele dosare
executionale.În masura în care în perioada imediat următoare și înainte de prescripția dreptului la acțiune vor interveni
informații și elemente noi care să ducă la schimbarea acestei concluzii, administratorul judiciar va acționa în consecință
completând analiza de față sau formulând acțiunile în justiție care se impun.
8.
Concluzii privind cauzele intrării în insolvenţă
6.1. Cauze externe
➢
Diminuarea bonusului pentru producerea energiei electrice și termice în sistem de cogenerare
Schema de sprijin pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență a fost concepută
pentru a susține activitatea de investiții în retehnologizarea echipamentelor producătorilor, iar panta în scădere a fost
prevăzută tocmai pentru că, urmare a acestor investiții, eficiența producătorilor crește. Conform informațiilor primite de
la debitoare, evoluția bonusului pentru cogenerare de înaltă eficiență se prezintă astfel:
SEM/AN
BONUS (lei/MWh)
SEM I 2015
189,18 lei
SEM II 2015
189,18 lei
SEM I 2016
198,49 lei
SEM II 2016
198,49 lei
SEM I 2017
188,70 lei
SEM II 2017
158,98 lei
SEM I 2018
124,31 lei
Intrarea schemei de ajutor de stat de tip BONUS pe panta finală descendentă a implementării acestuia face ca veniturile
atrase din acest ajutor sa fie mult diminuate, valoarea bonusului reducându-se de la un maxim de 198 lei/MWh cât era
în 2016, la 124 lei/MWh în 2018. În condițiile în care bonusul pentru cogenerare scade, rezultatul net al debitoarei
scade fiind în relație directă cu acest bonus.
➢
Prețul materiei prime
Creşterea continuă, începând cu data de 01.04.2017 (ca urmare a liberalizării complete a pieţelor de gaze naturale), a
preţului mediu de achiziţie la gazele naturale utilizate ca materie primă în producerea în cogenerare de înaltă eficientă a
energiei electrice şi a energiei termice a avut un impact semnificativ în pierderea înregistrată de debitoare. Conform
informațiilor primite de la debitoare, evoluția prețului mediu la gaz în perioada 01.01.2015-30.06.2018 se prezintă
astfel:
PRET GAZ (lei/MWh (la PCI))
SEM/AN
CASNIC
NONCASNIC
SEM I 2015
76,93 lei
115,00 lei
SEM II 2015
82,30 lei
113,14 lei
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SEM/AN

CASNIC

PRET GAZ (lei/MWh (la PCI))
NONCASNIC
81,20 lei
83,00 lei
86,00 lei
115,19 lei
115,57 lei

SEM I 2016
113,00 lei
SEM II 2016
103,00 lei
SEM I 2017
113,00 lei
SEM II 2017
115,19 lei
SEM I 2018
115,57 lei
➢ Conformarea la reglementările de mediu
Conform informațiilor primite de la debitoare, cheltuielile cu protecţia mediului înconjurător înregistrate ca urmare a
achiziţionării de certificate de emisii de gaze cu efect de seră necesare pentru conformarea anuală, conform H.G. nr.
780/2006, măresc pierderea înregistrată de debitoare. Totodată, în vederea conformării pe linie de mediu, CET ARAD a
mai fost obligată să investească în obiectivul „Închiderea şi ecologizarea depozitului de zgură şi cenuşă” investiţie ce a
costat 3.835.713 lei (inclusiv TVA)
➢ Reglementarea prețului de vânzare a energiei termice produsă în sistem de cogenerare de către ANRE
Preţul reglementat de vânzare al energiei termice produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă este stabilit de
autoritate pe baza unei strategii unitare care nu ţine cont de evoluţia costurilor reale ale producătorilor. Metodologia de
stabilire a prețului și a bonusului de cogenerare pentru energia termică furnizată în sistem de cogenerare, conform
dispozițiilor art. 25 alin. (1) din HG nr. 1215/2009 cu modificările și completările ulterioare, ia în calcul următoarele:
-Evoluția prețului mediu anual al combustibilului;
-Evoluția prețului mediu anual al certificatului de CO2;
-Evoluția prețului mediu anual a prețului de tranzacționare a energiei electrice pe PZU și PI față de valorile luate în
calcul la aprobarea valorii bonusurilor de referință și a prețului de referință a energiei termice;
-Coeficientul de variația a inflaţiei.
