TRIBUNALUL COMERCIAL MUREŞ
Dosar nr. 4717/1371/2010

S.C. JUCART SRL– societate în insolvenţă

PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DEBITOAREI
prin continuarea activităţii şi lichidarea unor bunuri
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PREZENTARE GENERALA
S.C. JUCART SRL propune dezabterii creditorilor şi Judecătorului sindic,
prezentul Program de reorganizare şi susţine că în raport cu posibilităţile şi specificul
activităţii sale, utilizând mijloacele financiare proprii realizate din activitati comerciale,
valorificări de bunuri,prestari servicii şi recuperari de creanţe raportat la cererea pieţei,
are perspectiva redresării şi a menţinerii pe piaţă în condiţii de viabilitate.
Planul de reorganizare este astfel conceput încât să răspundă interesului
creditorilor concretizat în plata integrală a creanţei lor, concomitent răspunde şi
interesului asociatilor concretizat în redresarea societăţii şi menţinerea pe piaţă, în aşa
fel încât la terminarea programului valoarea contabilă a partilor sociale să fie superioară
valorii nominale. Selecţia, desemnarea şi înlocuirea administratorilor şi directorilor
rămâne atribut al Adunării creditorilor, la propunerea administratorului judiciar.
Programul de plată a creanţelor este prezentat în Anexa 1, la prezentul plan.
Termenul de executare preconizat a Planului de reorganizare este perioada mai
2011 – aprilie 2014.
Nici o creanţă nu este defavorizată, toti creditorii vor fi integral indestulati ,
esalonarea in timp a platii creantelor fiind efectuata functie de rangul de prioritate a
creantelor.
Plata creantelor bugetare incepe din primul trimestru de aplicarea planului de
reorganizare judiciara.
Plata creantelor furnizorilor de utilitati fără de care activitatea societății nu se
poate desfașura și care nu pot fi inlocuiti , acestia fiind unici furnizori ,cu acordul
administratorului judiciar , plata acestor creditori chirografari se efectueaza incepând
din luna a 3 a de aplicarea planului de reorganizare judiciară.
Plata celorlalti creditori chirografari pentru obligatii curente se face incepand
cu primul trimestru de aplicare a planului de reorganizare judiciara ,având în vedere
profilul activității respectiv construcții civile și industriale .
Descărcarea de răspundere a debitorului se va face la data îndestulării 100% a
creditorilor.
Considerăm că nu se impune determinarea despăgubirilor titularilor de creanţe,
întrucât prin derularea programului de reorganizare activul net sporeşte lună de lună.
Pentru punerea în practică a programului, s-au stabilit măsuri de natură
managerială, tehnică organizatorică şi de natură economico – financiară.
Menţionăm faptul că, a fost menţinut dreptul de administrare a conducerii
societăţii, de către administratorul special conform hotărârii Judecătorului sindic.
Resursele financiare pentru susţinerea Planului de reorganizare, vor fi obţinute
din activitatea comerciala curenta,valorificarea de stocuri si active dispensabile
producţiei, recuperarea de creanțe şi din profitul net.
Averea, nu va fi transmisă altor persoane, decât prin vânzări efectuate cu
aprobarea creditorilor.
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Măsurile cuprinse în Programul de reorganizare, vizează contribuţia celor două
variante de reorganizare şi anume, restructurarea şi continuarea activităţii şi lichidarea
unor bunuri din averea debitoarei, separat, libere de orice sarcini.
Nu se impune modificarea Actului constitutiv al societăţii, cu precizarea că nu
vor fi părți sociale fără drept de vot şi nici acţiuni preferenţiale.
Nu este cazul să fie făcută modificarea actului constitutiv, Planul de reorganizare
fiind întocmit de debitor şi nu de creditori.
Planul de reorganizare va fi publicat în Buletinul Insolvenței prin grija
administratorului special și a administratorului judiciar, pe cheltuiala societăţii SC
JUCART SRL.
Rămânem fideli convingerii că reorganizarea judiciară ne va reda mediului de
afaceri viabili, iar satisfacţia creditorilor va fi mai mare decât în caz de faliment.
S.C. JUCART SRL
prin administrator special
LENGYEL JANOS
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Capitolul I. – Prezentarea societăţii şi scurt istoric asupra activităţii acesteia
I. a). Prezentarea societăţii
Datele de identificare a societăţii
Denumirea: SC JUCART SRL
Sediu: com. Livezeni ,str.Livezeni nr.43, jud.Mureş
Număr înregistrare la O.R.C. Mureş: J/26/272/1992
Cod unic de înregistrare: 1249795
Atribut fiscal: RO
Capital social: 1.200,00 lei, împărţit în 120 parti sociale cu valoare nominală de 10 lei/
parte sociala
Structura asociatilor la 08.09.2010
Nr.
crt.
1.
6.

