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3. Societatea AMISA PRODUCT SA, cod unic de înregistrare: 12566373 
Dosar nr. 1538/100/2018, Tribunalul Maramureș, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Daniel Waltner 
Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă - Chiş Liviu, cod de identificare fiscală: 21759748, sediul 
social: str. 9 Mai nr. 31, Baia Mare, jud. Maramureş, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B 1438, 
tel: 0362-408.246, Fax: 0262-225.094, E-mail cii.chisliviu@gmail.com, operator de date cu caracter personal: 11446. 
Administrator special: Bodocean Gelu Vasile. 
Debitor: SC AMISA PRODUCT SA, Cod de identificare fiscală: 12566373, sediul social: Baia Mare, str. al. 
Electrolizei nr. 1, Număr de ordine în registrul comerțului: J24/22/2000. 

Raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Amisa Product SA, 
întocmit în temeiul art. 58 lit. b) raportat la art. 97, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Nr.: 372 din 14/09/2018 
Prin Încheierea civilă nr. 1273 din 24/07/2018 a Tribunalului Maramureș s-a dispus deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva debitoarei SC AMISA PRODUCT SA, cu sediul în Baia Mare, str. al. Electrolizei nr. 1, jud. 
Maramureș, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J24/22/2000, CUI 12566373. Prin aceeaşi Încheiere este desemnat 
administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă – Chiş Liviu, cu sediul în Baia Mare, str. 9 Mai nr. 31. 
Cererea de deschidere a procedurii a fost formulată de debitoare, în temeiul art. 66 din Legea nr. 85/2014. 
1. Măsurile întreprinse de administratorul judiciar în scopul întocmirii prezentului raport: 
Administratorul judiciar a asigurat publicarea raportului privind propunerea de continuare a procedurii de observație nr. 
332 din 13/08/2018 în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16055 din 29/08/2018 (anexa nr. 1); 
Am studiat actele și documentele contabile ale debitoarei, concluziile administratorului judiciar fiind prezentate în cele 
ce urmează: 
2. Prezentarea societăţii debitoare: 
2.1. Date de identificare: AMISA PRODUCT SA, sediul social: Baia Mare, al. Electrolizei nr. 1, Cod unic de 
înregistrare: 12566373, nr. de înregistrare Registrul Comerțului: J24/22/2000. 
2.2. Capital social: 977.655 lei (55.866 de acțiuni a 17,50 lei fiecare), deținut de un număr de 208 asociați. 
2.3. Administrator special: Bodocean Gelu Vasile. 
2.4. Obiect de activitate: Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală – cod CAEN 2521. 
3. Motivele deschiderii procedurii generale a insolvenței: 
Prin cererea înregistrată la data de 17/07/2018 la Tribunalul Maramureș debitorul Amisa Product SA solicită 
deschiderea procedurii generale a insolvenței motivat insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor 
către bugetul statului și către furnizori. Prin aceeași cerere, debitorul își manifestă intenția de restructurare a activității 
sale printr-un plan de reorganizare. 
Prin Încheierea civilă nr. 1273 din 24/07/2018 pronunțată de Tribunalul Maramureș în dosarul nr. 1538/100/2018, 
judecătorul-sindic admite cererea formulată de debitorul Amisa Product SA și dispune deschiderea procedurii generale 
a insolvenței împotriva acesteia.  
Prin aceeași hotărâre este desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu Cabinetul Individual de Insolvență 
Chiș Liviu.  
Notificați în conformitate cu art. 100 alin. (1) din Legea nr.85/2014, creditorii nu au formulat opoziții la sentința de 
deschidere a procedurii. 
4. Mențiuni asupra situației economico-financiare a debitorului Amisa Product SA: 
Pentru analizarea situației economico-financiare în perioada 2016 – iunie 2018, în vederea întocmirii prezentului raport, 
administratorul judiciar provizoriu a utilizat documentele contabile anexate de debitor la cererea de deschidere a 
procedurii insolvenței, precum și documente contabile suplimentare, solicitate și depuse de debitor la lichidatorul 
judiciar ulterior.  
Prezentăm în cele ce urmează situația economico-financiară așa cum rezultă din Bilanțurile contabile încheiate la 
31/12/2016, 31/12/2017 și din Raportarea contabilă semestrială la 30/06/2018. 
4.1. Analiza situației patrimoniale: 