Conform informațiilor furnizate de debitoare, prețul de vânzare a energiei termice are următoarea evoluție în perioada
01.01.2015-30.06.2018:
SEM/AN
PRET ET (lei/MWh)
CASNIC
NONCASNIC
SEM I 2015
132,34 lei
158,03 lei
SEM II 2015
132,34 lei
158,03 lei
SEM I 2016
125,39 lei
171,21 lei
SEM II 2016
125,39 lei
171,21 lei
SEM I 2017
137,58 lei
164,63 lei
SEM II 2017
145,75 lei
145,75 lei
SEM I 2018
144,44 lei
144,44 lei
Având în vedere că metodologia de stabilire a tarifului energiei termice furnizate are la bază evoluția costului mediu al
combustibilului pe perioada 01 iunie a anului trecut până la 01 iunie a anului curent, o evoluție crescătoare a costurilor
materiei prime (gazul) nu va fi reflectată în tarif în aceeași perioadă, decât după trecerea unui an, ceea ce determină
pierderi pentru debitoare. În condițiile unei creșteri continue a costurilor cu gazul, perpetuându-se acest decalaj dintre
evoluția prețului materiei prime și cea a tarifului la energia termică, se vor accentua și pierderile înregistrate.
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CONCLUZII: Raportat la, costurile principale alte debitoarei, care sunt variabile (evoluează pe piețe libere
nereglementate) și la faptul că, în ultimii ani, acestea au avut o tendință de creștere, care s-a reflectat prea târziu în
tariful reglementat, determină lipsa de viabilitate a unor astfel de activități, generând pierderi continue pentru debitoare.
6.2. Cauze interne
➢ Capitalul de lucru negativ
Așa cum am prezentat și în cadrul analizei echilibrului pe termen scurt, debitoarea prezintă un dezechilibru pe toată
perioada analizată, înregistrând un capital de lucru negativ îngrijorător. În perioada analizată, debitoarea s-a aflat într-o
poziție dublu captivă, atât din perspectiva principalului său client în vânzarea energiei termice (CET Hidrocarburi SA
Arad), care a întâmpinat dificultăți financiare majore în a-și achita la scadență obligațiile de plată, precum și din
perspective principalilor săi furnizori care au impus condiții de plată din ce în ce mai stricte pentru a asigura continuarea
livrărilor. Neonorarea facturilor la data scadentă pentru energia termică furnizată către SC CET HIDROCARBURI SA
a atras după sine incapacitatea de plată a datoriilor debitoarei CET Arad SA și a înregistrării de cheltuielile cu dobânzi
penalizatoare, penalităţi şi daune-interese, stabilite în cadrul contractelor încheiate în derularea activităţii economice,
cheltuieli care au mărit datoria către furnizori având implicit un impact în dezechilibrul înregistrat pe termen scurt.