ASOCIAT

Aport la capital
social
- lei 1.200,00
1.200,00

LENGYEL JANOS
TOTAL

Număr parti
sociale
deţinute
12
12

Pondere în capital
social
100,00
100,00 %

Administratori
Nr.
Numele şi prenumele
crt.
1. LENGYEL JANOS

Funcţia deţinută
Administrator

Cenzori
Nu avut si nici nu are in prezent.
Conducerea societăţii:
Aparţine administratorilor statutari ai societății și a administratorului special
desemnat de adunarea asociatilor și validat de judecătorul sindic în prezentul dosar, în
persoana d -lui LENGYEL JANOS, sub supravegherea administratorului judiciar
CORELI CONSULT IPURL. Tg-Mureş.
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I. b). Scurt istoric al societăţii
SC JUCART SRL este din punct de vedere juridic o societate cu raspundere
limitata infiintata in 1992, cu capital integral privat ,desfășurând activități comerciale
astfel că obiectul principal de activitate este Cod CAEN 4752Comert cu amanuntul al
articolelor de fierarie ,al articolelor de sticlă şi a celor de pentru vopsit în magazine
nespecializate. Asociati au fost Lengyel P. Janos si Vincze V. Ladislau ( Cerere de
inmatriculare 27.11.1992), până în anul 1996 când in urma căsatoriei a devenit
administrator nou cooptat Lengyel Tunde (Incheiere de autentificare nr. 1879/31. Iulie
1996). In urma sentintei civile din 9 septembrie 1996 înceteaza calitatea de asociat al
d-nului Vincze V. Ladislau.
Intre anii 1995-1997, conform cerintelor pietei, societatea si-a schimbat
activitatea, devenind reprezentant si distribuitor pe ţară al firmei Markato, care se ocupa
de productia de masini si utilaje casnice.
In anul 1997 a fors infiintat magazinul din Sângeorgiu de Mureş, avand ca
activitate comertul cu amnuntul al produselor de uz casnic si grădinarit, precum si a
pieselor de schimb.
In anul 2000 s-a mai deschis un magazin in Miercurea Niraj, avand acceasi
activitate ca şi magazinul din Sangeorgiu de Mures.
In 15.05.2001 in urma rezolutiei 14099/2001 s-a dispus revocarea calitatii de
administrator al D-nei Lengyel Tunde. Unic asociat fiind Lengyel Janos pana in
prezent.In 2003 a fost infiintat service-ul pentru utilaje de gradinarit.
In prezent firma SC JUCART SRL mai are deschis magazinul din Sângeorgiu de
Mureş unde continuă comerţul cu maşinile, utilajele de grădinărit şi a pieselor de
schimb, precum si service-ul pentru aceste produse, activitate ce se va desfasura şi in
viitor.
Cu toate că rezultatele enumerate în bilanţurile contabile reflectă o preocupare a
asociaţilor şi administratorului pentru menţinerea în activitate a debitoarei au fost
situaţii în care nu a reuşit să-şi incaseze în teremen facturile emise către clieţi ceea ce a
dus la blocaj economic-financiar.Acest aspect a determinat întârzieri la plata facturilor
către furnizori,la întârzieri la plata datoriilor bancare şi la plata obligaţiilor bugetare.
În vederea continuării activităţii S.C JUCART SRL şi-a propus şi a demarat
comerţul cu maşinile, utilajele de grădinărit şi a pieselor de schimb, precum si serviceul pentru aceste produse, activitate ce se va desfăşura şi in viitor.
Societatea,din motive obiective , pe parcursul anilor de activitate a avut in medie
3-7 angajati, calificati pentru executia lucrarilor specific ,dar şi alt personal calificat in
domeniu care poate fi reangajat după confirmarea Planului de reorganizare.
Societatea SC JUCART SRL a fost o prezenta activa pe piata comerţul cu
maşinile, utilajele de grădinărit şi a pieselor de schimb, precum si service-ul pentru
aceste produse
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Modificări ale obiectului de activitate
Principalul scop şi obiect de activitate al societăţii constă în comerţul cu
maşinile, utilajele de grădinărit şi a pieselor de schimb, precum si service-ul pentru
aceste produse.Nu se impune modificarea obiectului de activitate.
Filiale şi alte societăţi în care deţine participaţii, societatea debitoare (nume
şi sediu filială, număr de acţiuni şi procent din capitalul social deţinut de societate)
SC JUCART SRL , NU deţine participaţii la alte societăţi:
I. c). Organizarea personalului
Societatea este administrată de personal de specialitate in domeniu .Pe parcursul
anilor de activitate a avut in medie 3-7 angajati, calificati pentru activitatea comerciala
în comerţul cu maşinile, utilajele de grădinărit şi a pieselor de schimb, precum si
service-ul pentru aceste produse,societatea având însă capacitatea organizatorică şi
funcţională pentru realizarea obiectului de activitate.
Planul de reorganizare prezentat presupune totodată şi o modificare a numărului
şi structurii personalului.
I.d). Obiectivele societăţii
În scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului plan de reorganizare, societatea
debitoare, împreună cu administratorul judiciar, va concepe o strategie ce se va baza în
special pe minimizarea costurilor şi aplicarea unui marketing agresiv pentru
promovarea produselor oferite pe o piaţă cât mai largă, precum şi prin valorificarea în
cadrul prezentei proceduri a unei părţi din patrimoniul societăţii, activele propuse spre
vânzare fiind doar în parte utilizate în activitatea curentă a societăţii.
Conducerea societăţii a analizat situaţia economico-financiară a activităţii
operaţionale. În urma analizei s-a decis reorganizarea activităţii prin aplicarea
următoarelor măsuri :
I.d.1. Măsuri de natură managerială
 diversificarea gamei de produse;
 identificarea de noi pieţe pentru executarea de lucrări de construcții;
 intensificarea acţiunilor de recuperare a creanţelor şi identificarea resurselor
financiare pentru sporirea capitalului de lucru;
Potrivit planului de reorganizare propus spre aprobarea creditorilor , societatea isi
propune :
-dezvoltarea comerţului cu maşinile, utilajele de grădinărit şi a pieselor de schimb,
precum si service-ul pentru aceste produse
-comercializarea materialelor de întreţinere spaţii verzi şi grădinărit
I.d.2. Măsuri tehnico-organizatorice
 asigurarea stocurilor tampon cu materii prime adecvate activitatilor comerciale,
care să permită permanenţa fluxurilor comerciale si buna lor gospodărire;
 conducerea cu multă competenţă a tehnologiei de lucru ;
 diminuarea costurilor de fabricaţie a prin valorificarea integrală a subproduselor
rezultate;
 optimizarea numărului de personal;
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 reducerea cheltuielilor cu prestările de servicii legate de transport, financiarcontabile, aprovizionare, desfacere;
 gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;
 creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei
existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii;
Remarcam faptul ca aceste masuri tehnico – economice duc implicit la scăderea
costurilor comerciale , chiar dacă la momentul elaborării planului aceste efecte nu sunt
cuantificate , in timp , prin aplicarea lor are loc o majorare a fluxului de numerar
disponibil prin scăderea corespunzatoare a cheltuielilor.
I.d.3. Măsuri de natură economico-financiară
 controlul foarte riguros al costurilor de exploatare;
 păstrarea relaţiilor comerciale cu clienţii buni platnici;
 asigurarea unor servicii la nivelul standardelor europene;
 dezvoltarea de noi relaţii şi contacte cu furnizorii care să confere avantajul
siguranţei în furnizarea materiei prime şi termene de plată de minim 30-60 de zile;
 urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic
pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta serviciile furnizate acestor
necesităţi;
 mentinerea sistemelor şi procedurilor de lucru în concordanta cu cerinţele
sistemelor internationale de management al calităţii;
 mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate în principal pe plan intern.
Principala sursă pentru acoperirea creanțelor pe perioada de derulare a
planului de reorganizare este activitatea de, activitatea comercială , comerţul cu
maşinile, utilajele de grădinărit şi a pieselor de schimb, precum si service-ul pentru
aceste produse dar și recuperarea de creanțe.
Realizarea surselor din activitatea de productie are la baza urmatoarele
considerente :
 diminuarea duratei medii de încasare a creanţelor;
 sporirea vitezei de rotaţie a stocurilor;
 măsuri tehnico-organizatorice pentru reducerea cheltuielilor;
 prin sporirea credibilităţii privind capacitatea de plată, selectarea oportunităţilor
de afaceri.
De mentionat ca actionând pe o piață concurențială , nefiind unic agent
economic cu acest specific pe piață , sociatatea nu are incheiate contracte cu durata mai
mare , acestea fiind incheiate ,reânoite si renegociate periodic in functie de nevoile de
construcții ,prețul materiilor prime, prețurile de livrare fiind stabilite funcție de
cantitățile contractate , sortimentul solicitat , modalitatea de plată, prețul mediu fiind o
medie a prețurilor practicate.
La portofoliul posibil de comenzi prezentăm sintetic structura si valoarea
vanzarilor si prestatiilor precum si costul mediu realizat
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VALOARE
TOTAL , din care :
-venituri
din
vînzarea
mărfurilor
-venituri din prestări de
servicii
-alte venituri
TOTAL COSTURI
REZULTAT
Aport asociat unic si
administrator
TOTAL SURSE
Plati conform grafic

