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Nr. 1134/24.10.2013 

Nr. dosar:  11780/30/2012 

Tribunalul Timiş, Secţia a II – a Civilă 
Judecător Sindic: Cristina Crăciun 

Debitor: AMA’S TRADING SRL - în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, 

cu sediul social în Timișoara, Aleea Cânepei, nr. 3, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Timiș, 
J35/1276/2002, CUI 14826216  
Administrator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul social în Timişoara, str. 
Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RFO II 0243, CUI RO 20804476 

 
 

COMPLETĂRI 
la Raportul administratorului judiciar privind cauzele şi împrejurările care au 

dus la apariţia stării de  insolvenţă a debitorului 

AMA’S TRADING SRL 

 

Analiza situației economico - financiare a debitorului şi cauzele insolvenţei 

 
De la numirea sa, în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 

85/2006, administratorul judiciar întreprins demersurile necesare în vederea 
obţinerii documentelor contabile ale societăţii, notificând în acest sens societatea 
şi implicit administratorul acesteia, la sediul cu care figurează în evidenţele 
Registrului Comerţului.  

În urma demersurilor întreprinse, în data de 31.08.2013, la sediul 
societății noastre s-a prezentat administratorul statutar al societății debitoare, în 
persoana doamnei Szekely Angelica-Maria, care, așa cum rezultă din procesul 
verbal încheiat cu această ocazie și pe care îl anexăm, ne-a predat o parte din 
documentele financiar-contabile ale societății, după cum urmează: 
1. bilanț contabil la 31.12.2010; 

2. bilanț contabil la 31.12.2011; 

3. bilanț contabil la 31.12.2012 și balanța de verificare aferentă; 
4. balanță de verificare la 31.07.2013 analitică și sintetică; 
5. situația furnizorilor la 31.12.2012; 

6. situația furnizorilor de imobilizări la 31.12.2012; 

7. situația clienților la 31.12.2012; 

8. o filă din registrul imobilizărilor la 31.12.2013. 

 
Pe baza informaţiilor furnizate de către administratorul societăţii debitoare 

şi a studierii documentelor financiar - contabile, puse la dispoziţia 
administratorului judiciar, am constatat faptul că apariţia stării de insolvenţă a 
fost rezultatul unor factori externi.  
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Având în vedere că indicatorul financiar „rezultatul net al exerciţiului” 
oferă o imagine clară asupra situaţiei financiare, sintetizând într-o manieră 
explicită veniturile şi cheltuielile dintr-o perioadă de gestiune, s-a procedat în 
continuare la analiza cu prioritate a acestui indicator financiar, care reflectă cel 
mai bine starea financiară de fapt a debitorului.  

Perioada de declin economic se înregistrează în decursul anului 2008, pe 
fondul crizei economice resimțite la nivel mondial, când debitorul înregistrează 
un profit în cuantum de 0 lei şi o pierdere de circa 16.000 lei.  

Pierderile financiare înregistrate, având în vedere sfera de activitate a 
societăţii, respectiv ”Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de produse nealimentare”, s-au datorat scăderii nivelului 
vânzărilor. 

Indicatorii din situațiile financiare întocmite și depuse la organele fiscale, 
se prezintă astfel: 

 
Indicatori financiari  

Anul raportării 2008 2009 2010 2011 

Nr. 
crt. 

Indicatori de Bilanț - lei - - lei - - lei - - lei - 

1 ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL 59.194 179.468 5.221 1.520 
2 ACTIVE CIRCULANTE - total din care 342.243 143.375 117.917 151.456 
3 Stocuri 273.362 133.506 101.998 76.879 
4 Creanțe 53.407 5.513 2.041 14.470 
5 Investiții pe  termen scurt 0 0 0 0 
6 Casa și conturi la bănci 15.474 4.356 13.878 60.107 
7 CHELTUIELI ÎN AVANS 6.752 610 564 0 

A TOTAL ACTIV 408.189 323.453 123.702 152.976 

B SURSE ATRASE - TOTAL, din care: 423.973 423.611 353.076 386.302 

8 DATORII TOTAL 423.973 423.611 353.076 386.302 
9 VENITURI ÎN AVANS 0 0 0 0 

10 PROVIZIOANE 0 0 0 0 
C ACTIV NET -15.784 -100.158 -229.374 -233.326 

D 
CAPITALURI PROPRII TOTAL, din 

care 
-15.784 -100.158 -229.374 -233.326 

11 Capital social subscris vărsat 200 200 200 200 
12 Rezerve         
13 Rezultat reportat         
14 Profit sau pierdere exercițiu         