➢ Nerealizarea etapei a II-a de investiții, care ar fi îmbunătățit randamentul debitoarei
Randamentul scăzut a debitoarei, conform declarațiilor reprezentanților acesteia este dat în principal de nerealizarea
etapei a doua de investiţii, care ar fi condus la majorarea eficienţei de producere da la 70% la peste 85%. În concordanţă
cu H.C.L.M. ARAD nr.120/2012, în vederea conformării la condiţiile de mediu impuse de legislaţia în vigoare, CET
ARAD a realizat Etapa I - „Finalizarea lucrărilor şi PIF a cazanului nr. 2 -420 t/h- cu funcţionare pe gaze naturale” din
cadrul obiectivului de investiţii Centrală de cogenerare cu turbină pe gaze şi recuperare de căldură”, etapă ce a
preîntâmpinat sistarea activităţii din considerente de mediu începând cu anul 2014 şi implicit imposibilitatea asigurării
furnizării de energie electrică şi termică conform contractelor aflate în derulare. Valoarea totală a lucrărilor de investiţii
menţionate mai sus a fost de 69.488.808 lei (inclusiv TVA), fonduri asigurate din surse proprii şi credit bancar în
valoare de 30.000.000 lei, din care la această dată mai sunt de rambursat 17.628.866 lei, valoare ce urmează a fi
rambursată până la data de 09.01.2023. Implementarea ETAPEI II - „Montarea unei turbine pe gaz (45 MW) cu cazan
recuperator (60 Gcal) şi acumulator de căldură (320 Mwh)” a fost blocată din considerente financiare, CET ARAD
neputând asigura din sursa proprie fondurile necesare în valoare de aproximativ 43.000.000 EURO (fără TVA) pentru
implementarea acestei investiţii. Prin această etapă CET ARAD şi-ar fi îmbunătăţit eficienţa considerabil, iar costul
pentru furnizarea energiei termice ar fi fost diminuat.
➢ Consumul propriu tehnologic ridicat
Așa cum am prezentat și în cadrul analizei activității operaționale a debitoarei, aceasta nu reușește să genereze profit
oprațional. Pierderea înregistrată de debitoare este una îngrijorătoare deoarece raportând doar veniturile principale (cele
din prestări servicii) la cheltuielile cu materia primă rezultă o pierdere. În condițiile în care se adaugă și celelalte
cheltuieli pierderea se accentuează. Astfel, profitabilitatea debitoarei este strâns legată de schema de ajutor de stat
pentru cogenerare de înaltă eficiență (venituri reflectate în activitatea financiară), însă chiar și cu bonusul de cogenerare,
debitoarea nu reușește să fie net profitabilă.Pierderile generate de activitatea operațională sunt cauzate de prețul materiei
prime, coroborat cu randamentul și consumul propriu tehnologic a debitoarei. Conform declarațiilor debitoarei,
consumul propriu tehnologic mare, se datorează - în principal - cantităţii de energie electrică consumată pentru pompaj
în circuitul de termoficare, ca urmare a modului diferit în care operatorul CET HIDROCARBURI SA face reglajul
parametrilor în circuitul de termoficare, respectiv reglajul în ultima perioadă se realizează primordial din debit şi doar
parţial din temperatură, fapt ce impune pornirea unui număr mai mare de pompe pe circuitul de termoficare.
9. Concluzii privind persoanele culpabile de încetarea de plăţi
Conform art. 169 din Legea insolvenței 85/2014, în cazul în care sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă
apariția stării de insolvență a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul
sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoana juridică, ajuns în stare de insolvență, fără să
depășească prejudiciul aflat în legătură de cauzualitate cu fapta respectivă să fie suportată de membrii organelor de
conducere și/ sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice altă persoană care au contribuit la starea de
insolvență a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
În urma analizei înscrisurilor care au fost remise administratorului judiciar de către reprezentanții societății debitoare
nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. a) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.
b) au făcut activități de producție, comerț sau prestări servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
În urma analizei înscrisurilor care au fost remise administratorului judiciar de către reprezentanții societății debitoare
nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. b) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.
c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridica la încetarea de
plăți;
În urma analizei înscrisurilor care au fost remise administratorului judiciar de către reprezentanții societății debitoare
nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. c) a art. 169 din Legea nr. 85/2014
d) au ținut o contabilitate fictivă, au facut sa dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în
conformitate cu legea;
În urma analizei înscrisurilor care au fost remise administratorului judiciar de către reprezentanții societății debitoare
nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. d) a art. 169 din Legea nr. 85/2014
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e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;
În urma analizei înscrisurilor care au fost remise administratorului judiciar de către reprezentanții societății debitoare
nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. e) a art. 169 din Legea nr. 85/2014
f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți;
În urma analizei înscrisurilor care au fost remise administratorului judiciar de către reprezentanții societății debitoare
nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. f) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.
g) în luna precedentă încetării plăților, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna
celorlalți creditori.
