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Numar dosar: 38907/3/2012 Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila 

Aministrator judiciar: SERVICII REORGANIZARE SI LICHIDARE IPURL 

Debitor: S.C.  ESPRIT  INTERNATIONAL SRL – in insolventa 
 

      

 

                                    Catre: Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila 

 

 

 Subscrisa SERVICII REORGANIZARE SI LICHIDARE IPURL., cu sediul în 

București, str. Sf. Vineri, nr. 23, bl. 105B, sc. 2, et. 3, ap. 41, sect. 3, în calitate de administrator  

judiciar al S.C.  ESPRIT INTERNATIONAL SRL, desemnat prin Incheierea din 10.10.2012 

pronuntata de Tribunal Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, depune următorul: 

 

 

Raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului  

S.C ESPRIT INTERNATIONAL SRL 

 

 

 Intocmit, in conformitate cu prevederile art.25 si 59 din Legea nr.85/2006 - privind 

procedura insolventei. 
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Ipoteze de lucru 

 

 
Raportul privind cauzele si imprejurarile care au generat starea de insolventa a SC ESPRIT 

INTERNATIONAL SRL, a fost elaborat de catre administratorul judiciar Servicii Reorganizare 
si Lichidare IPURL,  in conformitate cu dispozitiile art. 25 din Legea nr.85/2006. 

Accesul la informatii 
Analiza din prezentul raport a fost efectuata exclusiv pe baza informatiilor si documentelor 

puse la dispozitie de catre reprezentantii societatii. Administratorul judiciar  a prezumat ca 
informatiile comunicate de catre reprezentantii societatii, atat in forma scrisa, cat si verbala, sunt 
reale si complete. 

           Precizam totodata ca, in aria analizei efectuate de administratorului judiciar pentru 
prezentul raport nu se regasesc toate documentele/operatiunile  generate de societate pe perioada 
analizata, urmand insa ca pe parcursul derularii procedurii, in situatia identificarii unor elemente 
de natura a fi susceptibile de aplicarea prevederilor art. 138 al.1 din Legea 85/2006,  raportul sa 
fie completat si sa fie adus la cunostinta instantei cu privire la aspectele constatate.  

Moneda de prezentare 

 In prezentul raport a fost utilizat RON ca si moneda de prezentare, deoarece in sistemul de 
raportare financiara din Romania, situatiile financiare statutare sunt elaborate in RON. In unele 
cazuri unele sume sunt prezentate in EUR, folosindu-se ratele de schimb RON/EUR preluate de 
pe situl BNR . 
Structura raportului  

 Prezentul raport are in vedere cuprinderea in sfera analizei sale  a mai multor informatii 
precum: istoricul societatii, evolutia in timp a societatii, felul activitatii desfasurate, structura 
patrimoniala si evolutia patrimoniala,  principalii indicatori economico-financiari riscul de 
faliment, elemente ce pot asigura informatii in tragerea unor concluzii asupra cauzelor care ar fi 
putut genera insolventa debitoarei, existenta unor elemente succeptibile de aplicarea prevederilor 
art. 138 al.1 din lege, precum si perspectivele societatii in vederea reorganizarii . 
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CAP.1. PREZENTAREA SOCIETATII DEBITOARE 

 

1.1. Identificarea societatii 

 
S.C. ESPRIT INTERNATIONAL S.R.L. este o societate comerciala cu raspundere limitata, 
avand:   

Sediu social: Bucureşti Sectorul 5, Strada SOLD MODORAN ENE, Nr. 7, Bloc M92, Scara 1, Et. 1, 
Ap. 9  

Numar de ordine in Registrul Comertului:  J40/8831/2005, atribuit in data de 16.05.2005 

Cod unic de inregistrare: 17587423 atribuit in data de 16.05.2005 

Certificat de inregistrare: B2621952, emis pe data de 18.07.2012 si eliberat la data 20.07.2012 

Act constitutiv actualizat prin mentiunea nr. 708452 din 17.07.2012 

 
1.2. Structura actionariat. Capital social. Administrarea si conducerea societatii la data 

deschiderii procedurii 

 
La data deschiderii procedurii insolventei, asociat unic și administrator cu puteri depline al 

societății era Rech Dieter Erwin, cetatean german, domiciliat in Germania, str. Posener 12, 
26340, Zetel, care detine cele 90 de parti sociale, avand o cota de participare la beneficii si 
pierderi de 100%, in baza Contractului de cesiune nr.280/21.03.2011. 

La data de 21.03.2011, intre TEKZONE  HOLDINGS LIMITED si RMINEKS HOLDINGS 
LIMITED, in calitate de cedenti si RECK DIETER ERWIN, in calitate de cesionar, a fost 
incheiat contractul de cesiune nr.280, prin care cedentii au cesionat, prin mandatar, ferm si 
irevocabil, cota de 100% din capitalul social al societatii ESPRIT INTERNATIONAL SRL ( cate 
50% fiecare), catre cesionar, care se subroga in toate drepturile si obligatiile cedentilor, de orice 
natura, pe care acestia le au fata de societate. 

Capitalul social subscris și vărsat este de 900 lei, împartit în 90 de parti sociale, valoarea unei 
parti sociale fiind de 10 lei. 

Prin decizia asociatului unic din 23.10.2012 a fost desemnată în calitate de administrator 
special d-na Cosmi Mihaela,  domiciliată în București, str. Caimatei nr.22, sector 2, cu atribuțiile 
prevăzute de art. 18 alin. 2 din Legea nr. 85/2006. 

Administratorii societatii debitoare in perioada 2009-septembrie 2012 au fost urmatorii: 
- Dl. Frank Charles Michel Colin – cetatean francez, in perioada 2009- iulie 2012 ; 
- Dl. Hitesh Bahayani – cetatean englez, in perioada 2009- 20 iulie 2012 
- Dl Reck Dieter Erwin – 20 iulie 2012 pana la data deschiderii procedurii insolventei. 
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De precizat ca, desi prin Decizia nr.2/26.09.2011 a asociatului unic al societatii de la acel 
moment- dl Reck Dieter Erwin, cei doi administratori Frank Charles Michel Colin si Hitesh 
Bahayani au fost revocati din functia de administratori, urmare opozitiei acestora, mentiunea cu 
privire la  desemnarea unui nou administrator, in persoana dlui Reck Dieter Erwin, s-a facut abia 
in  iulie 2012 conform certificatului de mentiuni de la ONRC. 
 1.3. Obiectul de activitate 

 
Obiect principal de activitate declarat conform CAEN Rev.2:- 4110 Dezvoltare 

(promovare) imobiliară 

Obiecte secundare de activitate declarate conform CAEN Rev.2: 4711 Comerț cu 
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și 
tutun; 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse nealimentare; 5621 Activitați de alimentație (catering) pentru evenimente; 5629 Alte 
servicii de alimentație n.c.a.; 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor; 6810 
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ; 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate; 9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole); 
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a. 

 

CAP.2. ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO  FINANCIARE ALE SOCIETATII 

 

 2.1. Analiza pozitiei  financiare pe baza bilantului 

 

2.1.1.Analiza de ansamblu a situatiei patrimoniale 
Analiza situatiei patrimoniale la data intrarii in procedura de insolventa se realizeaza pe 

baza situatiilor financiare furnizate de societate pe perioada 2009—sept. 2012, respectiv: bilanturi 
2009-2011 si balanta de verificare la 30 septembrie 2012 ( anexele 1-4). 

Situatia evolutiei patrimoniului pe perioada analizata este redata in tabelul de mai jos: 

 

Element patrimonial Dec-09 % Dec-10 % Dec-11 % Sep-12 % 

A.ACTIV 44,804,729 100.00% 42,838,115 100.00% 41,488,454 100.00% 42.031.103 100.00% 

A.1. ACTIVE IMOBILIZATE 43,123,631 96.25% 41,736,586 97.43% 40,789,834 98.32% 40,034.296 95.26% 

Imobilizari corporale 43,123,631 96.25% 40,660,936 94.92% 39,705,002 95.70% 38,901,021 92.55% 

Imobilizari financiare 0 0.00% 1,075,650 2.51% 1,084,832 2.61% 1.133.275 2.71% 

A.2. ACTIVE CIRCULANTE 1,640,033 3.66% 1,072,880 2.50% 672,509 1.62% 1,672.440 3.97% 

Stocuri 0 0.00% 10,650 0.02% 620 0.00% 1,628 0.00% 

Creante 824,887 1.84% 597,281 1.39% 364,728 0.88% 1,383.588 3.28% 

Disponibilitati 815,146 1.82% 464,949 1.09% 307,161 0.74% 287.224 0.68% 

A.3.- ALTE ACTIVE 41,065 0.09% 28,649 0.07% 26,111 0.06% 324,367 0.77% 

B.PASIV 44,804,729 100.00% 42,838,115 100.00% 41,488,454 100.00% 42,031.103 100.00% 
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B.1.CAPITAL PROPRIU (37,034,535) -82.66% (48,087,286) -112.25% (55,639,385) -134.11% (64.007.171) -152.29 

Capital Social 900 0.00% 900 0.00% 900 0.00% 900 0.00% 

Rezerve din reevaluare 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Rezerve 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Rezultatul reportat (22,405,404) -50.01% (37,035,435) -86.45% (48,088,185) -115.91% (55,640,285) -132.38% 

Rezultatul ex. financiar (14,630,031) -32.65% (11,052,751) -25.80% (7,552,100) -18.20% (8.367.786) -19.91% 

B.2.DATORII 81,425,915 181.74% 90,637,097 211.58% 97,058,269 233.94% 105.981.198 252,15% 

Datorii ce trebuiesc platite 

intr-o perioada de ÷ la 1 an 941,116 2.10% 882,070 2.06% 1,822,168 4.39% 105.981.198 252,15% 

Datorii ce trebuiesc platite 

intr-o perioada > de 1 an 80,484,799 179.63% 89,755,027 209.52% 95,236,101 229.55% 0 0.00% 

B.3.ALTE PASIVE 413,349 0.92% 288,304 0.67% 69,570 0.17% 57.076 0.14% 

 

Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare puse la dispozitie de debitoare ( curs la 30.09.2012)  

A. In ceea ce priveste structura Activului societatii: 
 

 A.1. Activele imobilizate, prezinta  o evolutie descrescatoare, acestea reprezentand peste 
95% din total active pe intreaga perioada analizata. 