Bilanț simplificat 
Elemente de bilanț 31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 

TOTAL ACTIVE, din care: 6.634.400 7.192.532 2.141.163 
ACTIVE IMOBILIZATE 1.058.880 942.078 861.346 
ACTIVE CIRCULANTE, din care: 5.575.520 6.250.454 1.279.817 
stocuri 4.789.859 5.099.261 256.106 
creanțe 763.860 1.146.425 1.018.613 
investiții pe termen scurt 0 0 0 
disponibilități bănești 21.801 4.768 5.098 
cheltuieli în avans 0 0 0 
TOTAL PASIVE, din care: 6.634.400 7.192.532 2.141.163 
CAPITAL PROPRIU, din care: 674.055 684.406 -2.642.651 
capital social 977.655 977.655 977.655 
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rezerve și prime de capital 284.986 286.168 287.131 
Profit sau pierderea reportată -594.451 -589.768 -598.861 
Profit sau pierderea exercițiului 5.865 10.351 -3.308.576 
DATORII TOTALE, din care: 5.960.345 6.508.126 4.738.814 
datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 5.960.345 6.508.126 4.738.814 
datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 0 0 0 
provizioane 0 0 0 
Venituri în avans 0 0 0 

4.1.1. Situația activelor societății: 
La data de 30/06/2018 debitorul Amisa Product SA deține în patrimoniul său active la valoarea totală de 2.141.163 lei. 
Structura activului este astfel: active imobilizate – în valoare de 861.346 lei (40,23% din totalul activelor) și active 
circulate – în valoare de 1.279.817 lei (59,77% din total active). Activele imobilizate constau din imobilizări corporale, 
în valoare de 835.346 lei și imobilizări financiare, în valoare de 26.000 lei. În cadrul activelor circulante, ponderea 
principală este deținută de creanțele de recuperat, în valoare totală 1.018.613 lei, respectiv 47,57% din totalul activelor. 
Așa cum am arătat, cea mai mare parte a activelor deținute de debitori reprezintă creanțe de recuperat (de la clienți), 
astfel că debitorul are o mare parte din resursele proprii de finanțare blocate în aceste active, fapt ce constituie un risc 
ridicat de producere a unui deficit de flux de lichidități pentru desfășurarea activității, determinând imposibilitatea 
stingerii obligațiilor pe termen scurt. 

Structura activului       
Specificație 31.12.2016  31.12.2017  30.06.2018  

 lei % lei % lei % 
Imobilizări necorporale 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Imobilizări corporale 1.032.880 15,57% 916.078 12,74% 835.346 39,01% 
Imobilizări financiare 26.000 0,39% 26.000 0,36% 26.000 1,21% 
Active imobilizate 1.058.880 15,96% 942.078 13,10% 861.346 40,23% 
Stocuri 4.789.859 72,20% 5.099.261 70,90% 256.106 11,96% 
Creanțe 763.860 11,51% 1.146.425 15,94% 1.018.613 47,57% 
Disponibilități bănești 21.801 0,33% 4.768 0,07% 5.098 0,24% 
Active circulante 5.575.520 84,04% 6.250.454 86,90% 1.279.817 59,77% 
Cheltuieli în avans 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
TOTAL ACTIV 6.634.400 100,00% 7.192.532 100,00% 2.141.163 100,00% 

