
EURO QUALITY INSOLVENCY I.P.U.R.L.
Nr. inregistrare: RFO 0300;     CIF 21444537
ADRESA : Deva,  str. Avram Iancu, bloc H3, demisol, jud. Hunedoara
TELEFON: 0354107589; FAX: 0254233081

 DEPUNERE RAPOARTE ÎNTOCMITE DE ADMINISTRATORUL JUDICIAR 
ÎN PROCEDURA GENERALĂ DE INSOLVENŢĂ

Nr.: 874   Data emiterii: 23.09.2011

1. Număr dosar 5477/97/2009 Tribunal Hunedoara Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ 
şi Fiscal; Judecător sindic Sturza Livia Daniela.
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Deva, str. 1 Decembrie nr.35, jud. Hunedoara; Număr de 
telefon 0254/211574 Programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 800–1000, 1200–1400.
3.1. Debitor: SC Widalex SRL , Cod de identificare fiscală 21043661, cu sediul social în Deva, str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 41, bl. 17, sc. B, et. P, ap. 47, jud. Hunedoara, număr de ordine în Registrul 
Comerţului  J20/230/2007.
3.2. Administrator special: Wetrov Dorina Ileana.
4. Administrator judiciar: Euro Quality Insolvency IPURL, Cod de identificare fiscală 21444537, cu 
sediul social   în Deva,  str.  Avram Iancu,  bl.H3, demisol,  jud. Hunedoara,  număr de înscriere  în 
registrul  formelor  de  organizare  0300,  Tel:  0354/107589,  Fax  0254/233081,  e-mail: 
euro.quality.insolvency@gmail.com; nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană 
juridică: Muntean Viorel
5. Subscrisa Euro Quality Insolvency  IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC 
Widalex  SRL, în  temeiul  51  alin.1  din  Legea  privind  procedura  insolvenţei  comunică:  raportul 
asupra cauzelor şi împrejurarilor ce au dus la insolvenţa debitoarei SC Widalex SRL, astfel întocmit, 
în anexă, în număr de 5 file.
6. Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Administrator judiciar Euro Quality Insolvency IPURL prin asociat coordonator Muntean Viorel

RAPORT ASUPRA CAUZELOR SI IMPREJURARILOR CARE AU DUS LA
APARITIA STARII DE INSOLVENTA  DEBITOAREI SC WIDALEX  SRL

I.DATE GENERALE
1.Denurire: SC WIDALEX SRL
2.Sediul social: DEVA, Bd. Nicolae Balcescu, nr.41 , judetul Hunedoara
3.Inregistrare Oficiu Registrului Comertului Hunedoara J20/230/2007
4.Cod fiscal:21043667
5.Domeniu de activitate: cod CAEN 6831- Agentii imobiliare
6.Capital social: 200 lei
7.Structura asociati:   WETROV DORINA ILEANA, asociat unic, detinator a 20 parti sociale cu 
valoare nominala de 10 lei / parte sociala reprezentand 100% din capitalul social 

II.SITUATIA FINANCIARA SI PRINCIPALELE CAUZE CARE AU CONDUS LA APARITIA 
STARII DE INSOLVENTA A DEBITOAREI  SC WIDALEX SRL

1.Date asupra cererii introductive  

mailto:euro.quality.insolvency@gmail.com


Deschiderea  procedurii  generale  de  insolventa  a  fost  declansata  prin  Sentinta  nr.787/F/2010 
pronuntata  de Tribunalul  Hunedoara in  dosarul  nr.5477/97/2009 la  cererea  creditoarei   SC Tani 
Danonoa SRL , in motivarea cererii sale arata ca debitoarea are o creanta certa, lichida si exigibila de 
76.832 lei reprezentand contravaloarea facturilor emise si neincasate.Instanta constata cele de mai 
sus  si  dispune  deschiderea  procedurii  insolventei  impotriva  debitorului  SC Widalex  SRL Deva, 
numeste ca administrator judiciar pe SP EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL.

2.  Evolutia situatiei economice in ultimii 3 ani ( 2008,2009,2010)

2.1  Structura si evolutia posturilor de activ                                   RON

Structura activului    2008       2009     2010

Activ total din care:      41.308     202.809     123.380
 - active imobilizate        1.799       49.989       48.489
 - active circulante      39.509     151.749       74.062 
 - chelt.inreg.avans            -         1.071            829

Societatea are in patrimoniu la finele  anului 2008 ca si activ imobilizat un laptop procurat 
in luna august 2007 iar ca active circulante: stoc de marfa in suma de 28.681 lei, clienti neincasati in 
suma de 8.400 lei, creante cu bugetul statului in suma de 477 lei si un sold de disponibil in suma de 
1950 lei.