Activele imobilizate sunt constituite din imobilizari corporale  si  imobilizari financiare.  
 Structura imobilizarilor pe perioada analizata se prezinta astfel:                     - lei - 

Structura imobilizarilor Dec-09 % Dec-10 % Dec-11 % Sept-12 % 

VALOARE  BRUTA 45,499,084 80.59% 41,782,364 78.87% 41,844,949 100.00% 41,893.392 100,00% 

I.IMOBILIZARI  CORPORALE  45,499,084 80.59% 40,706,714 76.29% 40,760,117 97.41% 40,760.117 97,29% 

Terenuri 8,830,140 0.00% 8,830,140 0.00% 8,830,140 21.10% 8,830,140 21,08% 

Constructii 35,353,195 77.70% 31,507,002 75.41% 31,746,963 75.87% 31,746,963 75.78% 

Instalatii tehnice si masini 400,393 0.88% 19,493 0.05% 19,493 0.05% 19,493 0.04% 

Alte instalatii, mobilier 31,239 0.07% 164,104 0.39% 163,521 0.39% 163,521 0.39% 

Avansuri si imobiliz corp. in curs 884,117 1.94% 185,975 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 

II.IMOBILIZARI FINANCIARE 0 0.00% 1,075,650 2.57% 1,084,832 2.59% 1,133.275 2.71% 

Creante imobilizate 0 0.00% 1,075,650 2.57% 1,084,832 2.59% 1,133.275 2.71% 

AMORTIZARI 2,375,453 100.00% 45,778 100.00% 1,055,115 100.00% 1,859,096 100.00% 

II.Amortizarea imobilizarilor 

corporale 2,375,453 100.00% 45,778 100.00% 1,055,115 100.00% 1,859,096 100.00% 

III.Amortizarea imobilizarilor 
financiare 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 0 
 0.00% 

VALOARE NETA MOBILIZARI 43,123,631 * 41,736,586 * 40,789,834 0.00% 40.034.296 * 

   Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare puse la dispozitie de debitoare 

Ponderea in totalul imobilizarilor o detin imobilizarile corporale care la data deschiderii 
procedurii insolventei sunt in valoare bruta de 40.760.117 lei. Structura imobilizarilor corporale si 
evolutia grafica a imobilizarilor corporale in perioada 2009-septembrie 2012 se prezinta astfel: 
   

Nr. 

crt. 
Fel bunuri  

Valoare contabila  la 30.09.2012 

– lei - 

1 Terenuri 8,830,140 

2 Cladire mall loc.Vaslui 27,773,867 
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3 Constructie alimentare apa 1,835,006 

4 Platforma betonata parcare mall 2,138,090 

5 Aparate si instal.masini control si regl. 19,493 

6 

Mobilier, aparate birotica, mobil.decor loc 

joaca,mobildecor fast food 163,521 

  Total imobilizari corporale - val. Bruta 40,760,117 

  Amortizare imobilizari corporale  1,859,096 

  TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE - val. Neta 38,901,021 

 
   

 
 

In ceea ce priveste imobilizarile financiare, la data deschiderii procedurii acestea au o valoare de 
1.133.275 lei ( echivalent 250.000 EUR) si reprezinta c/v unui depozit colateral constituit in 
favoarea  Intesa SanPaolo Bank in momentul contractarii unui credit in valoare de 3.000.000 eur.  
             Prezentam in cele ce urmeaza o situatie a miscarilor imobilizarilor ( intrari-iesiri) pe 
perioada 2009- septembrie 2012,  astfel: 
 
 
 

Structura 

imobilizarilor Dec-09 

Cresteri 

2010 

Reduceri 

2010 Dec-10 

Cresteri 

2011 

Reducer

i 2011 Dec-11 

Cresteri 

2012 

Reduc

eri 

2012 Sep-12 

IMOBILIZARI  
CORPORALE  45,499,084 1,311,985 6,104,355 40,706,714 293.947 240.544 40,760,117 0 0 40,760,117 

Terenuri 8,830,140 0 0 8,830,140 0 0 8,830,140 0 0 8,830,140 

Constructii 35,353,195 974,294 4,820,487 31,507,002 239,961 0 31,746,963 0 0 31,746,963 
Instalatii tehnice si 
masini 400,393 0 380,900 19,493 0 0 19,493 0 0 19,493 
Alte instalatii, 
mobilier 31,239 132,865 0 164,104 0 583 163,521 0 0 163,521 
Avansuri si imobiliz 
corp. in curs 884,117 204,826 902,968 185,975 53.986 239.961 0 0 0 0 

AMORTIZARI 
IMOBILIZARI 
CORPORALE 2,375,453 1,226,344 3,556,019 45,778 1,009,337 0 1,055,115 803,981 0 1,859,096 

VALOARE NETA 
IMOBILIZARI 
CORPORALE 43,123,631 85,641 2,548,336 40,660,936 (715.390) 240.544 39,705,002 (803,981) 0 38,901,021 

Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare puse la dispozitie de debitoare 

An 2010 
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          Conform informatiilor furnizate de debitoare, intrarile de imobilizari corporale in 

valoare totala de 1.311.985 lei, reprezinta: 
� 974.294 lei (constructii) – in cursul anului 2010 valoarea cladirii Proxima Center a 

fost majorata prin recompartimentare a cladirii, lucrari de imbunatatire si 
amenajare, investitii spatiu plafar si receptia unei lucrari pentru amenajarea unui loc 
de joaca pentru copii, in incinta cladirii; 

� 132.865 lei ( alte instalatii, mobilier) – achizitii efectuate in anul 2010 ( structuri 
gonflabile, floor protection, blaturi, mobilier) ; 

� 204.826 lei (avansuri si imob.in curs) – achizitii de bunuri si servicii pentru 
imobilizari in curs. 

         Iesirile de imobilizari corporale in valoare totala de 6.104.355 lei, reprezinta:  
� 4,820,487 lei ( constructii) – reevaluare efectuata la finele anului 2010 in valoare 

totala de 4.795.107 lei si  reclasificare intr-un alt cont de constructii in valoare de 
25.380 lei . La finele anului 2010 a avut loc reevaluarea cladirilor societatii. 
Conform raportului de reevaluare, valoarea cladirilor a fost recunoscuta la 
urmatoarele valori: 

RON 

Cladire Mall Vaslui  27,533,906 

Constructie pentru alimentare cu apa 1,835,006 

Platforma betonata parcare mall 2,138,090 

Total  31,507,002 

 

� 380.900 lei (alte instalatii, mobilier) – vanzarea unui autoturism detinut de 
societate. 

� 902,968 lei (avansuri si imobil.in curs) – inregistrare pe imobilizari corporale a 
imobilizarilor in curs ( lucrari imbunatatiri) 

La finele anului 2010 exista in curs o imobilizare in curs pentru amenajarea unei zone de 
fast-food in valoare de 185.975 lei. Receptia acestui proiect s-a facut ulterior, in luna ianuarie 
2011. 

An 2011 

Intrarile de imobilizari corporale in valoare totala de 239.961 lei ( constructii) 
reprezinta   inregistrare pe imobilizari corporale a imobilizarilor in curs ( lucrari imbunatatiri), iar 
intrarile de imobilizari in curs in valoare de 53.986 lei reprezinta investii constand in instalatie 
electrica, finisaje tavan si pereti, pardoseli, etc. 
            Iesirile de imobilizari corporale in valoare totala de 239.961 lei, reprezinta inregistrare 
pe imobilizari corporale a imobilizarilor in curs. 
 

A.2. Activele circulante 
Din situatia patrimoniului prezentata mai sus, rezulta ca   activele circulante au avut o 

evolutie descrescatoare in perioada 2010-2011, pentru ca in anul 2012 acestea sa creasca peste 
nivelul inregistrat in anii anteriori.  O situatie mai detaliata a activelor circulante pe perioada 
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analizata se prezinta astfel: 
 

Element patrimonial Dec-09 Dec-10 Dec-11 Sept-12 

Stocuri 0 10.650 620 1,628 

Creante 824,887 597,281 364,728 1.383.588 

Disponibilitati 815,146 464,949 307,161 287.224 

Total active circulante 1,640,033 1,072,880 672,509 1.672.440 

Procent din total Activ 3.66% 2.50% 1.62% 3.97% 

 
       Evolutia grafica a activelor circulante se prezinta astfel: 

 

Pe intreaga perioada supusa analizei, ponderea in cadrul activelor circulante au  constituit-o  
creantele debitoarei 

Prezentam in cele ce urmeaza o structura mai detaliata a creantelor societatii debitoare la 
data deschiderii procedurii insolventei: 

  

 

 

        

      

    

            Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare puse la dispozitie de debitoare 

           
B.In ceea ce priveste structura Pasivului societatii 

 

B.1. Capitalurile proprii 

In structura  capitalurile proprii  sunt constituite din : capital social, rezerve de orice fel, 
rezultatul reportat, rezultatul exercitiului financiar  si primele de capital. 

Pentru perioada 2009 – septembrie 2012 capitalurile proprii ale societatii debitoare au fost 
negative.  

In ceea ce priveste evolutia elementelor constitutive ale capitalului propriu pe perioada  
analizata, rezulta urmatoarele: 

Creante Sold la 30.09.2012 

Clienti 959,396 

Creante in legatura cu bugetul statului - impozit pe profit 2,150 

Debitori diversi 417,135 

Alte creante 4.907 

Total creante la 30.09.2012 - lei 1,383.588 
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● capitalul social  are aceeasi valoare pe intreaga perioada analizata respectiv de 900  lei 
● rezultatul reportat, pe perioada 2009- sept.2012,  a inregistrat valori  negative; 
● rezultatul exercitiului pe perioada  2009- sept.2012  indica pierderi ; 
 
Structura capitalurilor proprii se prezinta astfel: 

Element patrimonial Dec-09 Dec-10 Dec-11 Sep-12 

Capital Social 900 900 900 900 

Rezerve 0 0 0 0 

Rezultatul reportat (22,405,404) (37,035,435) (48,088,185) (55,640,285) 

Rezultatul ex. financiar (14,630,031) (11,052,751) (7,552,100) (8.367.786) 

Total Capital propriu (37,034,535) (48,087,286) (55,639,385) (64.007.171) 

Pondere in Total Pasiv -82,66% -112.25% -134,11% -152,29% 
         Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare puse la dispozitie de debitoare 

Evolutia grafica a  capitalurilor proprii: 

  

 
B.2. Datoriile 
In  perioada 2009 – sept. 2012  datoriile debitoarei  inregistreaza o evolutie crescatoare, de  

peste 30%. Astfel, de la datorii de 81.425.915 lei inregistrate la 31.12.2009, acestea au crescut  la 
105.981.198 lei la 30.09.2012. 

Grafic, evolutia datoriilor se prezinta astfel: 
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Structura datoriilor la data deschiderii procedurii insolventei societatii este urmatoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare puse la dispozitie de debitoare ( curs la 30.09.2012) 

 

      Ponderea in totalul datoriilor il reprezinta imprumuturile bancare si datoriile catre 
asociati.  

       Imprumuturi   
       La data deschiderii procedurii insolventei, conform datelor contabile ale debitoarei, 

datoria acesteia catre Intesa SanPaolo Bank SA Arad este in suma de 11.633.966 lei din care: 
credit nerambursat – 11.297.221 LEI  si dobanzi neachitate de 336.745 lei. 