Așa cum am arătat mai sus, conform Balanței contabile încheiate la 30/06/2018, debitoarea deține active imobilizate în 
valoare de 861.346 lei, constând în imobilizări corporale în cuantum de 835.346 lei și imobilizări financiare de 26.000 lei. 
În ceea ce privește evoluția activelor imobilizate în perioada 01/01/2016 – 30/06/2018, se observă o diminuare a 
imobilizărilor corporale de la un an la altul, ca urmare a înregistrării amortizării. De asemenea, se observă faptul că 
imobilizările financiare au rămas la același nivel – 26.000 lei. 
Din analiza evoluției activelor circulante, în perioada 01/01/2016 – 30/06/2018, se observă o creștere în anul 2017 față 
de anul 2016 cu 674.934 lei, creștere generată de creșterea valorii stocurilor și a creanțelor. 
La data de 30/06/2018, valoarea activelor circulante s-a diminuat față de 31/12/2017 cu 4.970.637 lei, scăderea generată 
de reducerea semnificativă a valorii stocurilor, de la 5.099.261 lei, la 31/12/2017, la 256.106 lei, la 30/06/2018. 

Evoluția activelor imobilizate 

Denumire indicator 
31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 

lei % lei % lei % 
Imobilizări necorporale 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Imobilizări corporale 1.032.880 97,54% 916.078 97,24% 835.346 96,98% 
Imobilizări financiare 26.000 2,46% 26.000 2,76% 26.000 3,02% 
Total active imobilizate 1.058.880 100,00% 942.078 100,00% 861.346 100,00% 

 
Evoluția activelor circulante 

Denumire indicator 
31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 

lei % lei % lei % 
Stocuri 4.789.859 85,91% 5.099.261 81,58% 256.106 20,01% 
Creanțe 763.860 13,70% 1.146.425 18,34% 1.018.613 79,59% 
Disponibilități bănești 21.801 0,39% 4.768 0,08% 5.098 0,40% 
Total active circulante 5.575.520 100,00% 6.250.454 100,00% 1.279.817 100,00% 

4.1.2. Situația pasivului societății: 
Structura pasivului 

Specificație 
31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 

lei lei lei 
Capital propriu 674.055 684.406 -2.642.651 
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Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 5.960.345 6.508.126 4.783.814 
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 0 0 0 
Datorii totale 5.960.345 6.508.126 4.783.814 
PROVIZIOANE 0 0 0 
Venituri în avans 0 0 0 
TOTAL PASIV 6.634.400 7.192.532 2.141.163 

În perioada 2016-2017 valoarea capitalurilor proprii a fost una pozitivă. Din cauza rezultatului financiar negativ 
(pierdere), înregistrat în primul semestru al anului 2018. Valoarea capitalului propriu înregistrat la 30/06/2018 a fost 
unul negativ în sumă de -2.642.615 lei. 
Potrivit Balanței de verificare contabilă încheiate la 30/06/2018, pierderea reportată până la 31/12/2017, înregistrată în 
ct. 1171 a fost de 598.861 lei, iar pierderea aferentă anului 2018 este de 3.160.124,94 lei, rezultând o pierdere cumulată 
de 3.758.985,94 lei. 

Denumire indicator 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 
Capital propriu +674.055 +684.406 -2.642.651 
Datorii totale 5.960.345 6.508.126 4.783.814 

Pentru stabilirea pasivului debitoarei Amisa Product SA în cadrul procedurii din dosarul de insolvență nr. 
1538/100/2018, administratorul judiciar a procedat, conform prevederilor art. 99 din Legea nr. 85/2014 la notificarea 
societăților comerciale identificate în lista creditorilor și a potențialilor creditori bugetari. 
Termenul fixat de judecătorul-sindic pentru înregistrarea declarațiilor de creanță este 07/09/2018, urmând ca analizarea 
acestora să fie făcută de administratorul judiciar până la data de 27/09/2018, dată fixată pentru întocmirea tabelului 
preliminar de creanțe. 
4.2. Analiza contului de profit și pierdere 