Activul total al societatii a cunoscut pe perioada analizata o evolutie crescatoare in prima 
parte a intervalului respectiv in anul 2009 fata de anul 2008 a crescut cu 161.500 lei, cresterea este 
localizata atat la activele imobilizate care au crescut cu 48.190 lei,cat si la activele circulante care au 
crescut cu 112.240 lei si cheltuieli inregistrate in avans 1.071 lei.
            Cresterea activului in anul 2009 este localizata pe: active imobilizate in suma de 48.190  lei 
si reprezinta: motofierastrau Husqvarna procurat in ianuarie 2009 cu o valoare de inventar de 2.690 
lei, circular profesional cumparat in octombrie 2010, in baza contractului de vanzare cumparare din 
data de 07.10.2009 incheiat cu persoana fizica HARAGUS STEFAN cu o valoare de inventar de 
44.000 lei si un autoturism Dacia 1310 cu o valoare de inventar de 1.500 lei, respectiv pe  active 
circulante cu suma de 112.240 lei si se localizeaza la urmatoarele capitole: stocuri cu o valoare a 
soldului de 42.101 lei, clienti neincasati in suma de 36.739 lei, crenta cu bugetul in suma de 26.849 
lei, chelt. Inregistrate in avans in suma de 1.070 lei disponibil in suma de 46.061 lei.
            In anul 2010 valoarea activului total se diminueaza cu suma de 79.428 lei si se localizeaza pe 
pozitia active circulante care se reduc cu suma de 77.687lei astfel incat la finele anului 2010 situatia 
activelor circulante se prezinta astfel:
− stocuri                                                 653 lei
− clienti neincasati                            47.096 lei
− creante bugetare                             25.789 lei
− disponibil                                            525 lei

2.2     Structura si evolutia posturilor de pasiv

      Indicatori      2008       2009       2010

1. Capitaluri proprii din care:          2.425       -77.706      -138.350
 1.1 Capital social             200              200               200
 1.2  Rezerve din reevaluare         -           -         -



 1.3  Rezerve         -           -         -
 1.4  Profit           2.225        (80.131)        (60.644)
 1.5 Rezultat reportat - (Pierdere)         -           2.225        (77.906)
2.  Total datorii din care:.         37.233       235.785       217.000
 2.1 Furnizori si conturi asimilate        25.162        190.119       154.481
 2.2 Obligatii salariale          1.080            6.270              222
 2.3 Obligatii bugetare             766          38.045         62.297
 2.4 Alte datorii        10.225            1.351         -
 3. Venituri inreg.avans          1.650         44.730         44.730
4.  TOTAL PASIV        41.308       202.809       123.380

        
La analiza elementelor de  pasiv se constata urmatoarele:

-capitalurile proprii ale societatii de la 2.425 lei cat au fost in anul 2008 s-au redus si au atins 
valori negative, respectiv 77.706 lei in anul 2009 la 138.350 lei in anul 2010;
-capitalul social   al societatii este in suma de 200 ron  impartit in 20 parti sociale cu o valoare 
nominala de 10 ron si apartin in totalitate asociatului Wetrov Dorina Ileana;    
             - datoriile societatii la finele anului 2008 au fost de 37.233 lei, crescand la 235.785 lei in 
anul 2009 pentru ca in anul 2010 sa fie in suma de 217.000 lei; in structura aceste datorii la finele 
anului 2010 se prezinta astfel:
            -  in categoria veniturilor inregistrate in avans la valoarea de 44.730 lei sunt cuprinse 
avansurile de lemn foc paletat cuprinse in facturile emise in octombrie 2009, facturi care au fost 
incasate tot in luna octombrie.

     

Calculul activului net
                                                                                                                     RON

Nr
crt

Denumire indicator      2008        2009     2010

1 Total activ       41.308       202.809      123.380
2 Total datorii       37.233       235.785      217.000
3 Venituri inreg.avans         1.650         44.730        44.730
4 Activul net         2.425        -77.706     -138.350

Dupa cum se constata din tabelul de mai sus pe perioada analizata activul net al societatii a 
avut initial o valoare pozitiva in suma de 2.425 lei pentru ca in perioadele urmatoare sa activul net sa 
cunoasca o valoare negativa de la 77.706 lei cat era in anul 2009 la 138.350 lei in anul 2010 urmare 
a faptului ca valoarea activelor totale ale societatii nu reusesc sa acopere totalul datoriilor.