În urma analizei înscrisurilor care au fost remise administratorului judiciar de către reprezentanții societății debitoare
nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. g) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.
h) orice altă faptă săvârșită cu intenție, care a contribuit la starea de insolvență a debitorului, constatată potrivit
prevederilor prezentului titlu.
În urma analizei înscrisurilor care au fost remise administratorului judiciar de către reprezentanții societății debitoare
nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. h) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.
CONCLUZII: În ceea ce priveşte elementele care ar putea sta baza angajării răspunderii organelor de conducere ale
societăţii debitoare, menţionăm că până la data prezentului raport, administratorul judiciar nu a identificat condiții de
atragere a răspunderii.În măsura în care administratorul judiciar va intra în posesia unor informații suplimentare față
de cele avute la dispoziție la momentul prezentului raport va proceda la completarea acestei analize prin intermediul
rapoartelor de activitate.
10. Concluzii privind şansele de reorganizare. Prin raportare la analiza efectuată în cadrul prezentului raport, având în
vedere situația patrimonială a debitoarei, vechimea ei pe piață, faptul că cifra de afaceri este în creștere pe toată
perioada și intenţia de reorganizare şi de depunere a unui plan de reorganizare, manifestată de către debitoare prin
cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă, administratorul judiciar, în temeiul art. 97 alin. 3 din Legea 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, consideră că sunt premise pentru reorganizarea activității
debitoarei în condițiile în care se eficientizează activitatea operațională a debitoarei. Pentru eficientizarea activității,
administratorul judiciar consideră că sunt impetuos necesare luarea măsurilor de reducere a costurilor, concomitent cu
majorarea prețului de vânzare a energiei termice și/sau a bonusului pentru cogenerare, însă aceste măsuri, comportă
discuții cu mai mulți agenți implicați în proces: ANRE (autoritatea care reglementează prețul de vânzare a energiei
termice), CET Hidrocarburi (singurul client pentru furnizarea de energie termică), Primăria Municipiului Arad (având
calitatea de reprezentant al intereselor locuitorilor Municipiului Arad care sunt branșați la SACET) și furnizori de
materie primă (gaz).
Administratorul judiciar a identificat câteva variabile cu impact în reorganizarea debitoarei:
• Necesitatea investițiilor în vederea eficientizării procesului de producție
Având în vedere că randamentul debitoarei CET Arad SA nu permite acesteia să își continue activitatea în condiții de
profitabilitate, se impun anumite investiții care implică atragerea de fonduri, deoarece debitoarea este în incapacitate de
a le finanța. În măsura în care aceste finanțări nu se realizează este improbabil ca debitoarea să ajungă una profitabilă.
CET Arad SA nu poate prezenta garanții cu privire la condițiile continuității pe termen mediu și lung a activității de
producere a energiei termice, având în vedere dificultățile în atragerea surselor de finanțare pentru investițiile necesare
în eficientizarea producției de energie electrică și termică în cogenerare.
• Dependența față de singurul client CET Hidrocarburi în furnizarea energiei termice
Performanța financiară și operațională a CET Arad SA este dependentă de performanțe financiară, tehnică, comercială
și operațională a întregii rețele de termoficare, precum și a celorlalți participanți la aceasta pe lanțul valorii către
consumatorii finali. Totodată, neîncasarea facturilor la timp, sau încasarea acestora la un decalaj față de termenul de
plată a furnizorilor de gaz, pe fondul dificultăților financiare cu care se confruntă debitoarea, face ca perspectiva
reorganizării să fie una anevoioasă.