ANUL I

ANUL II

ANUL III

1.573.400
1.500.000

472.400
450.000

525.000
500.000

576.000
550.000

26.400

7.400

9.000

10.000

47.000
1.387.600
185.800
279.000

15.000
428.400
44.000
26.000

16.000
465.200
59.800
80.000

16.000
494.000
82.000
173.000

464.800

70.000
69.443

139.800
138.885

255.000
254.622,75

Concluzionând, resursele principale pe care se bazează revigorarea societăţii
sunt:
-Venit din vînzarea mărfurilor în valoare de 1.500.000,00 lei.
-Venit net din prestări de servicii în valoare de 26.400 lei;
-Alte venituri în valoare de 47.000,00 lei
-Aport asociat unic si administrator special 279.000,00 lei din valorificarea bunurilor
proprii respectiv :
- imobil situat în oraşul Miercurea Niraj,str.Teilor nr.27,jud.Mureş ,liber de
sarcini compus din 3 camere,un spaţiu comercial şi teren în suprafaţă de
19,80 ari.
- Imobilul situat în com.Sângeorgiu de Mureş,str.Principală nr.1306
ipotecat în favoarea Leumi Bank -sucursala Tg.Mureş.
Societatea având la dispozitie mijloacele economice necesare continuării activităţii,
propune prezentul plan prin restructurarea şi continuarea activităţii inclusiv lichidarea
unor bunuri – respectiv vânzare de active, totodată prezentând creditorilor şi onoratei
instanţe posibilităţile de dezvoltare a acestei activităţi precum şi modalitatea de achitare
a tuturor debitelor către creditorii înscrişi la masa credală, neavând creanţe
defavorizate din punctul de vedere al cuantumului creantei.
Perioada de eşalonare a datoriilor pe care societatea o solicită este de 36 de luni,
începând cu data confirmării planului de către judecatorul sindic, iar ca perioade de
plată solicităm acceptarea plăţilor trimestrial, conform programului de plată a
creantelor prezentat.
Sub această premiză creditorii pot avea certitudinea acoperirii în totalitate a
creanţelor pretinse, iar din punctul de vedere al societăţii debitoare, după
acoperirea tuturor datoriilor, aceasta işi va putea continua existenţa în domeniul
de activitate în care s-a consacrat până în acest moment.
Cu privire la cheltuielile curente pe care le va înregistra societatea de-a lungul
derulării acestui plan, societatea debitoare le va achita la scadenţă.
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Oricum pe viitor în situaţia confirmării acestui Plan de reorganizare, platile se
vor face din contul special al procedurii insolvenţei deschis în conformitate cu art. 4 din
Legea nr. 85/2006, doar în strictă legătură cu ponderea fiecărui creditor înscris în
Tabelul definitiv al creditorilor înregistrat la dosarul cauzei şi reflectat în Programul
de plăţi.
Întrucât patrimoniul de care dispune societatea permite realizarea obiectului de
activitate al societăţii, iar bunurile mobile ce vor fi scoase la vânzare nu au impact
direct asupra activităţii de bază, în anul 2011, respectiv 2012 și 2013 şi 2014, nu vor fi
efectuate investiţii majore suplimentare pentru achiziţionarea de alte mijloace fixe.
Dată fiind situaţia prezentată, rezultă fără echivoc buna credinţă a debitoarei şi
intenţia sa de a stinge litigiul intervenit, creditorii având asigurarea că îşi vor încasa
creanţele, procedura insolvenţei comerciale dând totodată posibilitatea debitorului să îşi
îndrepte conduita şi să-şi achite datoriiile.
Totodată societatea debitoare prin reprezentanţii săi declară prin prezenta că nu a
mai fost supusă procedurii insolvenţei, în cei cinci ani anteriori prezentei cereri.
Capitolul II. Mijloacele fixe şi stocurile din patrimoniul S.C.
Societatea debitoare deţine în patrimoniu, la data de 31.12.2010, conform
inventarului şi a situaţiilor financiar – contabile, din care :
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