Denumirea indicatorului 
Data de raportare 

31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 
Producția vândută 4.220.524 5.899.651 3.470.714 
Venituri din vânzarea mărfurilor 289.851 372.485 49.992 
Cifra de afaceri 4.510.375 6.272.136 3.520.706 
Alte venituri din exploatare 524 9.401 4.509 
Venituri aferente costului de producție în curs de execuție 252.626 -580.657 -3.388.976 
VENITURI DIN EXPLOATARE 4.763.525 5.700.880 136.239 
Cheltuieli materiale 1.861.294 2.529.742 1.960.828 
costul mărfii vândute - nete 283.632 364.498 49.283 
Cheltuieli cu utilitățile 145.447 145.403 83.399 
Cheltuieli cu personalul 1.918.199 2.117.141 1.016.117 
Cheltuieli cu prestații externe 233.695 276.431 116.237 
Alte cheltuieli 102.911 59.650 47.371 
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE - operaționale 4.545.178 5.492.865 3.273.235 
EBITDA 218.347 208.015 -3.136.996 
pondere în venituri din exploatare 4,58% 3,65% - 
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale  132.626 124.942 85.551 
Ajustări de valoare privind activele circulante și provizioanele - - - 
EBIT 85.721 83.073 -3.222.547 
pondere în total venituri 1,80% 1,46% - 
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 638 1.303 53 
Cheltuieli privind dobânzile 61.229 62.948 34.231 
Alte cheltuieli financiare 1.500 2.160 51.851 
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 62.729 65.108 86.082 
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) -62.091 -63.805 -86.029 
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă) 23.630 19.268 -3.308.576 
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA 
EXTRAORDINARĂ 

- - - 

VENITURI TOTALE 4.764.163 5.702.183 136.292 
CHELTUIELI TOTALE 4.740.533 5.682.915 3.444.868 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) 23.630 19.268 -3.308.576 
Impozitul pe profit 17.765 8.917 0 
Alte impozite neprezentate în elementele de mai sus - - - 
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI 
FINANCIAR 