2.3   Analiza rezultatelor economico-financiare ale societatii debitoare  

          Din analiza documentelor contabile ale societatii in cauza , rezulta o  situatie a contului de 
profit si perderi pe ultimii trei ani , respectiv 2008, 2009, 2010 pe care o prezentam in tabelul de mai 
jos:

                                                                                                                             RON
  Denumire indicator       2008     2009      2010

 1.    Cifra de afaceri         43.867     693.583       39.721
      - din productia vanduta         40.313            546          -
      - din vanzare marfuri           3.554     693.037       39.721
2.    Alte venituri din exploatare           4.627         1.783            316



3 . TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE         48.494     695.366       40.037
4.    Chelt materii prime,materiale consumabile           4.435     110.497         7.725
5.    Chelt energie           1.324         4.422         -  387
6.    Cheltuieli privind marfurile           2.939     386.571       29.067
7.    Cheltuieli cu personalul si protectia sociala         10.791     121.043       44.640
8.    Cheltuieli amortizare         -       -         -
9.  Alte cheltuieli exploatare din care:         20.357     151.507        13.186
        - prestari servicii executate de terti         20.054     150.132          7.997
        - alte impozite si taxe              303            867          2.380
        - despagubiri, donatii, active cedate         -            508          2.809
10.  TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE         45.846     774.040        94.231
11.  REZULTAT DIN EXPLOATARE - 
PROFIT

          2.648        -        -

                                          - PIERDERE       78.674        54.194
12.  VENITURI  FINANCIARE           -           -         -
14.  CHELTUIELI FINANCIARE           -          -         -
15   PROFIT FINANCIAR ( pierdere)           -         -        -
16.  VENITURI TOTALE         48.494     695.366       40.037
17.  CHELTUIELI TOTALE         45.846     774.040       94.231
18.  REZULTAT BRUT     ( PIERDERE)           2.648      (78.674)     ( 54.194)
19.  REZULTAT NET   - (PIERDERE)           2.225      (80.131)     ( 60.644)

   
    Din analiza datelor economico financiare pe perioada  2008-2010 se constata urmatoarele:
− cifra de afaceri realizata de societate a cunoscut o crestere de la 43.867 ron in anul 2008 a 

crescut  la 693.583 ron la finele anului 2009,cu o crestere de 1581%, pentru ca la finele anului 
2010 sa se reduca la 39.721 lei; incadrul cifrei de afaceri in anul 2008 ponderea principala o 
reprezinta veniturile realizate din prestari de servicii – comision intermedieri inchirieri, comision 
vnzari cumparari  imobiliare  -cu o valoare de 40.313 lei,  respectiv 92% din cifra de afaceri, 
diferenta  reprezentand-o veniturile  obtinute  din vanzarea  marfurilor;  in  anul  2009 situatia  se 
schimba in sensul cresterii veniturilor obtinute din vanzarea marfurilor a caror valoare ajunge la 
693.037 leiiar in cadrul acestora 599.352 lei reprezinta venituri din vanzarea lemnului;  in anul 
2010 valoarea cifrei de afaceri a cunoscut o reducere accentuata , veniturile obtinindu-se tot din 
vanzarea marfurilor;

− In privinta cheltuielilor se constata ca pe intervalul analizat  acestea s-au incadrat in venituri in 
anul 2008 pentru ca in anul 2009, respectiv 2010 acestea sa depaseasca veniturile cu 80.131 lei 
in anul 2009 si respectiv cu 60.644 lei in anul 2010.

              La o analiza a cheltuielilor in structura se constata urmatoarele:
− la nivelul anului 2008 cand veniturile sau obtinut in procent de 83% din activitatea de prestari 

servicii in structura cheltuielilor s-a constatat ca ponderea mare o detin cheltuielile cu serviciile 
prestate de terti in suma de 20.054 lei, deci in procent de 44% din cheltuielile de exploatare in 
aceasta categorie de cheltuieli sunt incluse: cheltuieli cu chirii si redevente 6.941 lei, chelt de 
transport 1.323lei, cheltuieli postale 9.332 lei etc., urmate de cheltuielile cu personalul de 10.791 
lei reprezentand 23,54% din cheltuielile totale;