INDICATOR/ANUL

31.12.2010

Active imobilizate
Active circulante din care :
Stocuri
Creante
Disponibilitati banesti

184.990
177.628
144.212
30.847
2.569

Capitolul III. Piaţa de desfacere şi segmentul acesteia, clienţii şi concurenţa
Societatea SC JUCART SRL a fost o prezenta activa pe piata comerţului cu
maşinile, utilajele de grădinărit şi a pieselor de schimb, precum si service-ul pentru
aceste produse
Capitolul IV Evaluarea costurilor şi estimarea plus valorii
IV. a). Comerţul cu maşinile, utilajele de grădinărit şi a pieselor de schimb,
precum si service-ul pentru aceste produse
Pentru constituirea capitalului de lucru care să permită îndestularea creditorilor
se va proceda la valorificarea stocurilor de materii prime ,materiale si mărfuri.
Evaluarea imobilizărilor propuse pentru vânzare precum şi modalităţile de
vânzare vor fi prezentate prin grija administratorului judiciar, adunării creditorilor
pentru aprobare.
Resursele prezentate diminuează efortul activităţii comerciale la susţinerea
financiară a programului de plăţi, asigurând reuşita Programului de reorganizare.
IV. b). service-ul pentru maşinile şi utilajele de grădinărit
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Capitolul V Tabloul creditorilor SC JUCART SRL
TABELUL FINAL AL CREANTELOR
CAPITOLUL I
Creanţe garantate:
Nr.
Creditor
Crt.

Nr. şi data declaraţiei
de creanţă

Suma solicitata
-lei-

Suma
admisă
-lei-

Suma respinsă
-lei-

Ordinea de
distribuire
L.85/2006

CAPITOLUL II
Creanţe izvorâte din raporturi de muncă:
Nr.
Creditor
Nr. şi data declaraţiei
Crt.
de creanţă

Suma solicitata
-lei-

Suma
admisă
-lei-

Suma respinsă
-lei-

Ordinea de
distribuire
L.85/2006

CAPITOLUL III
Creanţele statului provenite din impozite, taxe, amenzi şi din alte sume ce reprezintă venituri publice.
Nr.
Creditor
Nr. şi data declaraţiei
Suma solicitata
Suma admisă
Suma
Crt.
de creanţă
-lei-leirespinsă
-lei1.

DGFP Mureş

51564/30.12.
2010

TOTAL

128.976,00

128.976,00

128.976,00

128.976,00

Ordinea de
distribuire
cf.
L.85/2006
Art.123
al.4

CAPITOLUL IV
Creanţe reprezentând credite bancare, inclusiv cheltuielile cu dobânzile aferente, cele rezultate din livrări de
produse, prestări de servicii sau alte lucrări precum şi din chiri
Nr.
Creditor
Nr. şi data
Suma
Suma admisă
Suma
Ordinea de
Crt.
declaraţiei de
solicitata
-leirespinsă
distribuire
creanţă
-lei-lei.L.85/2006
1.
Bank Leumi România -sucursala
29.12.2010
232.634,38
Art.123
Tg.Mureş
al.7
2
SC MOTOR ACTIVE IFN SA
FN/19.01.
67.926,96
12.872,09
55.054,87
Art.123
Bucureşti,
2011
al.7
3.
TEJUT KFT Ungaria prin
FN28.346,55
28.346,55
Art.123
SCPA DR.Petre Petrişor Cuţ şi 21.01.2011
al.7
Asociaţii,
4.
SC ADIMAG COM IMPEX SRL FN52.477,09
52.477,09
Art.123
Tg-Mureş str. Libertăţii nr.110
06.01.2011
al.7
5.
SC GAMA ROM SRL
Nr.013.994,78
3.994,78
Art.123
Curtea de Argeş,
06.01.2011
al.7
6.
ELECTRICA FURNIZ
Nr.2727/963/
2.977,24
2.977,24
Art.123
ARE TRANSILVANIA SUD SA 21.01.2011
al.7
, AG.MURES, Tg-Mureş
7.
SC SZABO CONSULTING
Nr.5/
1.292,40
672,62
619,78 Art.123
SRL Tg-Mureş,
21.01.2011
al.7
Total
157.015,02
333.974,75 55.674,65
TOTAL GENERAL