     Astfel, 
     • Conform contractului de credit nr.14/29.03.2010 (anexa 5) banca a acordat o facilitate 

de credit sub forma unui credit General Corporate  Purposes in valoare de 3.000.000 Euro; 
     • Destinatia acestui credit a fost “ Finantarea partiala a imprumuturilor actualilor 

actionari”; 
     • Scadenta creditului, conform contractului sus mentionat- 27.03.2020 cu posibilitatea 

declararii creditului ca scadent anticipat urmare neachitarii creditului la termenele si in conditiile 
prevazute in contract; 

     • Dobanda bancara : EURIBOR 3M plus MARJA de 4% iar dobanda penalizatoare 
prevazuta in contract a fost la nivelul MARJA+5% pe an; 

     • Garantii constituite la acordarea creditului bancar:  
1. Ipoteca de prim rang inscrisa in favoarea Bancii Comerciale Intesa SanPaolo 
Romania SA Arad suc.Vaslui asupra unui imobil situat in Mun.vaslui, 
str.Stefan cel Mare nr.22, format din teren si constructii ; 
2. Gaj fara deposedare asupra conturilor curente deschise de societate la Banca 
Intesa SanPaolo Romania SA Arad suc.Vaslui ; 

Datorii  Sold la 30.09.2012 

Credite si dobanzi bancare 11.633.966 

Furnizori 1.012.319 

Clienti Creditori  2,304,850 

Creditori diversi 939.920 

Garantii 342,933 

TVA  709.376 

Sume datorate personal  39.826 

Impozite si contributii salarii 103.910 

Asociati 88.381.531 

alte impozite si taxe  512,257 

decontari in curs de clarificare 310 

Total datorii 105.981.198 
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3. Cesiunea in scop de garantare in favoarea bancii a tuturor contractelor de 
inchiriere prezente si viitoare incheiate de imprumutat ; 
4. Cesiunea in scop de garantare in favoarea bancii a politei de asigurare  
asupra imobilului adus in garantie; 
5. Depozit cash colateral in suma de 250.000 euro (constituit  din creditul 
acordat, dupa tragerea acestuia); 
6. Corporate guarantee din partea Capri Holdings Ltd. 

 
            La data de 30.09.2012, situatia creditului bancar si a dobanzilor aferente, se prezinta astfel: 

Cont  Titlu Valuta          Sold la 30.09.2012 - EUR 

1621000001 CREDIT INTESA SANPAOLO 3 MIL.EUR EUR 2,475,000 

1621000002 CREDIT INTESA SANPAOLO - RESTANT EUR 17,423 

TOTAL CREDIT LA 30.09.2012  EUR            2,492,423  

1682000001 DOBANDA CREDIT INTESA SANPAOLO EUR 74,286 

TOTAL DOBANDA  LA 30.09.2012  EUR                 74,286  

      Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare puse la dispozitie de debitoare 

 

        Datorii catre  asociati 
  Datoriile catre asociati, conform balantei de verificare la 30.09.2012, insumeaza 88.381.531 

lei  din care:  
        • imprumuturi – 53.167.105 lei si  
        • dobanzi aferente imprumuturilor  – 35.214.426 lei. 

          Conform contractelor de imprumut asociati, nivelul dobanzilor   pe care debitoarea urma sa 
le achite pentru imprumuturile acordate era  de 15% pe an. 
La data de 30.09.2012, conform balantei contabile puse la dispozitie de debitoare, apar 
inregistrate mai multe conturi reprezentand imprumuturi asociati si dobanzi la imprumuturi 
asociati, denumirea conturilor fiind generica- “actionari/asociati” conturi curente”, “imprumut 
asociati”, “dobanzi imprumut”, fara titular, astfel: 
 

      
Cont  

Titlu 

Sold la 

30.09.2012  

- LEI - 

Sold la  

30.09.2012 

- EUR- 

Echivalent LEI 

la 30.09.2016 

4551 ACTIONARI/ ASOCIATI CONTURI CURENTE 34,933 * 34,933 

455101 IMPRUMUT ASOCIAT * 5,200 23,572 

455102 IMPRUMUT ASOCIAT * 5,727.735 25,964,397 

455103 IMPRUMUT ASOCIAT * 5,988,000 27,144,203 

TOTAL CREDIT LA 30.09.2012 
 RON    

34,933  

 EUR  

11,720,935  

RON 

53,167,105 

455802 DOB. IMPRUMUT ASOCIAT 1,276 * 1,276 

455801 DOBANZI - CONTURI ASOCIATI * 5,546,732 25,143,893 

455803 DOB. IMPR. 20000 Eur * 5,558 25,196 

455804 DOB. IMPR 100000 Eur 27.06.05 * 26,750 121,260 
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455805 DOB. IMPR 780200 Eur * 183,672 832,604 

455806 DOB. IMPR 100000 Eur 19.10.05 * 22,000 99,728 

455807 DOB. IMPR 100000 Eur 01.11.05 * 21,500 97,462 

455808 DOB. IMPR 100000 Eur 18.07.05 * 25,875 117,294 

455809 DOB. IMPR 50000 Eur * 11,583 52,508 

455810 DOB. IMPR 1600000 Eur * 300,000 1,359,930 

455811 DOB. IMPR 500000 Eur  * 68,125 308,817 

455812 DOB. IMPR 500000 Eur  * 68,958 312,595 

455813 DOB. IMPR 750000 Eur  * 104,063 471,726 

455814 DOB. IMPR 600000 Eur  * 82,750 375,114 

455815 DOB. IMPR 900000 Eur  * 124,875 566,071 

455816 DOB. IMPR 150000 Eur  * 20,625 93,495 

455817 DOB. IMPR 1000000 Eur AS * 138,750 628,968 

455818 DOB. IMPR 1050000 Eur  * 143,500 650,500 

455819 DOB. IMPR 2200000 Eur  * 306,167 1,387,884 

455820 DOB. IMPR 2 mil Eur  * 279,167 1,265,490 

455821 DOB. IMPR 800000  Eur  * 102,333 463,887 

455822 DOB. IMPR 276000 Eur  * 38,065 172,552 

455823 DOB. IMPR 850000 Eur  * 114,750 520,173 

455824 DOB. IMPR 200000 Eur AS * 27,333 123,902 

455825 DOB. IMPR 100000 Eur AS * 4,875 22,099 

TOTAL DOBANDA  LA 30.09.2012 
RON      

1,276 

EUR    

7,768,006 

RON      

35,214,426 

Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare puse la dispozitie de debitoare – curs la 30.09.2012 

Atasam prezentei fisele de cont privind imprumuturi si dobanzi asociat, puse la dispozitie 
de debitoare (anexa6). 

Sumele reprezentand imprumuturi si dobanzi asociati, sunt aferente imprumuturilor 
acordate de CAPRI HOLDINGS LIMITED societatii ESPRIT, pe care aceasta le-a cesionat catre 
TEKZONE HOLDINGS LIMITED  si RMINEKS HOLDINGS LIMITED, in baza a doua 
contracte de cesiune, respectiv: 
          ► Contract de cesiune creanta din data de 22.10.2009, prin care  CAPRI HOLDINGS 
LIMITED cedeaza in favoarea TEKZONE HOLDINGS LIMITED creanta sa, constand in 
imprumuturi acordate societatii ESPRIT INTERNATIONAL SRL, in valoare de 7.363.000 EUR  
(reprezentand 50% din imprumuturile acordate societatii debitoare), plus dobanda contractuala. 

 ►Contract de cesiune creanta din data de 20.02.2009, prin care CAPRI HOLDINGS 
LIMITED cedeaza in favoarea RMINEKS HOLDINGS LIMITED creanta sa, constand in 
imprumuturi acordate societatii ESPRIT INTERNATIONAL SRL, in valoare de 7.363.000 EUR 
( reprezentand 50% din imprumuturile acordate societatii debitoare), plus dobanda contractuala. 

Ulterior, in baza Contractului de cesiune nr.280/21.03.2010, TEKZONE HOLDINGS 
LIMITED si RMINEKS HOLDINGS LIMITED, cedeaza partile sociale detinute in societatea 
ESPRIT INTERNATIONAL, catre noul asociat RECK DIETER ERWIN care se subroga in toate 
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drepturile si obligatiile cedentilor, de orice natura, pe care acestia le au fata de societate, asadar, 
inclusiv imprumuturile mai sus mentionate. 

Contract de  cesiune nr.280/21.03.2011 (anexa 7) 

 
            In baza contractului de cesiune de parti sociale autentificat sub nr. 280 din 21.03.2011 la 
BNP ”Iudicis”,  RMINEKS HOLDINGS LTD si TEKZONE HOLDINGS LIMITED în calitate 
de cedentI, au cesionat cele 45 de parti sociale detinute de fiecare,  reprezentând 100% din 
capitalul social,  cesionarului Reck Dieter Erwin, acesta subrogandu-se astfel an toate drepturile 
și obligatiile de orice natura pe care cedentul le are fata de societatea emitenta a parților sociale, 
respectiv Esprit International S.R.L., conform art. 1 din contractul de cesiune.  
 De precizat ca, desi cesiunea  priveste toate creantele cedentului fata de societatea 
debitoare, RMINEKS HOLDINGS LIMITED si TEKZONE HOLDINGS LIMITED au solicitat 
inscrierea la masa credala a debitoarei cu sume reprezentand imprumuturi si dobanzi . Sumele au 
fost inlaturate de administratorul intrucat, astfel cum s-a aratat mai sus,  potrivit contractului de 
cesiune de parti sociale cele 2 societati si-au cesionat partile sociale reprezentand 100% din 
capitalul social,  catre  Rech Dieter Erwin, acesta subrogandu-se astfel in toate drepturile si 
obligatiile de orice natura pe care cedentul le are fata de societatea emitenta a partilor sociale. 
Asadar  cesiunea priveste toate creantele cedentului fata de societatea debitoare. Ca urmare, titlul 
invocat ca temei al creantei, contractul de cesiune de creanta constata un drept de creanta care, 
odata cu cesiunea de parti sociale, a trecut în patrimoniul altuia. 

Prin contestatiile formulate de RMINEKS HOLDINGS LTD si TEKZONE HOLDINGS 
LIMITED se invoca  falsificarea unor înscrisuri prezentate notarului public cu ocazia 
autentificării contractului de cesiune, aspecte care, nefiind constatate în justiție, nu pot constitui 
probe care să susțină afirmațiile contestatoarei.  