5.865 10.351 -3.308.576 

Analizând rezultatele acestui indicator, rezultă că în perioada 2016-2017, valoarea acestuia a fost una pozitivă), ceea ce 
înseamnă că debitoarea a înregistrat venituri suficient de mari pentru a-și acoperi costurile curente și pentru a-și 
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desfășura activitatea. 
La 30/06/2018, EBIT-ul înregistrat de societate a fost unul negativ (pierdere de 3.222.547 lei), costurile din activitatea 
curentă fiind mai mari decât valoarea veniturilor. 
Pierderea înregistrată în semestrul I din anul 2018 se datorează în principal valorii reduse a veniturilor din exploatare. 
Cu toate că în semestrul I din anul 2018 s-a realizat o cifră de afaceri de 3.520.706 lei, din care 3.470.714 lei reprezintă 
producția vândută, veniturile înregistrate din activitatea de exploatare au fost de numai 136.230 lei, ceea ce denotă 
faptul că s-au efectuat vânzări din stocul de produse finite (stocul de produse finite la 01/01/2018 a fost de 3.880.324,98 
lei, iar la 30/06/2018, de 101.372,98 lei). Din discuțiile avute cu administratorul societății a reieșit faptul că, cheltuielile 
înregistrate în semestrul I din anul 2018 au rezultat în principal din finalizarea produselor finite aflate pe stoc la 
începutul anului și care au fost refuzate inițial de la recepție de către beneficiari din motive tehnice. Totodată, la 
inventarierea stocului de produse finite efectuate la începutul anului s-a constatat că din eroare, în anii precedenți, unele 
produse finite raportate inițial ca atare și la care beneficiarii au renunțat din diverse motive, nu au fost scoase din 
gestiune la acea dată. Astfel, operațiunea scoaterii din gestiune s-a realizat în semestrul I din anul 2018, ceea ce a 
influențat negativ rezultatul financiar al societății. 
Valoarea negativă a EBIT-ului arată faptul că în această perioadă debitoarea nu a avut capacitatea de a genera lichidități 
care să-i permită achitarea datoriilor curente. 
5. Cauzele apariției stării de insolvență a debitoarei AMISA PRODUCT SA: 
Așa cum am menționat mai sus, în perioada 2016-2017, activitatea desfășurată de debitoarea Amisa Product SA a fost 
una rentabilă, rezultatul financiar înregistrat fiind unul pozitiv (profit), dar la un nivel scăzut, iar în primele 6 luni din 
anul 2018 a înregistrat pierdere de 3.308.576 lei. 
În același timp, societatea insolventă nu a reușit să recupereze în totalitate și la termen contravaloarea mărfurilor livrate, 
valoarea creanțelor înregistrate fiind de: 763.860 lei – la 31/12/2016; 1.146.425 lei – la 31/12/2017; 1.018.63 lei – la 
30/06/2018. 
În condițiile în care în primele șase luni din anul 2018, debitoarea a înregistrat o pierdere semnificativă (de 3.758.985,94 lei) și 
nu a reușit să încaseze contravaloarea produselor și a mărfurilor livrate, debitoarea Amisa Product SA a ajuns în imposibilitatea 
de a-și achita integral și la termen obligațiile către creditori, ceea ce a dus la apariția stării de insolvență. 
6. Situația transferurilor patrimoniale efectuate de debitoarea AMISA PRODUCT SA în cele 6 luni anterioare 
înregistrării cererii introductive: 
Potrivit actelor contabile care au făcut obiectul analizei administratorului judiciar, în cele 6 luni anterioare înregistrării 
cererii introductive, debitorul Amisa Product SA nu a înregistrat transferuri patrimoniale, iar plățile efectuate s-au 
circumscris desfășurării unei activități normale de comerț, în concordanță cu obiectul de activitate al debitoarei.  
7. Concluzii cu privire la incidența art. 117 – 118 din Legea nr. 85/2014: 
Sub aspectul transferurilor patrimoniale efectuate de societatea debitoare în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii de 
insolvență, menționăm că până la data prezentului raport, din documentele puse la dispoziție de către reprezentantul 
debitoarei, administratorul judiciar nu a identificat acte juridice pentru care să fie incidente art. 117 și 118 din Legea 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
8. Răspunderea membrilor organelor de conducere:  
Din analiza actelor și documentelor contabile ale debitoarei AMISA PRODUCT SA, administratorul judiciar nu a 
identificat până la această dată fapte de natura celor prevăzute de art. 169 alin. (1) din Legea privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență. 
9. Concluzii privind posibilitatea reorganizării debitorului AMISA PRODUCT SA:  
Prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, debitoarea AMISA PRODUCT SA și-a manifestat intenția redresării 
activității pe baza unui plan de reorganizare judiciară.  
Administratorul judiciar consideră că, deși debitoarea Amisa Product SA se confruntă cu o situație financiară dificilă, 
aceasta poate fi supusă unui plan de reorganizare cu șanse de reușită, prin măsuri rapide și eficiente de restructurare a 
activității, măsuri aplicabile atât în perioada de observație cât și pe parcursul implementării planului de reorganizare a 
activității societăţii. În considerarea tuturor aspectelor prezentate în acest raport și în temeiul art. 97 alin. (3) din Legea 
85/2014, administratorul judiciar își manifestă disponibilitatea de a participa alături de Amisa Product SA la întocmirea 
unui plan de reorganizare a activității acesteia, în situația în care ni se va solicita acest lucru. 
În cazul în care vor apărea date și informații suplimentare, de natură să influențeze concluziile administratorului 
judiciar, referitoare la cauzele apariției insolvenței debitoarei AMISA PRODUCT SA, vom depune o completare la 
prezentul raport. 
Prezentul raport se înregistrează la Tribunalul Maramureș, se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Administrator judiciar, Chiş Liviu 
 

Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TROCAV CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 29931317 

Raport final privind propunerea de închidere a procedurii insolvenței privind pe debitorul  
SC Trocav Construct SRL 

Nr.: 478, data emiterii: 20 09 2018 
1. Date privind dosarul:Număr dosar 1106/105/2017/an 2017, Tribunal Prahova, Secţia a II-a CCA 