518.625,40
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462.950,75

55.674,65

Capitolul VI Programul de plăţi si tratamentul creantelor
Precizăm că programul de plăţi face parte integrantă din prezentul program şi se
regăseşte la Anexa 1.
S-a luat în calcul ca plăţile să se facă începând cu trimestrul I de aplicare a
Planului de reorganizare ţinându-se cont de activitatea specifică care are insa un
caracter sezonal, ceea ce inseamnă că in lunile ianuarie, februarie am preconizat un flux
scăzut de numerar, urmand ca între luna martie si octombrie să avem cele mai mari
incasări atat din vânzari de mîrfuri cât si din prestări servicii.Se are în vedere faptul că
condiţiile climaterice nu permit efectuarea de lucrări exterioare în sezonul rece.
Termenul de executare preconizat a Planului de reorganizare este perioada mai
2011 – aprilie 2014.
Nici o creanţă nu este defavorizată, toti creditorii vor fi integral indestulati ,
esalonarea in timp a platii creantelor fiind efectuata functie de rangul de prioritate a
creantelor.
Plata creantelor bugetare incepe din primul trimestru de aplicarea planului de
reorganizare judiciara.
Plata creantelor furnizorilor fără de care activitatea societății nu se poate
desfășura si care nu pot fi inlocuiti , acestia fiind unici furnizori , cu acordul
administratorului judiciar , plata acestor creditori chirografari se efectueaza incepând cu
primul trimestru de aplicarea planului de reorganizare judiciară.
Plata administratorului judiciar in suma fixa de 1.000 lei inclusiv tva pe lună
si un onorariu de succes de 5% inclusiv tva din totalul sumelor ce vor fi aduse la masa
credală .
Prin Programul de plăţi conform graficului de plati urmeaza sa restituim in
primul an de reorganizare 15 % din datoriile pentru creditori, urmând ca in anii ce
urmeaza sa crestem suma dupa cum urmează: în anul II 30% din datorii, anul III 55%
din datorii.
Capitolul VII Contul curent şi banca din care se fac plăţile
Pentru încasările și plățile pe care le va efectua SC JUCART SRL prin administratorul
judiciar a menținut deschis un cont special al procedurii în conformitate cu dispoziţiile
art. 4 alin. 2, din Legea nr. 85/2006, deschis la Leumi Bank SA-sucursala Tg.Mureş
cont din care vor fi operate plăţile din cadrul prezentului Plan de reorganizare.
Totodată acesta este şi singurul cont pe care îl va deţine societatea, controlul
asupra veniturilor şi cheltuielior fiind astfel sub directa verificare a Judecatorului sindic
şi a creditorilor în cadrul prezentei proceduri.
Capitolul VIII Conducerea activităţii societăţii
Conducerea activităţii societăţii debitoare SC JUCART SRL, este realizată de
către administratorul statutar LENGYEL JANOS care este numit și administrator
special în cadrul prezentei proceduri, întreaga activitate desfăşurându-se sub
supravegherea administratorului judiciar.
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Capitolul IX Termene privind stingerea pasivului
Îndestularea în totalitate a creditorilor se va realiza într-un termen de 36 de luni,
de la data confirmării Planului de către judecatorul sindic.
Debitorul va fi descărcat de răspundere după plata tuturor datoriilor din Tabelul
creditorilor precum şi a cheltuielilor curente.
Capitolul X Sursele de finanţare
Pentru sustinerea realizării Planului de reorganizare, sursele pentru acoperirea
datoriilor provin din continuarea activitații comerciale, inclusiv din vânzarea de bunuri
mobile, prestări de servicii si incasarea creanțelor .
Constituirea fondurilor necesare îndestulării creditorilor a fost prezentată în
capitolul I.d.3, din prezentul program.
Capitolul XI Fuziune, divizare
Societatea SC JUCART SRL nu își propune operațiuni de fuziune sau divizare
pentru realizarea Planului de reorganizare.
Capitolul XII Conversia datoriilor
Nu este cazul
Capitolul XIII Modificarea garanţiilor reale
Nu este cazul
Capitolul XIV Prelungiri ale scadentei şi modificări al izvoarelor obligatiilor
Nu este cazul
Capitolul XV Modificări ale actului constitutiv
Nu este cazul
Capitolul XVI Emiterea de titluri de valoare
Nu este cazul
Capitolul XVII Prevederi asiguratorii pentru acţionari
Nu este cazul
Capitolul XVIII Amânări, eşalonări, scutiri la plata obligaţiilor bugetare
Nu este cazul
Capitolul XIX Majorări de întârziere şi penalităţi faţă de bugete
În situaţia nerespectarii distribuirilor către bugete conform Planului de
reorganizare, acestea sunt îndreptăţite să calculeze majorări şi penalităţi de întârziere,
pentru obligaţiile născute în perioada de reorganizare până la data achitării acestora.
Capitolul XX Previziunea situaţiilor financiare ale societăţii debitoare pe perioada
reorganizării şi contul de profit şi pierderi
Estimarea veniturilor realizabile în perioada celor 36 luni, a avut în vedere o cifra
de afaceri rezonabilă care să aducă un profit net de 185.800 lei pe întreaga perioadă.
Estimarea cheltuielilor s-a făcut pe principiul prudenţei respectând calculaţia
consumurilor specifice şi gospodărirea judicioasă a resurselor.
De remarcat şi faptul că societatea are înregistrată o pierdere fiscală de 98.822 lei
ce va fi dedusă la calculul impozitului pe profit.
Profitul net realizabil asigură alături de celelalte resurse, succesul programului de
reorganizare.
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Capitolul XXI Situaţia fluxului de numerar
Fluxul de numerar reflectă capacitatea de plată şi prezintă excedent pentru
întreaga perioadă.
Fluxul cuprinde în afara surselor financiare rezultate din activitatea comercială
precum şi alte resurse, cum ar fii încasările din vânzări de active,recuperări de creanțe
şi alte încasări precum şi plăţile ce vor fi făcute atât pentru susţinerea activității
comerciale cât şi pentru plata datoriilor restante către creditori.
Capitolul XXII Evaluarea gradului de îndestulare a creditorilor în caz de faliment
Metodele de evaluare aplicabile la acest moment procedural pentru a stabili ce
sume s-ar primi în cazul falimentului, nu sunt definite motiv pentru care înţelegem să
procedăm la stabilirea valorii obtenabile doar in functie de modalitatea de incasare a
creantelor.
După acest raţionament cuantumul sumelor ce s-ar obţine în caz de faliment
ar consta într-o procedură foarte greoaie , , ceea ce ar permite îndestularea
creditorilor în proporţie de sub 30%.
Capitolul XXIII Concluzii
SC JUCART SRL prin reprezentanţii săi consideră că prin combinarea
oportunităţilor cu care se confruntă firma, a punctelor forte şi a celor slabe, se poate
angaja la respectarea prezentului program.
Angajamentul societăţii s-a făcut după o analiza obiectivă privind identificarea
factorilor care au provocat căderea şi estimarea potenţialului de îmbunătăţire, având la
dispoziţie mijloace economice necesare continuării activităţii.
Concluzionăm prin a susţine că societatea este în măsură să se redreseze, să
îndestuleze in proporţie de 100% creditorii săi, în perioada celor 36 de luni şi să
rămână pe piaţă ca un agent economic viabil şi fezabil.
Nici o creanţă nu este defavorizată, toti creditorii vor fi integral indestulati ,
esalonarea in timp a platii creantelor fiind efectuata functie de rangul de prioritate a
creantelor.
Plata creantelor bugetare incepe din primul trimestru de aplicarea planului de
reorganizare judiciara şi se finalizeaza in luna aprilie 2014.
Plata creantelor furnizorilor fara de care activitatea societatii nu se poate
desfasura si care nu pot fi inlocuiti , acestia fiind unici furnizori ,se va face cu acordul
administratorului judiciar , plata acestor creditori chirografari se efectueaza lunar fiind
obligații curente.
Plata administratorului judiciar se face din averea debitoarei pe toată perioada de
aplicare a planului de reorganizare judiciară,fiind conformă cu hotărârea adoptată de
Adunarea creditorilor, din14.02.2011,în sumă fixă de 1.000 lei inclusiv tva pe lună şi
un onorariu de succes de 5% inclusiv tva din totalul sumelor ce vor fi aduse la masa
credală , odată cu distribuirea sumelor către creditori.
SC JUCART SRL
prin administratorul special
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ANEXA 1
PROGRAMUL DE PLĂȚI