• Solicitările de majorare a prețului și de plată în avans a livrărilor efectuate de furnizorii de gaz
Pe fondul dificultăților financiare cu care se confruntă debitoarea, în condiții de plată în avans a furnizorilor de gaz,
CET Arad se află în situația de a găsi surse de finanțare pentru activitatea operațională pe termen scurt, în condițiile în
care încasările din livrările de energie termică se realizează la o scadență ulterioară plății furnizorilor. În acest context,
pentru a facilita redresarea debitoarei sunt necesare negocieri cu furnizorul de gaz și cu singurul client pentru furnizarea
de energie termică (CET Hidrocarburi SA Arad) în vederea alinierii termenelor de plată, astfel încât să se asigure
continuarea activității. Menționam de asemenea faptul ca în cursul anului 2018 prețul gazului a crescut, iar la data
prezentului raport acesta este de 128 lei/MWh (prețul gazului natural), la care se adaugă tariful de transport (calculat
astfel: (Componența volumetrică: 2,72 lei + componenta fixă de rezervare a capacității: 5,63 lei/MWh/oră x capacitatea
maximă orară: MWh/h x numărul orelor din lună de livrare:h)/ Q: cantitatea totală consumată în fiecare lună- MWh)
conform ofertei primite de la C-gaz&Energy Distribuție (furnizorul de gaz al CET Arad SA).În consecință și în aceste
condiții, la prețurile reglementate de vânzare a energiei termice de 144.44 lei/MWh și de valorificare a bonusului
încasat pentru energia electrică calificată de 124.31 lei/MWh, stabilite prin decizia ANRE nr. 1707/28.11.2017, în
proiectul de buget pe anul 2018 al CET ARAD, nu sunt acoperite nici măcar costurile cu achiziția combustibilului din
veniturile realizate prin vânzarea energiei electrice, termice și a încasării bonusului produs în regim de cogenerare de
înaltă eficiență.
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• Condițiile meteorologice
Având în vedere că activitatea preponderentă a debitoarei este furnizarea energiei termice produsă în cogenerare de
înaltă eficiență, volumul cifrei de afeceri este strâns legat de condițiile meteorologice, astfel, în condițiile înregistrării de
temperaturi foarte scăzute în sezonul rece, vânzările din această perioadă cresc, iar dacă se înregistrează temperaturi mai
ridicate în această perioadă, atunci cifra de afaceri scade, pe fondul scăderii cantității de energie termică furnizată şi
scăderii corespunzatoare a cantității de energie electrică ce poate fi produsă și vândută în regim de cogenerare de înaltă
eficiență, aceasta fiind în strictă dependență de necesarul de energie termică solicitat de catre SACET. Pe cale de
consecință și cantitatea de energie electrică calificată pentru BONUS este indirect dependentă de necesarul de energie
termică. Totodată și perioada pe care se întinde sezonul rece contează, astfel încât, în condițiile unei ierni mai lungi,
debitoarea va genera o cifră de afaceri mare pentru o perioadă mai lungă, reușind să acopere o parte mai mare din
cheltuielile generate de funcționarea din sezonul cald.
• Debranșările consumatorilor SACET
Cu toate că, având în vedere Hotărârea Consiliului Municipal Arad nr. 445 din 2016, care instituie zone unitare de
încălzire în municipiul Arad de la care arădenii nu se pot debranșa prin forme legale, după cum urmează: Zona Alfa cu
punctul termic 32, zona Aradul Nou, zona Gradiște, zona Roșiori, zona Andreny Karoly, zona stadionului UTA şi zona
Centru cu punctele termice Miron Costin, Eroul Necunoscut și Ion Andreescu, PT 1V și PT 2V (puncte termice din
cartierul Aurel Vlaicu), numărul debranșărilor continuă să crească. Conform declarațiilor președintelui ULAL Arad,
Dorina Lupșe, din 07.08.2018, apărute în presa arădeană14, orașul Arad are în acest moment aproximativ 1.700 de
asociații de proprietari, multe dintre ele constituite după 1989. În ultimii ani de zile multe din asociații s-au divizat pe
scări. Nu există o situație clară privind numărul celor care au rămas pe CET și al celor care s-au debranșat tocmai pentru
că mulți s-au debranșat ilegal și și-au montat centrale proprii. Cert este că în anul 2010, CET Hidrocarburi livra
populației aproximativ 244.000 de gigacalorii. Anul trecut CET a livrat peste 140.000 de gigacalorii și asta spune clar
că numărul consumatorilor a scăzut drastic. Tot din 2010, de la 63.000 de gigacalorii pentru apa caldă, suntem în 2018
la 33.000 de gigacalorii, adică la jumătate. CET Arad SA nu are control și putere de influența în forma sa actuală,
pentru a atenua frecvența debranșărilor din sistem ale consumatorilor finali, exceptând continuitatea serviciului în
parametrii solicitați de CET Hidrocarburi SA Arad.