Insa, asa cum rezulta din cuprinsul contractului de cesiune de creante, respectiv din art.1 al 
contractului :  
”Cedenții, prin mandatar, declară că cedează ferm și irevocabil cota de 100% din capitalul social al societății 
ESPRIT INTERNATIONAL SRL, respectiv 90 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în 
valoare totală de 900 lei, către Cesionar care se subrogă în toate drepturile și obligațiile cedenților de orice 
natură pe care aceștia le au față de societatea emitentă a părților sociale începând cu data semnării 
prezentului contract. Totodată, declară că la data încheierii prezentei cesiuni, imobilul situat în Vaslui, strada 
Ștefan cel Mare nr. 22, jud. Vaslui, așa cum este descris în preambul, face parte din patrimoniul societății. ”  

Astfel, in conditiile in care  partile au inteles sa insereze in contract clauze care sa 
stabileasca  intinderea obligatiilor si drepturilor ce se transfera cu ocazia cesiunii de parti sociale, 
stipuland în mod expres că cesionarul se va subroga în toate drepturile și obligatiile cedentilor, de 
orice natură, pe care acestia le au fata  de societatea Esprit, atunci nu exista nici un temei pentru a 
considera ca au fost excluse drepturile de creanta derivate din contractele de imprumut. 

Punctul de vedere al administratorului judiciar în ceea ce priveste contractul de cesiune 
este sustinut si prin dispozitiile Sentintei civile nr.8149/19.07.2012  pronunțată de Tribunalul 
București - Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 18713/3/2012, definitiva si irevocabila prin 
decizia civilă nr. 2105/09.11.2012 a Curții de Apel București-Secția a VI-a Civilă, având ca 
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obiect cererea întemeiată pe dispoz. Legii 85/2006 privind procedura insolvenței formulată de 
Tekzone Holdings Limited și Rmineks Holdings Limited în contradictoriu cu debitorul S.C. 
ESPRIT INTERNATIONAL S.R.L. admițând contestația formulată de debitoare, instanta a 
respins cererea celor doi creditori ca neîntemeiata, retinand urmatoarele considerente:  

� in condițiile în care în contractul de cesiune a partilor sociale nu s-a facut nicio 
mentiune cu privire la înlaturarea creantelor de la cesiune, fata de formularea textului, acesta 
priveste toate creantele cedentilor fata de societatea emitenta.  

� fata de apararile creditoarei cu privire la caracterul fraudulos al contractului 
încheiat, se retine ca cesiunea partilor sociale a fost constatata prin act autentificat de Biroul 
Notarial ”Judicis”, ce nu a fost desfiintat prin hotarâre judecătoreasca”. 

Ulterior cesiunii de parti sociale, în perioada noiembrie 2011-iulie 2012, au fost incheiate 
contracte de cesiune de creanta prin care Tekzone Holdings Limited și Rmineks Holdings 
Limited au  preluat  fiecare cate 50% din datoriile Esprit catre o serie de furnizori.  

Potrivit art. 8.1 din contractele de cesiune de creanta vizând Notificarea Debitorului Cedat: 
 ”Cesionarii se obliga sa notifice corespunzător Debitorul cedat cu privire la Cesiunea de creanta 

incheiata.”/”Cesionarii se obliga sa notifice in termen de 48 ore de la semnarea prezentului contract Debitorul cedat cu 
privire la Cesiunea de creanta incheiata”. 

Cesiunile nu au fost notificate debitoarei Esprit în conformitate cu dispozitiile Codului 
civil art. 1578 Cod civil- cu privire la comunicarea si acceptarea cesiunii. 

”(1) Debitorul este Ńinut să plătească cesionarului din momentul în care: 

a) acceptă cesiunea printr-un înscris cu dată certă; 

b) primeşte o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport hârtie sau în format electronic, în care se arată identitatea 
cesionarului, se identifică în mod rezonabil creanŃa cedată şi se solicită debitorului să plătească cesionarului. În cazul 
unei cesiuni parŃiale, trebuie indicată şi întinderea cesiunii. 

 (3) Atunci când comunicarea cesiunii este făcută de cesionar, debitorul îi poate cere acestuia să îi prezinte 
dovada scrisă a cesiunii. 

(4) Până la primirea unei asemenea dovezi, debitorul poate să suspende plata. 

(5) Comunicarea cesiunii nu produce efecte dacă dovada scrisă a cesiunii nu este comunicată debitorului.” 

Avand în vedere prevederile contractuale si dispozitiile Codului civil aplicabile, in lipsa 
dovezii scrise de comunicare a cesiunii, aceasta nu produce efectele prevazute de lege, debitorul 
neputând fi tinut să plateasca.  

In același sens s-a pronuntat si Tribunalul Bucuresti –Secția a VII-a Civila in motivarea 
sentintei civile nr. 8149/19.07.2012 pronuntata în dosarul nr. 18713/3/2012. 
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  Furnizori  
La 30.09.2012 datoriile debitoarei catre diversi furnizori insumeaza 1.012.319 lei, situatia  

analitica a acestora fiind  urmatoarea: 
 

Furnizor Suma Furnizor Suma 

CAPRI UK INVESTMENTS LIMITED 357.565 ELECTRIC COMPANY SA 14.457 

FIDELIS ENERGY SRL 273.776 NOA MEDIA CONCEPT SRL 13.421 

ROMOLD SRL 154.83 AQUAVAS SA 11.460 

FAST CLEANING SRL 78.432 Alti furnizori 57.559 

BDO AUDIT SRL 51.066 Total 1.012.319 

Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare puse la dispozitie de debitoare 

 
 Cu privire la celelalte datorii inregistrate de debitoare la data deschiderii procedurii, 
acestea reprezinta obligatii catre diversi creditori, bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de 
sanatate (TVA, impozite si contributii salarii), bugetul local (impozite teren si cladiri), garantii 
lucrari si chirie. 
           

         Activul net contabil 

Intrucat  valoarea unei societati este data de valoarea activului net contabil, vom proceda in 
cele ce urmeaza la determinarea acestuia.  

ACTIV/PASIV Dec-09 Dec-10 Dec-11 Sept-12 

TOTAL ACTIV 44.804.729 42.838.115 41.488.454 42.031.103 

TOTAL DATORII 81.425.915 90.637.097 97.058.269 105.981.198 

ACTIV NET CONTABIL (36.621.186) (47.798.982) (55.569.815) (63.950.095) 

        Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare puse la dispozitie de debitoare 

Pe perioada 2009-septembrie  2012, datoriile  societatii exced activelor  acesteia.  
Daca activele societatii  au avut o evolutie descrescatoare in perioada 2010-2011, de cca 

7%,  datoriile au crescut intr-o proportie mult mai mare, respectiv cu peste 30%. 
Evolutia activelor si datoriilor pe perioada 2009- aprilie 2012 se prezinta astfel: 
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    Asadar, pe perioada 2009- septembrie 2012 activul net al societatii  a prezentat valori 
negative respectiv, de -36.621.186 lei la 31.12.2009, -47.798.982 lei la 31.12.2010, -55.569.815 
lei la 31.12.2011  si   - 63.950.095 lei la 30.09.2012. 

Trebuie insa mentionat faptul ca rezultatul metodei de evaluare prin activul net contabil, in 
cazul societatii analizate, este influentata considerabil, pe de o parte de costul istoric utilizat in 
evidenta contabila a activelor precum si de variatia de valoare a elementelor de pasiv – datorii 
determinata de influentele de curs valutar. 

 

2.1.2.Ratele de structura ale activului si pasivului bilantier 

  
Pentru o analiza mai detaliata a activului vom proceda la analiza acestuia pe baza ratelor 

de structura care urmareste in principal : stabilirea si evaluarea raporturilor dintre diferite 
elemente patrimoniale;  evidentierea principalelor mutatii calitative in situatia mijloacelor si a 
surselor generate de schimbarile interne si de interactiunea cu mediul economico-social;  
aprecierea starii patrimoniale si financiare;  fundamentarea politicii si strategiei firmei 

Aceste rate pot fi determinate fie ca ponderi ale grupelor de active in totalul activului 
bilantier fie ca ponderi ale diferitelor elemente in cadrul fiecarei grupe. 

Analiza activului bilantier cu ajutorul ratelor de structura este sintetizata in tabelul de mai 
jos: 

Denumire indicator Dec-09 Dec-10 Dec-11 Sep-12 

Rata generala a imobilizarilor  96.25% 97.43% 98.32% 95.25% 

Imobilizari/Activ         

Rata generala a activelor circulante 3.66% 2.50% 1.62% 3.98% 

Active circulante/Activ         

Rata stocurilor  0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 

Stocuri/Activ         

Rata creantelor 1.84% 1.39% 0.88% 3.29% 

Creante/Activ         

Rata trezoreriei 1.82% 1.09% 0.74% 0.68% 

Disponibil/Activ         
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Rata activelor imobilizate – reflecta ponderea elementelor patrimoniale aflate permanent 
in patrimoniu si masoara gradul de investire al capitalului.  

Rata ridicata a acestui indicator pe intreaga perioada analizata reflecta o investire 
importanta a capitalului. 

In practica de specialitate se apreciaza ca un nivel optim al acetui indicator este de 60%, 
intrucat o pondere ridicata a acestor imobilizari in total active, poate crea pe termen scurt 
probleme de lichiditate financiara. 

La data deschiderii procedurii, nivelul acestui indicator este ridicat, fiind de 95,25%. 
  

Rata activelor circulante  – ne arata ponderea pe care o detin utilizarile cu caracter  ciclic 
in total activ. Aceasta rata exprima in marimi relative nivelul capitalului imobilizat  in procesul 
de exploatare.  Valoarea minima acceptata pentru acest indicator este de 40%. 

Acest indicator inregistreaza niveluri scazute pe intreaga perioada analizata, fiind cuprins 
intre 1,62% si 3,98% la data deschiderii procedurii.   
              

Rata stocurilor – reflecta ponderea activelor circulante cel mai putin lichide in total 
active. Nivelul acestei rate depinde de mai multi factori, cum ar fi : sectorul de activitate al 
societatii, durata ciclului de exploatare, specularea fluctuatiilor de pret de pe piata. 

Dat fiind speecificul activitatii debitoarei, acest indicator inregistreaza niveluri f.scazute.  
  

  Rata creantelor – reflecta ponderea creantelor in total active. Determinata ca raport intre 
creante si active totale evidentiaza importanta relativa a portofoliului de creante comerciale in 
patrimonial societatii.  
            Rata  creantelor este in descrestere  in perioada 2010-2011 fata de perioadele anterioare, 
valoarea  creantelor debitoarei diminuandu-se in raport cu activele acesteia. In perioada ianuarie-
septembrie 2012, ca urmare a cresterii valorii creantelor, precum si a ponderii acestora, in total 
active, nivelul ratei creantelor inregistreaza o usoara crestere, fiind de 3,28% la data deschiderii 
procedurii.    
                 

 Rata trezoreriei  - din analiza efectuata se constata un  nivel al ratei trezoreriei  de 1,82% 
la finele anului 2009, in timp ce la 30.09.2012 acesta a fost de 0,68 %,  pe intreaga perioada 
analizata nivelul acestui indicator fiind  sub nivelul de siguranta . 