Creditorul
ANUL 1 TRIM 1
DGFP Mureş
Bank Leumi România -sucursala
Tg.Mureş
SC MOTOR ACTIVE IFN SA
Bucureşti

Valoarea
creanțelor
128.976,00
232.634,38

12.872,09
28.346,55
52.477,09
3.994,78

483,00
1.063,00
1.968,00
150,00

12.389,09
27.283,00
50.509,09
3844,78

2.977,24

112,00

2.865,24

672,62

25,00

647,62

17.361,00 445.589,75
124.140,00

4.836,00 119.304,00

223.010,38

8.724,00 215.186,38

TEJUT KFT Ungaria
SC ADIMAG COM IMPEX SRL
SC GAMA ROM SRL
ELECTRICA FURNIZ
ARE
TRANSILVANIA
SUD
SA
,AG.MURES,
SC SZABO CONSULTING
SRL
Administrare judiciară-Retributie fixă 1.000
lei inclusiv tva pe lună şi un onorariu de succes
de 5% inclusiv tva din totalul sumelor ce vor fi
aduse la masa credală .

TOTAL TRIM. 2
ANUL 1 TRIM 3
DGFP Mureş

4.836,00 124.140,00
8.724,00 223.010,38

TEJUT KFT Ungaria
SC ADIMAG COM IMPEX SRL
SC GAMA ROM SRL
ELECTRICA FURNIZ
ARE
TRANSILVANIA
SUD
SA
,AG.MURES,
SC SZABO CONSULTING
SRL
Administrare judiciară-Retributie fixă 1.000 lei
inclusiv tva pe lună şi un onorariu de succes de
5% inclusiv tva din totalul sumelor ce vor fi
aduse la masa credală .

TOTAL TRIM. 1
ANUL 1 TRIM 2
DGFP Mureş
Bank Leumi România -sucursala
Tg.Mureş
SC MOTOR ACTIVE IFN SA
Bucureşti

Valoarea platilor Rest de
propuse
plata

12.389,09
27.283,00
50.509,09
3844,78

483,00
1.063,00
1.968,00
150,00

11.906,09
26.220,55
48.541,09
3.694,78

2.865,24

112,00

2.753,24

647,62

25,00

622,00

17.361,00 428.228,75
119.304,00
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4.836,00 114.468,00

Bank Leumi România -sucursala
Tg.Mureş
SC MOTOR ACTIVE IFN SA
Bucureşti

215.186,38

TEJUT KFT Ungaria
SC ADIMAG COM IMPEX SRL
SC GAMA ROM SRL
ELECTRICA FURNIZ
ARE
TRANSILVANIA
SUD
SA
,AG.MURES,
SC SZABO CONSULTING
SRL
Administrare judiciară- Retributie fixă
1.000 lei inclusiv tva pe lună şi un onorariu de
succes de 5% inclusiv tva din totalul sumelor
ce vor fi aduse la masa credală .

TOTAL TRIM. 3
ANUL 1 TRIM 4
DGFP Mureş
Bank Leumi România -sucursala
Tg.Mureş
SC MOTOR ACTIVE IFN SA
Bucureşti
TEJUT KFT Ungaria
SC ADIMAG COM IMPEX SRL
SC GAMA ROM SRL
ELECTRICA FURNIZ
ARE
TRANSILVANIA
SUD
SA
,AG.MURES,
SC SZABO CONSULTING
SRL
Administrare judiciară- Retributie fixă
1.000 lei nclusive tva pe lună şi un onorariu
de nclusi de 5% nclusive tva din totalul
sumelor ce vor fi aduse la masa credală .

TOTAL TRIM.4
ANUL2 TRIM 1
DGFP Mureş
Bank Leumi România -sucursala
Tg.Mureş
SC MOTOR ACTIVE IFN SA
Bucureşti

8.724,00 206.462,38

11.906,09
26.220,55
48.541,09
3.694,78

483,00
1.063,00
1.968,00
150,00

11.423,09
25.157,55
46.573,09
3.544,78

2.753,24

112,00

2.641,24

622,00

25,00

597,62

17.361,00 410.867,75
114.468,00

4.836,00 109.630,00

206.462,38

8.724,00 197.739,38

11.423,09
25.157,55
46.573,09
3.544,78

483,00
1.063,00
1.968,00
150,00

10.941,09
24.094,55
44.605,09
3.395,78

2.641,24

112,00

2.530,24

597,62

25,00

571,62

17.360,00 393.507,75
109.630,00
197.739,38

TEJUT KFT Ungaria
SC ADIMAG COM IMPEX SRL
SC GAMA ROM SRL
ELECTRICA FURNIZ
ARE
TRANSILVANIA
SUD
SA
,AG.MURES,
SC SZABO CONSULTING
SRL
Administrare judiciară- Retributie fixă
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9.672,00

99.958,00

17.445,00 180.294,38

10.941,09
24.094,55
44.605,09
3.395,78

966,00
2.127,00
3.936,00
300,00

9.975,09
21.967,55
40.669,09
3.095,78

2.530,24

225,00

2.305,24

571,62

51,00

520,62

1.000 lei inclusiv tva pe lună şi un onorariu de
succes de 5% inclusiv tva din totalul sumelor
ce vor fi aduse la masa credală .