Având în vedere intenția de reorganizare a debitoarei, reprezentanții acesteia au transmis administratorului judiciar
măsurile necesare pentru redresarea activității debitoarei, pe care le prezentăm în cele ce urmează:
1. Montarea unei electropompe de alimentare de 260t/h (EPA) care ar duce o economie la buget de până la 2.000.000
lei pe an;
2. Înlocuirea fagurilor la preîncălzitoarele de aer rotative, măsură ce ar duce la îmbunătăţire eficienţei şi implicit la
reducerea cheltuielilor de producţie;
3. Modernizarea staţiei de pompe termoficare prin montarea de electropompe noi comandate prin variatoare de turaţii;
4. Implementarea ETAPEI II - „Montarea unei turbine pe gaz (45 MW) cu cazan recuperator (60 Gcal) şi acumulator
de căldură (320 Mwh)” care ar duce la îmbunătăţirea eficienţei şi implicit la creşterea veniturilor;
5. Trecerea activelor societăţii, inclusiv terenul, cuprinse la nr. Cadastral 339028 – eliberat de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Arad, din patrimoniul CET ARAD în domeniul public al Municipiului Arad, cu scopul de a putea
atrage fonduri europene nerambursabile în vederea continuării modernizării sursei de producţie prin dotarea cu instalaţii
de cogenerare de înaltă eficienţă care să ducă la reducerea preţului energiei termice livrate populaţiei, precum şi la
creşterea calităţii serviciului public de furnizare a energiei termice. Fondurile europene nerambursabile prevăzute a se
acorda în România pentru serviciul public de alimentare cu energie termică (SACET) se acordă doar unităţilor
administrativ - teritoriale şi se ridică la un cuantum de până la 98 % din valoarea investiţiei;
În măsura în care creditorii își exprimă intenția de a participa și susține reorganizarea judiciară a societății,
administratorul judiciar, în temeiul art. 97 alin. 3 din Legea insolvenţei, îşi manifestă disponibilitatea de colaborare cu
managementul companiei și creditorii în vederea întocmirii planului de reorganizare sau de a depune el însuşi un astfel
de plan în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.
Prezentul Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei CETArad SA a fost
întocmit în condiţiile art. 58 și ale art. 97 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi va
fi prezentat creditorilor în cadrul primei adunări a creditorilor.
***

Așa cum am prezentat și în cuprinsul prezentului raport, informaţiile necesare pentru întocmirea raportului asupra
cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, s-au preluat de la reprezentanții debitoarei şi
constau în bilanțurile, semnate, ștampilate și publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe, aferente anilor 2015, 2016,
2017 și iunie 2018, balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2015, decembrie 2016, decembrie 2017, respectiv
iunie 2018, situația transferurilor patrimoniale și a casărilor de active imobilizate, situația plăților aferente celor 6 luni
anterioare deschiderii procedurii, diverse situații transmise în format excel și diverse explicații transmise în scris via
email, etc.De asemenea, menționăm faptul că, în măsura în care se vor identifica alte documente concludente,
administratorul judiciar va proceda la completarea raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția
stării de insolvență.
CITR Filiala Timiş SPRL, Asociat coordonator Silvana Șermer
14

Informațiile au fost preluate de pe site-ul: http://www.aradon.ro/aradenii-fug-de-la-cet/2055285
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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