Trebuie mentionat insa ca analiza acestei rate se face sub o anumita rezerva intrucat 
informatiile pe care ni le furnizeaza  poate fi interpretat diferit de la un caz la altul. 

Ratele de structura ale pasivului bilantier pun in evidenta doua aspecte: ponderea pe care 
elementele grupelor de pasiv o detin in totalul pasivului bilantier si  raportul in care se afla doua 
grupe/subgrupe de pasiv. 
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Principalele rate  ale pasivului bilantier sunt sintetizate mai jos:  
  

Denumire indicator Dec-09 Dec-10 Dec-11 Sep-12 

Rata autonomiei financiare -82.66% -112.25% -134.11% -152.29% 

Capitaluri Proprii/Pasiv         

Rata de indatorare globala  181.74% 211.58% 233.94% 252.15% 

Total Datorii /Pasiv         

 

• Rata  autonomiei financiare globale – este un indicator care reflecta gradul de 
independenta financiara a societatii. Se considera ca existenta unui capital de cel putin 1/3 din 
pasivul total constituie o premisa esentiala pentru autonomia financiara a societatii. 

In cazul socitatii debitoare analizate, pe perioada 2009-septembrie 2012, acest indicator  
inregistreaza niveluri negative : - 82,66% la 31.12.2009, -112,25 % la 31.12.2010, -134,11% la 
31.12.2011 si -152,29% la 30.09.2012, ceea ce ne arata ca activitatea economica a debitoarei este 
finantata pe baza resurselor financiare imprumutate.  

 
● Rata de îndatorare globala ne arata in ce masură sursele imprumutate si atrase 

participa la finantarea activitătii. Nivelul recomandat de literatura de specialitate este de 50%.  
Pe parcursul intregii perioade  analizate, rata de îndatorare globala se situeaza peste nivelul 

recomandat fiind de : 181,74 % la 31.12.2009, 211,58 % la 31.12.2010, 233,94% la 31.12.2011 si 
252,15% la 30.09.2012. 

Putem concluziona asadar ca indatorarea globala a reprezentat un pericol asupra situatiei 
societatii debitoare pe intreaga perioada analizata 2009-2012. 

2.1.3. Echilibrul  financiar 

Echilibrul financiar semnifica pe de o parte faptul ca societatea trebuie sa fie apta, gratie 
lichiditatilor sale, sa faca fata datoriilor  atunci cand acestea devin exigibile, iar pe de alta parte 
notiunea de echilibru financiar presupune mentinerea unui echilibru functional intre nevoile si 
resursele societatii, tinandu-se cont de destinatiile nevoilor si de stabilitatea resurselor. 

 
Echilibrul financiar trebuie abordat intr-o maniera dinamica si se analizeaza ca:   echilibru 

pe termen lung, care vizeaza corelatia dintre capitalul permanent si activele imobilizate (fond de 
rulment); echilibrul pe termen mediu, prin compararea activelor circulante cu obligatiile pe 
termen scurt (necesar de fond de rulment) si  echilibrul pe termen scurt, realizat pe baza corelatiei 
dintre FR și NFR (trezoreria neta), prin compararea disponibilitatilor cu nivelul creditelor bancare 
temporare.  
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               Indicator Dec-09 Dec-10 Dec-11 Sep-12 

1.Active circulante 1,640,033 1,072,880 672,509 1,672,440 

2.Datorii termen scurt 941,116 882,070 1,822,168 105,981,198 

Fondul de rulment(FR) ( 1-2) 698,917 190,810 (1,149,659) (104,308,758) 

3.Active circulante 1,640,033 1,072,880 672,509 1,672,440 

4.Disponibilitati 815,146 464,949 307,161 287,224 

5.Datorii t.s. 941,116 882,070 1,822,168 105,981,198 

6.Imprumuturi trezorerie 0 0 126,174 11,633,966 

Necesar fond rulment (NFR)(3-4-5+6) (116,229) (274,139) (1,330,646) (92,962,016) 

Trezoreria neta ( FR -NFR) 815,146 464,949 180,987 (11,346,742) 

  Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare puse la dispozitie de debitoare 

 

Asadar, la 31.12.2011 si respectiv 30.09.2012, valoarea negativa a fondului de rulment  ne 
indica faptul ca transformarea activelor circulante in lichiditati nu acopera datoriile pe termen 
scurt. Societatea se afla intr-o stare de dezichilibru financiar pe termen lung realizat pe seama 
capitalurilor proprii. 

Valorile negative ale necesarului de fond de rulment reflecta un decalaj semnificativ intre 
lichiditatea creantelor si exigibilitatea datoriilor activitatii de exploatare. 

Totodata, nivelul inregistrat de trezoreria neta anterior deschiderii procedurii, mai precis 
din luna februarie 2012, data declararii scadentei anticipate de catre banca, ne indica faptul ca 
resursele permanente nu acopera decat o parte a activului imobilizat, restul fiind acoperit din 
datoriile pe termen scurt ( furnizori, asociati)  si din credite bancare curente, ceea ce reflecta in 
mod evident o dependenta financiara a debitoarei  fata de altii. 

In conditiile in care la 30.09.2012 activele circulante sunt semnificativ mai mici decat 
datoriile curente ale societatii incapacitatea de plata este evidenta. 

 
 2.1.4.Analiza lichiditatii si solvabilitatea 
Lichiditatea si solvabilitatea financiara exprima capacitatea societatii de a face fata platilor 

scadente.  

 Lichiditatea curenta („ current ratio”) - reflecta capacitatea elementelor patrimoniale 
curente de a se transforma intr-un timp scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata 
exigibile.  

 

           

 

 

 

 

Denumire indicator Dec-09 Dec-10 Dec-11 Sep-12 

1.Active circulante 1.640.033 1.072.880 672.509 1.672.440 

2.Datorii curente  941.116 882.070 1.822.168 105.981.198 

Lichiditatea globala 1/2 1,74 1,22 0,37 0.02 

Rezultatul comparatiei Satisfacator Satisfacator Nesatisfacator Nesatisfacator 
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Asadar, lichiditatea curenta  reflecta raportul dintre activele circulante disponibile (stocuri, 
creante si disponibilitati) si datoriile curente. In practica de specialitate acest raport ar trebui sa fie 
cuprins intre 2-2,5, intrucat o valoare mai ridicata a acestui raport ar putea oferi atat o protectie 
mai mare creditorilor, cat si  o protectie impotriva potentialelor pierderi ale societatii. In cadrul 
societatii analizate, nivelul acestui indicator este nesatisfacator pe perioada   dec.2011-sept.2012, 
ceea ce  reflecta  in mod evident incapacitatea  acesteia de a acoperi total datoriile curente, din 
valorificarea activelor circulante. O valoare subunitara reflecta faptul ca societatea  isi finanteaza 
o parte din imobilizari prin datorii pe termen scurt, lucru care ii creste riscul de faliment. 

  Lichiditatea imediata ( „quick ratio” ) – reflecta  posibilitatea achitarii datoriilor pe 
termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor 
de scurta durata. 

Denumire indicator Dec-09 Dec-10 Dec-11 Sep-12 

1.Active circulante - stocuri 1.640.033 1.062.230 671.889 1.670.812 

2.Datorii ce trebuiesc platite intr-o 
perioada de pana la 1 an 941.116 882.070 1.822.168 105.981.198 

Lichiditatea imediata 1/2 1,74 1,20 0.37 0,02 

Rezultatul comparatiei Bun Bun Satisfacator Nesatisfacator 

In conditiile in care in practica de specialitate nivelul acestui indicator trebuie sa fie in jur de 
0,25, rezulta ca la 30 septembrie  2012 nivelul acestui indicator este nesatisfacator fiind de 0,02. 
Valoarea nesatisfacatoare a acestui indicator la data desschiderii procedurii, se datoreaza unui 
nivel foarte ridicat al datoriilor raportat la creantele si disponibilitatile existente ale societatii. 
Valori satisfacatoare ale acestor indicatori s-ar obtine in conditiile unei cresteri a activelor 
circulante cele mai lichide, a majorarii semnificative a cifrei de afaceri si realizarea unui profit in 
masura sa acopere  datoriile curente ale debitoarei  sau  cresterii perioadei de plata a datoriilor . 

Solvabilitatea  

 Solvabilitatea evidentiaza capacitatea unei societati de a face fata  scadentelor  pe termen 
lung si mediu si depinde de marimea acestor datorii si de costul îndatorarii. Prin urmare, în 
masura in care activul real este suficient ca sa ii permită plata tuturor datoriilor, societatea este 
solvabila. Solvabilitatea urmareste capacitatea acesteia de a-si achita obligatiile totale din resurse 
totale, pe baza acestui indicator putandu-se evalua riscul incapacitatii de plata pe termen lung 
(insolvabilitatea sau risc de faliment). Lipsa capacitatii de plata si a lichiditatii pot fi temporare 
daca societatea este solvabila, aparitia incapacitatii de plata datorandu-se unor situatii 
conjuncturale. 

Solvabilitatea patrimoniala generala   

Denumire indicator Dec-09 Dec-10 Dec-11 Sep-12 Apreciere 

1.Capitaluri proprii (37.034.535) (48.087.286) (55.639.385) (64.007.171) Bun Satisfacator Nesatisfacator 

2.Total pasiv 44.804.729 42.838.115 41.488.454 42.031.103 >0,5 0,3-0,5 <0,3 

Solvabilitate patrim. generala 1/2 -0,83 -1,12 -1,34 -1,52 
   

Rezultatul comparatiei Nesatisfacator Nesatisfacator Nesatisfacator Nesatisfacator 
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Capitalurile proprii ale debitoarei, pe perioada decembrie 2009- septembrie 2012 sunt 
negative, asadar, insuficiente pentru acoperirea pasivului total al debitoarei. Valorile negative ale 
solvabilitatii patrimoniale generale in perioada se datoreaza diminuarii semnificative a 
capitalurilor proprii ca urmare a pierderilor inregistrate de debitoare. 

Solvabilitatea patrimoniala la termen  

Denumire indicator   Dec-09 Dec-10 Dec-11 Sep-12 

1.Total Activ   44.804.729 42.838.115 41.488.454 42.031.103 

2.Total Datorii   81.425.915 90.637.097 97.058.269 105.981.198 

Solvabilitate patrimoniala la 

termen 1/2   0,55 0,47 0.43 0.40 

Rezultatul comparatiei   Nesatisfacator Nesatisfacator Nesatisfacator Nesatisfactor 

 

Un nivel bun al solvabilitatii la termen trebuie sa fie supraunitar, astfel incat: pe intreaga 
perioada analizata se inregistreaza un nivel nesatisfacator  al solvabilitatii cel mai scazut nivel 
inregistrandu-se la 30.09.2012, anterior deschiderii procedurii.  