TOTAL TRIM. 4
ANUL 2 TRIM 2
DGFP Mureş
Bank Leumi România -sucursala
Tg.Mureş
SC MOTOR ACTIVE IFN SA
Bucureşti

34.722,00 358.785,75
99.958,00
180.294,38

TEJUT KFT Ungaria
SC ADIMAG COM IMPEX SRL
SC GAMA ROM SRL
ELECTRICA FURNIZ
ARE
TRANSILVANIA
SUD
SA
,AG.MURES,
SC SZABO CONSULTING
SRL
Administrare judiciară Retributie fixă 1.000
lei inclusiv tva pe lună şi un onorariu de succes
de 5% inclusiv tva din totalul sumelor ce vor fi
aduse la masa credală .

TOTAL TRIM. 2
ANUL 2 TRIM 3
DGFP Mureş
Bank Leumi România -sucursala
Tg.Mureş
SC MOTOR ACTIVE IFN SA
Bucureşti

90.286,00

17.445,00 162.849,38

9.975,09
21.967,55
40.669,09
3.095,78

966,00
2.127,00
3.936,00
300,00

9.009,00
19.840,55
36.733,09
2.795,78

2.305,24

225,00

2.080,24

520,62

51,00

469,62

34.722,00 324.063,75
90.286,00
162.849,38

TEJUT KFT Ungaria
SC ADIMAG COM IMPEX SRL
SC GAMA ROM SRL
ELECTRICA FURNIZ
ARE
TRANSILVANIA
SUD
SA
,AG.MURES,
SC SZABO CONSULTING
SRL
Administrare judiciară- Retributie fixă
1.000 lei inclusiv tva pe lună şi un onorariu de
succes de 5% inclusiv tva din totalul sumelor
ce vor fi aduse la masa credală .

9.672,00

80.614,00

17.445,00 145.404,38

9.009,09
19.840,55
36.733,09
2.795,78

966,00
2.127,00
3.936,00
300,00

8.043,09
17.713,55
32.797,09
2.495,78

2.080,24

225,00

1.855,24

469,62

51,00

418,62

34.722,00 289.341,75

TOTAL TRIM. 3

ANUL2 TRIM 4
DGFP Mureş
Bank Leumi România -sucursala
Tg.Mureş
SC MOTOR ACTIVE IFN SA
Bucureşti

9.672,00

80.614,00
145.404,38
8.043,09
17.713,55

TEJUT KFT Ungaria
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9.672,00

70.937,00

17.445,00 127.949,38
964,00
2.127,00

7.079,09
15.590,55

SC ADIMAG COM IMPEX SRL
SC GAMA ROM SRL
ELECTRICA FURNIZ
ARE
TRANSILVANIA
SUD
,AG.MURES,
SC SZABO CONSULTING
SRL

32.797,09
2.495,78

3.936,00
298,00

28.862,09
2.197,78

1.855,24

218,00

1.637,24

418,62

49,00

369,62

SA

Administrare judiciară- Retributie fixă
1.000 lei inclusiv tva pe lună şi un onorariu de
succes de 5% inclusiv tva din totalul sumelor
ce vor fi aduse la masa credală .

TOTAL TRIM. 4
ANUL 3 TRIM 1
DGFP Mureş
Bank Leumi România -sucursala
Tg.Mureş
SC MOTOR ACTIVE IFN SA
Bucureşti

34.719,00
70.937,00

17733

53204

127.949,38

31986

95963,38

7.079,09
15.590,55
28.862,09
2.197,78

1770
3897
7215
549

5.309,09
11693,55
21647,09
1648,78

1.637,24

408

1229,24

369,62

93

276,62

TEJUT KFT Ungaria
SC ADIMAG COM IMPEX SRL
SC GAMA ROM SRL
ELECTRICA FURNIZ
ARE
TRANSILVANIA
SUD
SA
,AG.MURES,
SC SZABO CONSULTING
SRL
Administrare judiciară- Retributie fixă
1.000 lei inclusiv tva pe lună şi un onorariu de
succes de 5% inclusiv tva din totalul sumelor
ce vor fi aduse la masa credală .

63.651,00 190.971,75

TOTAL TRIM. 1
ANUL 3 TRIM 2
DGFP Mureş
Bank Leumi România -sucursala
Tg.Mureş
SC MOTOR ACTIVE IFN SA
Bucureşti
TEJUT KFT Ungaria
SC ADIMAG COM IMPEX SRL
SC GAMA ROM SRL
ELECTRICA FURNIZ
ARE
TRANSILVANIA
SUD
SA
,AG.MURES,
SC SZABO CONSULTING
SRL
Administrare judiciară- Retributie fixă
1.000 lei inclusiv tva pe lună şi un onorariu de
succes de 5% inclusiv tva din totalul sumelor
ce vor fi aduse la masa credală .

53204

17733

35471

95963,38

31986

63977,38

5.309,09
11693,55
21647,09
1648,78

1770
3897
7215
549

3539,09
7796,55
14432,09
1099,78

1229,24

408

821,24

276,62

93

183,62

63.651,00 127.320,75

TOTAL TRIM. 2
ANUL 3 TRIM 3
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DGFP Mureş
Bank Leumi România -sucursala
Tg.Mureş
SC MOTOR ACTIVE IFN SA
Bucureşti
TEJUT KFT Ungaria
SC ADIMAG COM IMPEX SRL
SC GAMA ROM SRL
ELECTRICA FURNIZ
ARE
TRANSILVANIA
SUD
SA
,AG.MURES,
SC SZABO CONSULTING
SRL
Administrare judiciară- Retributie fixă
1.000 lei inclusiv tva pe lună şi un onorariu de
succes de 5% inclusiv tva din totalul sumelor
ce vor fi aduse la masa credală .