I 
INDICATORI din contul de profit și 
pierdere     

1 Cifra de afaceri netă 1.178.093 1.003.785 654.169 331.400 
2 VENITURI TOTALE 1.202.437 1.016.828 655.878 341.884 
3 CHELTUIELI TOTALE 1.218.461 1.095.469 778.645 345.836 
4 Profit sau pierdere brută         
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5 - Profit         
1 - Pierdere 16.024 78.641 122.767 3.952 

2 
Profit sau pierdere netă a exercițiului 
financiar         

3 - Profit         
1 - Pierdere 16.024 84.374 129.217 3.952 

II 

INDICATORI din DATE 

INFORMATIVE         

1 Număr mediu de salariați 4 4 4 2 

2 
Tipul de activitate conform clasificării 
CAEN 4719 4719 4719 4719 

 
În urma analizării activității societății coroborate cu informațiile furnizate 

de administratorul statutar, am constatat că starea de insolvență a fost generată 
în principal de: 
- scăderea drastică a volumului de vânzări o dată cu intrarea pe piață a marilor 
retail-eri (Dedeman, Baumax, etc.); 
- lucrările de reabilitare efectuate de autorități pe Bvd. Iuliu Maniu; 

Modernizarea magistralelor de apă și gaz precum și a parcărilor din zonă 
au dus la închiderea tronsonului pe o perioadă de timp cu mult mai mare decât 
era stabilit inițial, fapt care a dus la îngreunarea accesului la magazin. 

După finalizarea lucrărilor, în 2012, au fost instituite o serie de noi reguli 
privind circulația, iar o dată cu interzicerea staționării pe marginea drumului, 
clienții au întâmpinat dificultăți în legătură cu transportarea produselor din 
magazin până la  mijloacele de transport proprii, iar aprovizionarea magazinului 
a devenit practic imposibilă.  

Alături de debitorul Ama’S Trading SRL și alți comercianți care își aveau 
sediul în aceeași zonă au fost afectați din punct de vedere economic și financiar 
de lucrările de reabilitare precum și noile reguli impuse după deschiderea 
tronsonului, în acest sens, cu titlu exemplificativ, enumerăm Izometal Magellan 
SRL, Flexibil SRL, aflate în prezent în procedură de insolvență. 

  
 Alături de scăderea vânzărilor, principala cauză a apariţiei stării de 
insolvenţă a fost corelată şi cu alţi factori: 
- nerecuperarea şi/sau recuperarea cu întârziere a creanţelor societăţii de la 
partenerii contractuali; 
- micșorarea de către furnizori a termenelor de plată de la 90/60 zile, la 30 de 
zile; 
- restrângerea sferei de clienți ai societății; 
  

Menţiuni privind incidenţa art. 138 din Legea 85/2006 
Din cele prezentate de noi şi din analiza documentelor existente şi puse la 

dispoziţia administratorului judiciar, nu reies elemente care să indice culpa 
vreunei persoane în producerea insolvenţei (în special prin săvârşirea uneia sau a 
mai multor fapte enumerate de prevederile art. 138 din Legea 85/2006). 
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În acest context se poate observa că insolvenţa debitorului se datorează, în 
special unor cauze obiective în contextul general al evoluţiei pieţei - domenii în 
care debitorul îşi circumscrie activitatea. 

Sub rezerva de a ne fi furnizate elemente noi de către 
colaboratorii/creditorii societăţii, concluzionăm că insolvenţa se datorează, în 
principal, unor factori de natură externă societăţii fără ca aceasta să fie 
imputabilă vreunei persoane. 
 Totodată, în ceea ce priveşte prevederile art. 80 din Legea 85/2006, 
menţionăm că, până la această dată, nu am identificat nicio situaţie în care să se 
poată face aplicarea acestor prevederi. 
 

Concluzii privind posibilitatea de reorganizare a societății debitoare 

Ținând cont de situația actuală a societății debitoare și de specificul 
activității, în lumina celor prezentate, considerăm că nu există șanse reale de 
redresare a activității debitorului, pe cale de consecință, propunem declanșarea 
procedurii de faliment împotriva Ama’S Trading SRL. 

 
                                                                   

 