 

2.2.ANALIZA EVOLUTIEI CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE 

Analiza evolutiei performantelor financiare 

Analiza evolutiei contului de profit si pierdere este necesara pentru a realiza o imagine cat 
mai fidela si complexa a situatiei societatii debitoare precum si pentru a defini cat mai precis 
cauzele si imprejurarile care au determinat instalarea insolventei acesteia. 

Imaginea de ansamblu a contului de profit si pierdere se prezinta astfel: 
Denumirea elementului Dec-09 Dec-10 Dec-11 Sep-12 

Cifra de afaceri neta  4,068,433 4,731,304 3,559,759 877,824 

   Productia vanduta  4,068,433 4,728,067 3,548,404 880,507 

   Venituri din vanz.marfurilor    3,237 11,355 3,142 

   Reduceri comerciale acordate  0  0  0 5,825 

Alte venituri din exploatare  394,561 162,191 1,774 0 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL  4,462,994 4,893,495 3,561,533 877,824 

Ch cu mat.prime si mat.consumabile  14,237 30,528 17,661 13,478 

Alte ch.materiale  24,789 49,049 62,907 9,437 

Alte ch.externe(cu energie si apa)  837,261 860,626 728,813 288,283 

Ch.privind marfurile   0 2,520 6,318 2,014 

     Reduceri comerciale primite   0  0  0 1,012 

Chelt.cu personalul, din care: 257,459 379,194 370,607 157,768 



                                              

Servicii Reorganizare și Lichidare IPURL 
 

Membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România 

R.F.O. II: 0105/31.12.2006     C.I.F.: RO21223005 

 

23 

 

    a) Salarii si indemniz 201,670 296,878 290,350 123,850 

    b) Chelt.cu asig.si protectia soc 55,789 82,316 80,257 33,918 

Ajustari de valoare privind imobiliz.corporale si 

necorporale, din care: 1,220,692 2,597,160 1,012,337 803,982 

     a.1) Cheltuieli  1,220,692 2,597,160 1,012,337 803,982 

     a.2.)Venituri  0 0 0 0 

Alte chelt.de exploatare, din care: 3,218,273 2,486,468 1,548,395 2,887,333 

Chelt.priv prest.externe  1,626,530 1,603,978 959,925 2,650,054 

Chelt.cu alte impoz., tx si vars.asimilate  614,403 630,547 552,411 231,305 

Alte Chelt.  977,340 251,943 36,059 5,974 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL  5,572,711 6,405,545 3,747,038 4,161,283 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:         

     - Profit  0 0 0 0 

     - Pierdere  1,109,717 1,512,050 185,505 3,283,459 

Venituri din dobanzi  819 16,399 2,164  0 

Alte venituri financiare  6,253 5,790,172 8,729,708 54,603 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL  7,072 5,806,571 8,731,872 54,603 

Chelt.privind dobanzile  9,321,532 8,327,747 6,489,823 274,144 

Alte ch.financ 4,200,121 7,011,275 9,608,644 4,864,786 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL  13,521,653 15,339,022 16,098,467 5,138,930 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:          

    - Profit  0 0 0 0 

    - Pierdere  13,514,581 9,532,451 7,366,595 5,084,327 

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:          

    - Profit  0 0 0 0 

    - Pierdere  14,624,298 11,044,501 7,552,100 8,367,786 

VENITURI TOTALE  4,470,066 10,700,066 12,293,405 932,427 

CHELTUIELI TOTALE  19,094,364 21,744,567 19,845,505 9,300,213 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:         

   - Profit  0 0 0 0 

  - Pierdere  14,624,298 11,044,501 7,552,100 8,367,786 

Impozitul pe profit  5,733  0  0  0 

Alte impoz.neprez.la elem.de mai sus   0 8,250  0  0 

        

     - Profit net 0 0 0 0 

     - Pierdere neta 14,630,031 11,052,751 7,552,100 8,367,786 
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Rezultatul activitatii de exploatare 

Activitatea de exploatare prezinta cea mai mare importanta in cadrul analizei pe baza 

contului de profit si pierdere indiferent de specificul activitatii economice analizate. 

Rezultatul activitatii de exploatare a fost negativ pe intreaga perioada analizata, nivelul 

cheltuielilor excedand pe cel al veniturilor, astfel: 
 

 

Prezentam mai jos evolutia veniturilor din exploatare, a cheltuielilor din exploatare  si a 
rezultatului din exploatare   pe perioada 2009-30.09.2012 : 

 
 

 

 

Rezultatul activitatii financiare 

Rezultatul activitatii financiare, pe intreaga perioada analizata, inregistreaza pierderi, 
nivelul cheltuielilor excedand pe cel al veniturilor. Pierderea   se datoreaza in principal 
influentelor de curs valutar: 

 
Venit/Cheltuiala Dec-09 Dec-10 Dec-11 Sep-12 

Venituri financiare 7.072 5.806.571 8.731.872 54.603 

Cheltuieli financiare 13.521.653 15.339.022 16.098.467 5.138.930 

Profit/pierdere financiara (13.514.581) (9.532.451) (7.366.595) (5.084.327) 

 

 
 
 
 
 

Venit/Cheltuiala Dec-09 Dec-10 Dec-11 Sep-12 

Venituri din exploatare 4.462.994 4.893.495 3.561.533 877.824 

Cheltuieli din exploatare 5.572.711 6.405.545 3.747.038 4.161.283 

Profit/pierdere din exploatare (1.109.717) (1.512.050) (185.505) (3.283.459) 
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Evolutia veniturilor financiare, a cheltuielilor financiare si a rezultatului din activitatea 
financiara,    pe perioada 2009-30.09.2012, se prezinta astfel: 

 

 

 

Rezultatul net al activitatii societatii 

Pe perioada 2009 - septembrie 2012  SC Esprit International SRL a inregistrat doar 
pierderi, respectiv: o pierdere de 14.630.031 lei la 31.12.2009, 11.052.751 lei la 31.12.2010,  
7.552.100 lei la 31.12.2011 si respectiv o pierdere de 8.367.786 lei la 30.09.2012. 

Pierderile inregistrate  s-au datorat pe de o parte nivelului scazut al cifrei de afaceri, 
raportat la cheltuielile efectuate, precum si  diminuarii  cifrei de afaceri incepand cu anul 2011, 
aceasta scazand cu cca 25% in anul 2011 fata de 2010, respectiv cu 67% la 30.09.2012  fata de 
aceeasi perioada a anului anterior 2011.  

Din totalul pierderilor inregistrate de debitoare pe perioada 2011-30.09.2012, cca 50% o 
reprezinta o reprezinta pierderile din exploatare. 

In conditiile in care, astfel cum am aratat mai sus, cifra de afaceri s-a diminuat in anul 
2011 cu cca 25% fata de anul anterior, cheltuielile din activitatea de exploatare au scazut cu cca 
42%, insa aceasta descrestere nu s-a reflectat intr-un rezultat pozitiv, valoarea cheltuielilor fiind 
semnificativ mai mare decat cifra de afaceri. 

In anul 2012, pana la data deschiderii procedurii insolventei, nivelul cheltuielilor de 
exploatare au crescut cu cca 48% raportat la aceeasi perioada a anului anterior, in conditiile in 
care cifra de afaceri s-a diminuat semnificativ, respectiv cu 67% . 

 
2.3. Analiza riscului de faliment 
Riscul de faliment reprezinta posibilitatea de aparitie  a incapacitatii de onorare a 

obligatiilor scadente ale firmei, nascute din angajamente anterior contractate, din operatii curente 
determinabile pentru continuarea activitatii 

Principalele instrumente operationale la care recurge analiza financiara pentru investigarea 
riscului de faliment sunt: fondul de rulment şi ratele de solvabilitate. 

Activul si pasivul patrimonial  sunt constituite  din doua mari mase: 
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- o masa relativ permanenta (cu o durată >1 an), formata din activul imobilizat (Ai) si 
capitalul permanent (CP); 

- o masă mobila (cu o durată < 1 an), alcatuita din activul circulant (Ac) şi obligatiile pe 
termen scurt (OTS). 

Potrivit teoriei patrimoniale, o societate  este solvabila daca asigura echilibrul maselor de 
aceeasi durata, dacă respecta următoarele reguli financiare: 

Activ imobilizat (Ai ) = Capital permanent (CP) 

Activ circulant (Ac)   = Obligaţii pe termen scurt (OTS) 

 Teoretic respectarea stricta a acestor ecuatii de echilibru presupune o activitate fara 
intreruperi si de o regularitate perfecta în privinta incasarilor si platilor. 

Cu alte cuvinte, societatea trebuie sa dispuna la fiecare scadenta  a unei obligatii, de 
disponibilitati suficiente pentru a le achita. 

In cazul de fata aceste reguli financiare nu sunt indeplinite in perioada decembrie 2011-
septembrie 2012, in sensul ca diferenta dintre mase in aceste perioade este  mare. 

 
Denumire indicator Dec-09 Dec-10 Dec-11 Sep-12 

Active imobilizate 43,123,631 41,736,586 40,789,834 40,034,296 

Capital permanent 43,450,264 41,667,741 39,596,716 35,671,581 

Active circulante 1,640,033 1,072,880 672,509 1,672,440 

Datorii pe termen scurt 941,116 882,070 1,822,168 6,302,446 

 

 Daca in cazul obligatiilor pe termen scurt  exigibilitatea acestora  este certa, transformarea 
activului în disponibilitati este aleatoare, putand fi perturbata de o serie de factori economici, 
financiari si de conjunctura lor.  

In cazul societatii debitoare, pe fondul acumularii de datorii, a reducerii semnificative a 
veniturilor din chirii si neincasarii creantelor, a generat un dezechilibru intre cele 2 mase 
incepand cu anul 2011, dezechilibru accentuat semnificativ la inceputul anului 2012, in special  
ca urmare a declararii exigibilitatii anticipate a creditului bancar, in conditiile nerespectarii 
termenelor de rambursare  a ratelor si dobanzilor bancare. 

Concluzii 

Din  analiza situatiei patrimoniului si a principalilor indicatori economico-financiari pe 
perioada 2009-septembrie 2012 au rezultat urmatoarele aspecte care indica starea de dezechilibru 
financiar cu care se confrunta societatea si care au determinat intrarea in insolventa a acesteia: 
- pe intreaga perioada analizata, activul net al societatii a prezentat valori negative. 