TOTAL TRIM.3
ANUL 3 TRIM 4
DGFP Mureş
Bank Leumi România -sucursala
Tg.Mureş
SC MOTOR ACTIVE IFN SA
Bucureşti
TEJUT KFT Ungaria
SC ADIMAG COM IMPEX SRL
SC GAMA ROM SRL
ELECTRICA FURNIZ
ARE
TRANSILVANIA
SUD
SA
,AG.MURES,
SC SZABO CONSULTING
SRL
Administrare judiciară- Retributie fixă
1.000 lei inclusiv tva pe lună şi un onorariu de
succes de 5% inclusiv tva din totalul sumelor
ce vor fi aduse la masa credală .

35471

17733

17738

63977,38

31986

31991,38

3539,09
7796,55
14432,09
1099,78

1770
3897
7215
549

1769,09
3.899,55
7217,09
550,78

821,24

408

413,24

183,62

93

90,62

63.651,00

63.669,75

17738

17738

-

31991,38

31991,38

-

1769,09
3.899,55
7217,09
550,78

1769,09
3.899,55
7217,09
550,78

-

413,24

413,24

-

90,62

90,62

-

63.669,75

-

TOTAL TRIM. 4

S.C. JUCART SRL
prin administrator special
LENGYEL JANOS
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SC JUCART SRL LIVEZENI
FLUX DE NUMERAR PREVIZIONAT
(RON)
ANUL I
Luna
precedenta
1.Sold de numerar iniţial

TRIM
I

TRIM
II

TRIM
III

TRIM
IV

21.275

1.766

26.244

94.654

136.464

5.393
1.312

44.640
1.740
1.800
26.000

279.000
3.100
3.500

184.000
3.100
4.000

49.600
1.200
5.500

6.705

74.180

285.600

191.100

56.300

27.980

75.946

311.844

285.754

192.764

Cheltuieli cu mărfuri, materii prime
Cheltuieli cu salariile
Cheltuieli cu asigurările sociale
Reclama
Cheltuieli cu telefon, fax
Celtuieli cu energia si apa
Dobanzi bancare
Servicii bancare
Impozite, taxe
Alte serv.prestate de terti

15.937
2.525
598

31.900
4.290
1.200
510
1.230
372
8.100
600

194.900
8.580
2.400

127.000
8.580
2.400

34.400
4.290
1.200

990
120
8.100
600

990
120
8.100
600

990
372
8.100
600

1.500

1.500

1.500

1.500

3.Total ieşiri de numerar

26.214

49.702

217.190

149.290

51.452

1.766

26.244

94.654

136.464

141.312

Intrari de numerar
Vanzari de marfuri in numerar
Incasari din prest.servicii
Alte venituri
Aport in numerar admin.

2.Total intrări de numerar
Total numerar disponibil(1+2)
Ieşiri de numerar

4.Sold de numerar la sfârşitul lunii
(1+2-3)

378
138
3.619
798
1.626
597

ADMINISTRATOR
LENGYEL JANOS
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SC JUCART SRL LIVEZENI
FLUX DE NUMERAR PREVIZIONAT
(RON)
ANUL II
TRIM
I

TRIM
II

TRIM
III

TRIM
IV

141.312

184.057

266.677

342.427

55.800
1.880
3.720
40.000

310.000
4.960
6.280

198.400
3.100
3.720
40.000

55.800
1.240
6.200

2.Total intrări de numerar

101.400

321.240

245.220

63.240

Total numerar disponibil(1+2)

242.712

505.297

511.897

405.667

41.900

216.750

147.600

41.100

4.290

8.580

8.580

4.290

1.200

2.400

2.400

1.200

990
495
7.500
540

990
120
7.500
540

990
120
7.500
540

990
495
7.500
540

1.740

1.740

1.740

1.740

58.655

238.620

169.470

57.855

184.057

266.677

342.427

347.812

1.Sold de numerar iniţial
Intrari de numerar
Vanzari de marfuri in numerar
Incasari din prest.servicii
Alte venituri
Aport in numerar admin.

Ieşiri de numerar
Cheltuieli cu mărfuri, materii prime
Cheltuieli cu
salariile
Cheltuieli cu asigurările
sociale
Reclama
Cheltuieli cu telefon, fax
Celtuieli cu energia si apa
Dobanzi bancare
Servicii bancare
Impozite, taxe
Alte serv.prestate de terti

3.Total ieşiri de numerar
4.Sold de numerar la sfârşitul lunii
(1+2-3)

ADMINISTRATOR
LENGYEL JANOS
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SC JUCART SRL LIVEZENI
FLUX DE NUMERAR PREVIZIONAT
(RON)
ANUL
III
TRIM
I

TRIM
II

TRIM
III

TRIM
IV

347.812

406.502

572.582

674.332

65.000
5.000
3.720
43.250

362.000
7.400
6.050
43.250

221.000
4.500
6.200
43.250

84.200
1.800
3.720
43250

2.Total intrări de numerar

116.970

418.700

274.950

132.970

Total numerar disponibil(1+2)

464.782

825.202

847.532

807.302

43.000

232.100

152.800

48.200

4.290

8.580

8.580

4.290

1.200

2.400

2.400

1.200

990
370
6.900
330

990
120
6.900
330

870
120
6.900
330

870
370
6.900
300

1.200

1.200

1.200

1.200

58.280

252.620

173.200

63.330

406.502

572.582

674.332

743.972

1.Sold de numerar iniţial
Intrari de numerar
Vanzari de marfuri in numerar
Incasari din prest.servicii
Alte venituri
Aport in numerar admin.

Ieşiri de numerar
Cheltuieli cu mărfuri, materii prime
Cheltuieli cu
salariile
Cheltuieli cu asigurările
sociale
Reclama
Cheltuieli cu telefon, fax
Celtuieli cu energia si apa
Dobanzi bancare
Servicii bancare
Impozite, taxe
Alte serv.prestate de terti

3.Total ieşiri de numerar
4.Sold de numerar la sfârşitul lunii
(1+2-3)

ADMINISTRATOR
LENGYEL JANOS
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