BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11098/17.06.2015
Județul Galaţi
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea ONE CALL SERVICES SRL, cod unic de înregistrare: 26451080
Cabinet Individual de Insolventa ,Butnaru Monica Gabriela”
Sediu social: Galati, str. Siderurgistilor, nr.14, bloc D5, scara 4, ap. 71, cod postal 800374
U.N.P.I.R. – Filiala Galati: 1B 3357; C.I.F.: 31060738
Telefon: 0745.397.610
E-mail: butnaru_monica_gabriela@yahoo.com
Sediu procesual ales: Galati, str. Tecuci, nr. 46
-Practician în insolventa –
Dosar nr. 1893/121/2015, termen: 25.08.2015, C5 LJS CIV II
Debitor: SC One Call Services SRL
Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă
a debitorului SC One Call Services SRL
Nr. 8357/15.06.2015
Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Butnaru Monica Gabriela”, cu sediul în Galaţi, str. Siderurgiştilor, nr. 14, bl.
D5, sc. 4, ap. 71, înregistrată la U.N.P.I.R – filiala Galaţi, nr. înregistrare în Registrul societăţilor profesionale a
practicienilor în insolvenţă 1B3357 având CIF 31060738, numită în calitate de lichidator judiciar prin Încheierea nr.
205 din camera de consiliu din data de 19.05.2015.
Societatea comercială SC One Call Services SRL, cu sediul în Municipiul Galaţi, str. Universității, nr. 20, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Galaţi sub nr. J17/76/2010, având cod unic de înregistrare 26451080, Tipul de activitate,
conform clasificării CAEN 6622 – Activitați ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări (exclusiv activități de agent de
asigurări subordonat), declarată la Oficiul Registrului Comerţului, conform datelor din ultimele trei bilanţuri, a realizat
următorii indicatori, prezentaţi în tabelul de mai jos:
Nr. crt
Denumire indicatori
2012
2013
2014
1
venituri totale
258.231
22.511
131.549
2
-din care, cifra de afaceri
253.710
22.499
131.534
3
cheltuieli totale
86.734
46.508
88.407
4
profit brut / pierdere
171.497
-23.997
43.142
5
Impozit pe profit
7.747
675
3.946
6
profit net
163.750
-2.462
39.196
Elementele de activ şi de pasiv, cuprinse în structura bilanţieră a anilor 2012 – 2014, sunt redate în tabelul de mai jos:
Nr. crt
Element bilanţier
2012
2013
2014
1
Active imobilizate
45.261
45.261
40.750
2
Active circulante
251.437
230.007
254.463
3
Datorii care trebuie plătite într-o
33.033
36.274
16.823
perioadă de până la un an
4
Total capitaluri proprii
263.655
238.994
278.390
5
-din care, capital social şi subscris
200
200
400
din care rezultă că,
Aceste aspecte demonstrează o dificultate economico-financiară a debitorului şi apariţia stării de incapacitate de plată a
datoriilor, din pasivul bilanţului.
Capital social subscris este de 400 ron divizat în 40 părți sociale de 10 lei fiecare. Aportul fiecărui asociat la constituirea
capitalului social și părțile sociale care îi revin:
Coșereanu Oana - 200 lei, 20 părți sociale, asociat şi administrator;
Ftodiev Iuliana – 200 lei, 20 parți sociale, asociat;
Din informaţiile preluate din actele contabile, respectiv situaţiile financiare anuale ale debitorului, lichidatorul judiciar
îşi exprimă opinia că nu există premisele angajării răspunderii administratorului statutar şi că acestuia nu-i este
imputabilă starea de insolvenţă, pentru că societatea sau administratorul societății:
- nu au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
- nu au făcut activități de producție, comerț sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
- nu au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de
plăți;
- nu au ținut o contabilitate fictivă, nu au făcut să dispară unele documente contabile sau au ținut contabilitatea în
conformitate cu legea;
- nu au deturnat sau nu au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori nu au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;
- nu au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți;
- în luna precedentă încetării plăților, nu au plătit sau nu au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna
celorlalți creditori.
Practician în insolvenţă, Butnaru Monica Gabriela
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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