Totodata, activul net prezinta o evolutie descrescatoare, atat ca urmare a cresterii datoriilor 
debitoarei pe aceasta perioada, cat si influentelor de curs valutar; 

- nivelurile negative inregistrate de rata autonomiei financiare  reflecta faptul ca activitatea 
economica a debitoarei a fost finantata in principal pe seama resurselor financiare 
imprumutate – asociati, banca, furnizori; 
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- rata indatorarii globale este ridicata pe intreaga perioada analizata, fiind de peste 180% 
incepnad cu anul 2009, culminand cu un nivel de de 252,15% la 30.09.2012, putand astfel 
concluziona ca indatorarea globala a reprezentat permanent un pericol pentru societatea 
debitoare; 

- valorile negative ale fondului de rulment, la 31.12.2011 si respectiv la 30.09.2012, ne 
indica faptul ca transformarea activelor circulante in lichiditati nu acopera datoriile pe 
termen scurt, societatea aflandu-se intr-o stare de dezechilibru financiar, pe termen lung, 
realizat pe seama capitalurilor proprii; 

- in ceea ce priveste lichiditatea si solvabilitatea societatii pe perioada 2009- septembrie 
2012 acestea prezinta niveluri nesatisfacatoare in special in perioada 2011-2012, nivelurile 
inregistrate de acesti indicatori reflectand incapacitatea societatii de a-si achita datoriile 
curente din valorificarea activelor circulante; 

- pe intreaga perioada analizata debitoarea a inregistrat pierderi atat din activitatea de 
exploatare cat si din cea financiara. In conditiile in  care pierderile din activitatea 
financiara sunt influentate in cea mai mare masura de influentele de curs valutar, pierderile 
din activitatea de exploatare sunt o consecinta a activitatii defectuoase a societatii in sensul 
in care cifra de afaceri realizata nu acopera cheltuielile efectuate cu realizarea acesteia; 

- ca urmare a declararii scadentei anticipate a creditului bancar, in luna februarie 2012,  pe 
fondul nerambursarii ratelor si dobanzilor aferente, datoriile curente ale debitoarei s-au 
majorat semnificativ, accentuand starea de dezechilibru financiar, in conditiile lipsei de 
lichiditati si a nivelului scazut al creantelor de recuperat. 
 
CAP.3. CONTRACTUL DE INCHIRIERE INCHEIAT INTRE  SC ESPRIT 

INTERNATIONAL SRL SI SC CDE R INTEREX NR.5/08.09.2005 

La  data de 08.09.2005 a fost incheiat contractul comercial nr.5 privind inchirierea unui 
spatiu in suprafata de 3.000 m² destinat magazinului Interex (anexa 8). 

Perioada de inchiriere conform contractului a fost de 20 de ani, incepand cu data incheierii 
procesului verbal de predare primire a magazinului, respectiv pana in anul 2025. 

Conform art.5 din contractul sus mentionat, pretul de inchiriere lunar,  a fost de 25.650 eur 
plus TVA.  

La data de 09.08.2011 intre SC ESPRIT INTERNATIONAL SRL, in calitate de locator, 
prin administrator Frank Charles Michel Colin si SC CDE R INTEREX SA, in calitate de locatar, 
prin Rino Tizzanini, a intervenit o tranzactie (anexa 9) prin care partile au convenit rezilierea 
contractului de inchiriere si stingerea “ in mod definitiv si irevocabil” a oricaror pretentii prezente 
si/sau viitoare pe care le au/le-ar avea una impotriva celeilalte in legatura cu contractul.  

Conform pct.2.2. din tranzactie, ESPRIT confirma ca la momentul incheierii tranzactiei, 
INTEREX a achitat toate  chiriile aferente imobilului si nu mai are alte obligatii de plata 
scadente.  

Contractul incheiat pe o perioada de 20 de ani,  intregi si consecutivi, prevedea ca, in caz 
de reziliere din vina locatarului, acesta va plati cu titlu de daune interese suma de 800.000 euro  
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Conform pct.2.3. din tranzactie s-a prevazut ca: 

 “ suma reprezentand indemnizatia tranzactionala se va achita, cu titlu de penalitate, in contul bancar 
IBAN RO 28 WBAN 25 11 02 20 19 8000 37, SWIFT: WBAN RO 22 XXX in termen de maxim 14( paisprezece 
zile calendaristice de la data prezentei tranzactii”  

De precizat ca, in ceea ce priveste contul mai sus mentionat, acesta nu apartine societatii 
debitoare, iar din informatiile primite de la societate, acest cont ar apartine fostului administrator 
al debitoarei, dl Frank Charles Michel Colin. 

Conform pct.2.5. din tranzactie, dl Frank Charles Michel Colin declara ca : 
“ a) are puteri depline si capacitatea necesara pentru a semna si executa prezenta tranzactie in 

numele si pe seama ESPRIT si ca aceste puteri nu sunt depasite prin incheiereas prezentului contract; 

b) Esprit are fata de Frank Charles Michel Colin o datorie de 800.000 EURO, care va fi stinsa prin 
plata indemnizatiei tranzactionale in contul amintit mai sus; 

c) isi asuma intreaga raspundere pentru consecintele juridice ale prezentei tranzactii fata de esprit 
si/sau fata de terti”. 

La aceeasi data la care s-a incheiat tranzactia mai sus mentionata, respectiv la 09.08.2011, 
s-a semnat si un protocol (anexa 10), prin care partile au convenit ca, pana la data de 31 
octombrie 2011, interex sa beneficieze de o perioada de gratie pentru eliberarea imobilului si 
indeplinirea tututror formalitatilor legate de schimbarea acestei locatii.  

Conform aceluiasi protocol, pe parcursul perioadei de gratie locatarul nu va datora nici o 
contraprestatie locatorului si va putea desfasura doar acele activitati necesare pentru eliberarea 
imobilului. 

Avand in vedere prevederile contractului nr.5/08.09.2005, ale tranzactiei si protocolului 
din 09.08.2011,  mai sus prezentate  si din documentele si informatiile puse la dispozitie de 
debitoare au rezultat urmatoarele: 
� Tranzactia din data de 09.08.2011 privind rezilierea contractului de inchiriere si plata  
penalitatilor nu se regaseste inregistrata in evidentele contabile ale debitoarei. Inregistrarea 
acestei tranzactii ar fi presupus in primul rand inregistrarea firmei Interex ca si debitor din 
penalitati si stingerea debitului prin compensare cu suma datorata de ESPRIT catre Frank Charles 
Michel Colin; 
� Desi dl Frank Charles Michel Colin, conform pct.2.5 b) din tranzactie, declara ca ESPRIT 
ii datoreaza suma de 800.000 eur, din documentele si informatiile puse la dispozitie de debitoare, 
nu rezulta vreo datorie a societatii catre fostul administrator. Din contra, conform balantei de 
verificare la 30.09.2012, dl  Frank Charles Michel Colin figureaza ca si debitor al societatii cu 
suma de 62.341 lei (cont 46101 – debitor divers ); 
� Conform actului constitutiv al societatii, valabil la data incheierii tranzactiei si 
protocolului, administrarea si reprezentarea societatii (art.7.4.- anexa 11) era exercitata de catre 
dl Frank Charles Michel Colin si dl Hitesh Bahayani. Conform art.7.6. din actul constitutiv  
“ ...... 

In orice operatiune, societatea poate fi angajata numai in baza semnaturii dlui Hitesh Bhayani, care poate 
reprezenta singur societatea. 



                                              

Servicii Reorganizare și Lichidare IPURL 
 

Membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România 

R.F.O. II: 0105/31.12.2006     C.I.F.: RO21223005 

 

29 

 

-Dl Frank Charles Michel Colin poate reprezenta societatea numai daca semnatura sa este contrasemnata de 
dl Hitesh Bhayani. In aceasta situatie, daca nu este posibil ca ambii administratori sa fie prezenti si sa isi 
depuna impreuna semnaturile, operatiunea va fi dusa la implinire si efectuata de dl Frank Charles Michel 
Colin numai daca celalalt administrator (dl Hitesh Bhayani) si-a dat acordul cu privire la operatiunea avuta in 
vedere printr-una din urmatoarele modalitati: prin posta cu confirmare de primire, prin telefon, email, 
telgrama sau telefax, convocatorul nefiind necesar.....” 

� Urmare rezilierii contractului cu SC CDE R INTEREX SA, prin semnatura dlui Frank 
Charles Michel Colin si  fara a ni se pune la dispozitie documente care sa ateste sau nu si acceptul 
celuilalt administrator al societatii debitoare, astfel cum prevedea actul constitutiv – la data de 
26.09.2011, prin Decizia nr.2 (anexa 12), asociatul unic dl Reck Dieter Erwin a procedat la 
revocarea din functie a celor doi administratori si la numirea acestuia in calitate de administrator 
cu puteri depline, pe o perioada determinata. 

Ca urmare a opozitiei celor 2 fosti administratori cu privire la schimbarea 
administratorului societatii, mentiunea la registrul Comertului cu privire la noul administrator s-a 
facut abia in luna iulie 2012, in baza incheierii nr.243 din 17.11.2011 emisa de tribunalul 
Bucuresti, sectia a VI-a Civila in dosarul nr.65014/3/2011, Deciziei civile nr.633/2012 din 
13.03.2012 a Curtii de Apel Bucuresti, sectia a V-a civila in dosarul nr.65014/3/2011, Deciziei 
civile nr.1331/24.05.2012 a curtii de Apel Bucuresti sectia a VI-a Civila in dosarul 
nr.2720/2/2012 ( anexa 13). 

 
 

CAP.4.CONCLUZII PRIVIND CAUZELE INTRARII IN INSOLVENTA 

Urmare analizei efectuate de catre administratorul judiciar,  pe baza documentelor si 
informatiilor  puse la dispozitie de debitoare, s-a constatat ca insolventa SC ESPRIT 
INTERNATIONAL SRL se datoreaza unui cumul de factori ce tin atat de activitatea de 
exploatare, de activitatea financiara si de investitii, cat si de modul de administrare al societatii 
debitoarei, astfel: 

1. Reducerea veniturilor din chirii pe fondul rezilierii contractului cu CDE R INTEREX 

Ca urmare a rezilierii contractului de inchiriere nr.5/2005, incheiat intre debitoare si CDE 
R INTEREX, veniturile lunare din chirii, incepand cu luna august 2011, s-au diminuat 
semnificativ, respectiv cu 25.650 eur lunar ( cca. 155000 lei/lunar ). 

Totodata, in conditiile in care, din evidentele contabile ale debitoarei,, nu rezulta ca 
aceasta datora suma de 800.000 eur catre fostul administrator Frank Charles Michel Colin, plata 
acestei sume de catre CDE R INTEREX in contul lui Frank Charles Michel Colin si nu in contul 
societatii, a adus un prejudiciu debitoarei   de 800.000 eur ( 3.626.480 lei la curs din 30.09.2012) . 
2. Modul defectuos de administrare a societatii debitoare 

Astfel cum s-a aratat in capitolele anterioare, dupa preluarea partilor sociale de catre dl 
Rech Dieter Erwin, au rezultat o serie de disfunctionalitati in activitatea debitoarei, determinate 
atat  de conflictele aparute intre fostii administratori ai societatii si  actualul administrator/asociat 
unic, cat si de modul defectuos de administrare. 
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In acest sens trebuie precizat faptul ca, din documentele care ne-au fost puse la dispozitie 
de debitoare a rezultat faptul ca, dupa revocarea de catre asociatul unic a celor doi administratori 
ai societatii respectiv: a dlui Frank Charles Michel Colin si Hitesh Bahayani in luna septembrie 
2011, ca urmare a opozitiei acestora la revocare si inregistrarii mentiunii abia in luna iulie 2012, 
activitatea debitoarei nu s-a mai putut desfasura in mod normal.  