− la nivelul anului 2009 cand structura veniturilor se schimba in sensul ca veniturile sunt realizate 
in procent de 99,67% din vanzarea marfurilor, respectiv din comert cu material lemnos, structura 
cheltuielilor se modifica in sensul ca ponderea insemnata in structura cheltuielilor o reprezinta 
cheltuielile  privind  marfurile  cu  49,94%  din  total  cheltuieli,  urmate  de  alte  cheltuieli  de 
exploatare cu o pondere de 19,57% - in cadrul carora se mentioneaza cheltuielile  cu chiriile 
26.274 lei, cheltuieli cu transportul 98.295 lei, cheltuieli postale 12.492 lei -  cheltuielile cu forta 
de munca reprezinta 15,64% din total, iar cheltuielile cu materiile prime si materialele 14,28%;

− la nivelul anului 2010 se mentine aceiasi structura a veniturilor ca cele din 2009 dar cu o valoare 
mult diminuata la 40.037 lei iar in structura cheltuielilor isi mentin aceiasi pondere;



III.PRINCIPALELE CAUZE CARE AU DUS LA APARITIA STARII DE INSOLVENTA  A 
DEBITOAREI SC WIDALEX  SRL
     Potrivit prevederilor art.59, alin.2 din legea 85/2006, raportul administratorului va indica daca 
exista o posibilitate reala de reorganizare efectiva a activitatii debitorului, ori dupa caz motivele care 
nu permit reorganizarea si, in acest caz, propunerea de intrare in faliment.
     Starea de insolventa a debitoarei a fost generata de urmatoarele cauze:
− dificultati inregistrate in recuperarea debitelor restante care de la 8.400 lei cat erau la nevelul 

anului 2008 au crescut la 36.738 lei in anul 2009 iar la finele anului 2010 erau in suma de 47.095 
lei;

− lipsa disponibilitatilor banesti care au dus la imposibilitatea achitarii datoriilor fata de bugetul de 
stat si fata de furnizori;

− cheltuielile  salariale  ridicate  care  la  nivelul  anului  2008 aveau po pondere in  cheltuielile  de 
exploatare de 24% pentru ca in anul 2009 sa ajunga la 16% iar in anul 2010 la 47% cu toate ca 
cifra de afaceri s-a diminuat semnificativ nu s-au luat masuri pentru reducerea cheltuielilor cu 
forta de munca;

-   inregistrarea de pierderi in activitatea de exploatare care  la nivelul anului 2009 s-au cifrat la suma 
de 78.674 lei, astfel din veniturile realizate nu a reusit sa acopere cheltuielile fapt ce a creat un gol de 
resurse la nivelul societatii, care a dus la inregistrarea de restante in achitarea datoriilor atat fata de 
furnizori cat si fata de bugetul de stat;
− scaderea abrupta a veniturilor la nivelul anului 2010 care a accentuat deficitul societatii, deficit 

care a  ajuns in anul 2010 la suma de 60.644;

          Societatea nu are nici o posibilitate de redresare financiara si ca urmare propunem declansarea 
procedurii falimentului.

        Conform art.138 alin.(1) din Legea 85/2006 raspunderea membrilor organelor de conducere 
poate fi antrenata daca au contribuit la ajungerea debitorului in stare de insolventa prin una dintre 
urmatoarele fapte: 
-au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane;
-au facut acte de comert in interes personal, sub acoperire persoanei juridice;
-au dispus in interes personal,continuarea unei activitati care ducea in mod vadit persoana juridica la 
incetarea de plati;
-au  tinut  o  contabilitate  fictiva,  au  facut  sa  dispara  unele  documente  contabile  sau  nu  au  tinut 
contabilitatea in conformitate cu legea;
-au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv, 
      pasivul acesteia;
-au  folosit  mijloace  ruinatoare  pentru  a  procura  persoanei  juridice  fonduri  in  scopul  intirzierii 
incetarii de plati;
-in luna precedenta incetarii platilor  au platit sau au dispus sa plateasca cu preferinta unui creditor, 
in dauna celorlalti creditori.
           Din cele prezentate mai sus, din analiza documentelor avute la dispozitie nu am constatat 
savarsirea unor fapte de natura celor prevazute de art. 138 din Legea nr.85/2006.

Raportul asupra cauzelor si imprejurarilor ce au dus la aparitia starii de insolventa nu a fost 
depus in termenul legal deoarece, desi administartorul judiciar a facut demersuri pentru intrarea in 
posesie a documentelor societatii, administartorul statutar al societatii nu a inteles sa le predea, dacat 
in urma formularii plangerii penale.

SC WIDALEX  SRL
Administrator judiciar

SP EURO QUALITY INSOLVENCY IPURL
Asociat coordonator    MUNTEAN VIOREL
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