Avem in vedere in acest sens faptul ca: 
�  Societatea care se ocupa de contabilitatea debitoarei BDO Audit nu a pus  la 

dispozitia societatii, respectiv catre noul administrator Rech Dieter Erwin documentele contabile 
ale societatii debitoare. 

In acest sens societatea debitoare, prin mandatarul noului administrator Rech Dieter Erwin, 
respectiv dna Mihaela Cosmi, a transmis  o serie de notificari catre firma de contabilitate, 
incepand cu luna septembrie 2011(anexa 14).  

Din explicatiile furnizate de debitoare si din situatiile financiare ale societatii,  pana la 
momentul la care societatea, prin noul administrator, a intrat in posesia documentelor contabile, 
s-au acumulat o serie de datorii catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, provenind din 
salarii si TVA, catre bugetul local, catre furnizorii de energie, catre diversi prestatori de servicii 
(curatenie, paza, contabilitate), precum si catre salariati, astfel incat datoriile acumulate la data la 
care debitoarea a formulat cerere de deschidere a procedurii insolventei, s-au ridicat la cca 90 
mil.lei . 

� Ca urmare a nerambursarii ratelor si  dobanzilor bancare, pe masura incasarilor de 
la diversi clienti in contul debitoarei, banca a procedat la retinerea automata a ratelor si 
dobanzilor.  

Totodata, la data de 22.02.2012 debitoarea a fost notificata  cu privire la rezilierea 
contractului de credit si declararea intregului credit si a dobanzilor, comisioanelor si spezelor 
aferente, ca fiind rambursabil anticipat, urmand ca banca sa inceapa demersurile pentru 
executarea silita in vederea recuperarii creantelor sale (anexa 15). 

Trebuie precizat ca, urmare a neinscrierii mentiunii la Registrul Comertului cu privire 
la noul administrator al debitoarei (dl Rech Dieter Erwin), determinat de opozitia celor 2 fosti 
administratori, banca nu a dat curs solicitarilor debitoarei (anexa 16) de schimbare a 
specimenelor de semnaturi si punerea la dispozitie a documentelor bancare. 

Toate aceste disfunctionalitati aparute in perioada septembrie 2011- iulie 2012, au 
adancit in mod evident starea de dezechilibru a societatii care a dus dealtfel la  intrarea acesteia in 
insolventa. 
3.Scaderea pietei imobiliare 

 
Nu in ultimul, una din cauzele comune ale intrarii societatilor in insolventa, o reprezinta 

conjunctura economica in ceea ce priveste piata imobiliara, pe fondul diminuarii semnificative a 
cererii de inchirieri. 

Dealtfel, daca se face o comparatie a cifrei de afaceri realizata de debitoare in cei 3 ani 
supusi analizei, se constata o diminuare a acesteia incepand cu anul 2011, ca  o consecinta nu 
numai a rezilierii contractului de inchiriere cu Interex, ci si a lipsei cererii pentru incheierea de  
noi contracte care sa compenseze aceasta  pierdere si sa asigure venituri suplimentare acesteia. 
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CAP.5.RASPUNDEREA ORGANELOR DE CONDUCERE ALE SOCIETATII 

Din  analiza formularelor de raportare anuala, a balantelor de verificare ale debitorului si 
altor documente supuse analizei in vederea intocmirii prezentului raport,  s-au  constatat anumite 
aspecte care sa conduca la concluzia ca ar exista premisele angajarii raspunderii  unor persoane 
carora le-ar fi imputabila ajungerea in stare de insolventa a societatii. 

Astfel, in conformitate cu art.138 din legea 85/2006, in cazul in care in raportul intocmit in 
conformitate cu dispozitiile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila 
aparitia starii de insolventa a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, 
judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivul debitorului, sa fie suportata de membrii 
organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alta persoana 
care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una dintre urmatoare le fapte:  

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei 
alte persoane;  

b) au facut acte de comert în interes personal,  sub acoperirea persoanei juridice;  
c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activitati care ducea, în mod vadit, 

persoana juridica la încetarea de plati;  
d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au 

tinut contabilitatea în conformitate cu legea;  
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit în mod fictiv 

pasivul  acesteia;  
f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul 

întârzierii încetarii de plati;  
g) în luna precedenta încetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta 

unui creditor, în dauna celorlalti creditori 
Astfel, in ceea ce priveste Tranzactia incheiata in data de in data de 09.08.2011 intre SC 

ESPRIT INTERNATIONAL si SC CDE R INTEREX, cu privire la rezilierea contrantului 
comercial nr.5/2005, s-au constatat urmatoarele: 

� Rezilierea s-a realizat prin incalcarea prevederilor actului constitutiv al SC ESPRIT 
INTERNATIONAL cu privire la reprezentarea societatii, in sensul ca, aceasta tranzactie a fost 
semnata de catre dl Frank Charles Michel Colin. Administratorul judiciar nu a obtinut nici o  
informatie sau document de la debitoare, care sa ateste faptul ca si celalalt administrator al 
societatii, dl  Hitesh Bahayani si-a dat acceptul pentru aceasta tranzactie, printr-una din 
modalitatile prevazute de actul constitutiv (prin posta cu confirmare de primire, prin telefon, 
email, telegrama sau telefax) 

� Conform tranzactiei mai sus mentionate, s-a dispus plata unor penalitati de catre 
Interex in cuantum de 800.000 Eur, intr-un cont apartinand dlui si nu in contul societatii, motivat 
de faptul ca societatea debitoare ESPRIT, datora administratorului Frank Charles Michel Colin 
suma de 800.000 eur. 
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In acest sens, precizam ca administratorul judiciar nu a identificat in situatiile financiare 
ale debitoarei, pozitii creditoare din care sa rezulte ca societatea datora dlui Frank Charles Michel 
Colin suma de 800.000 Eur, sau vreo alta suma. 

Ca urmare, solicitam atragerea raspunderii administratorilor societatii Frank Charles 
Michel Colin  si Hitesh Bahayani pentru suma de 800.000 eur ( 3.626.480 lei la curs din 
30.09.2012), in conformitate cu prevederile art.138 al.1 pct.a si b din legea 85/2006  intrucat,  
prin semnarea/acceptarea tranzactiei mai sus mentionate s-a creat un prejudiciu societatii 
Prejudiciul  adus debitoarei se datoreaza atat rezilierii  contractului care aducea  societatii venituri 
constante lunare, cat si neincasarii de catre societate a penalitatilor aplicate lui Interex in suma de 
800.000 eur, penalitati care nu au fost inregistrate ca venituri  pentru societate si nici nu au fost 
incasate de aceasta, c/v acestora  fiind insusita de catre fostul administrator Frank Charles Michel 
Colin  in contul sau personal, fara ca societatea pe care o reprezenta in calitate de administrato, 
sa-i datoreze vreo suma.   

Concluzionand, cauzele obiective  pentru care am opinat ca ar fi cele ce au condus la 
ajungerea in insolventa au fost prezentate detaliate in prezentul raport. 

Pe cale de consecinta, invederam instantei faptul ca, in acest stadiu procedural, intelegem 
sa introducem o prima actiune conform art.138, alineatul 1 din lege. In situatia in care, in cursul 
administrarii procedurii, vor aparea elemente noi, susceptibile de aplicarea prevederilor acestui 
articol din lege, care sa conduca la oportunitatea introducerii unei astfel de actiuni, inlauntrul 
termenului de prescriptie prevazut de lege, vom proceda in consecinta si vom sesiza instanta cu 
aspectele constatate. 

 
 
CAP.6.CONCLUZII PRIVIND POSIBILITATILE DE REORGANIZARE ALE 

SOCIETATII 

Cererea introductiva a fost formulata de catre societatea debitoare, depunand totodata si 
documentele prevazute la art.28 al.1 din Legea 85/2006. Prin cererea formulată SC ESPRIT 
INTERNATIONAL SRL si-a manifestant intentia de a propune plan de reorganizare depunand si 
declaratiile pe propria raspundere din care rezultă ca societatea debitoare este îndreptatita  sa 
beneficieze de procedura de reorganizare judiciara prevazuta de Legea 85/2006. 

Reorganizarea activitatii debitoarei  presupune efectuarea unor modificari structurale in 
activitatea curenta a societatii aflate in dificultate, mentinandu-se obiectul de activitate, dar 
aliniindu-se modului de desfasurare a activitatii la noi strategii, conform cu resursele existente si 
cu cele care urmeaza a fi atrase. 

Data fiind activitatea debitoarei, atragerea de noi surse presupune in primul rand   
incheierea de noi contracte de inchiriere pentru spatiile ramase neocupate, avand in vedere ca in 
prezent gardul de acoperire cu contracte a spatiilor de inchiriat este de cca 30%.  

Se intentioneaza in acest sens atingerea unui prag de minim 85% din suprafata destinata 
inchirierii.  In acest sens, din informatiile furnizate de debitoare, in prezent se afla in negocieri cu 
retailer-ul JYSK, pentru inchirierea unei suprafete din 1200 mp din spatiului mall-ului. 
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Totodata, se are in vedere si exploatarea spatiului destinat parcarii, prin inchirierea unor 
suprafete aferente acesteia  catre diverse persoane juridice, la preturi avantajoase , contracte in 
care sunt prevazute a se realiza venituri care sa acopere atat cheltuielile curente cat si datoriile 
debitoarei conform planului de reorganizare.  

In paralel se impune o reducere a cheltuielilor de exploatare si in special a cheltuielilor cu 
prestatiile externe, iar in scopul cresterii incasarilor debitoarei, se are in vedere o eficientizare a 
recuperarii creantelor .  

In relatia cu furnizorii si creditorii, din informatiile comunicate de catre debitoare,  se 
intentioneaza renegocierea termenelor de plata in vederea corelarii cu incasarile curente ale 
debitoarei. 

 

Avand in vedere cele de mai sus si tinand cont de faptul ca  debitoarea si-a manifestat 

intentia de reorganizare,  dupa stabilirea masei pasive, urmeaza ca debitoarea SC ESPRIT 

INTERNATIONAL SRL sa analizeze premisele pentru intocmirea planului care va fi supus 

aprobarii creditorilor potrivit Legii 85/2006. 

 
 

SERVICII REORGANIZARE SI LICHIDARE IPURL 

Administrator judiciar al SC ESPRIT INTERNATIONAL SRL -   in insolventa 
Reprezentant permanent, Muresan Gabriela 

 


