TRIBUNALUL TIMIS - Sectia comerciala
Dosar Nr.2522/30/2011
Debitoare: S.C WEST BEER DISTRIBUTION SRL -

in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Nr.283/24.06.2011
Către
___________________________________________________________
_____________________________________________________________
Capital Insol SPRL Fil.Timişoara în calitate de administrator judiciar al SC West Beer
Distribution SRL, în conformitate cu prevederile art.13 din Legea 85/2006 convoacă Adunarea
Generală a Creditorilor pentru miercuri 06.07.2011 orele 1200 la sediul debitoarei din com.Şag
DN 59 KM 11+700, jud. Timiş cu următoarea ordine de zi:
1.Stabilirea Comitetutului Creditorilor
2.Confirmarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar.
3. Angajarea de persoane de specialitate pentru recuperarea creanţeor şi a unei firme
specializate pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiar contabile prevăzute de Legea
nr.82/1990 si Codul Fiscal.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi
legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată
de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de
creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar până la ora si ziua fixată pentru exprimarea
votului.
Se transmite odata cu prezenta
convocare si raportul privind propunerea
administratorului judiciar cu privire la componenţa Comitetului Creditorilor si a onorariului
propus.
Administrator judiciar
Capital Insol SPRL Fil. Timisoara

RAPORT
1. Referitor la punctul 1 al ordinii de zi mai sus prezentată, având in vedere prevederile
art.16 alin.4 din Legea 85/2006 şi valoarea creanţelor, administratorul judiciar propune
următoarea componenţă a Comitetului Creditorilor:
a. B.C.R. SA – creditor garantat
b. B.R.D.- G.S.G. S.A. Bucureşti – creditor garantat
c. DGFP Timiş – creditor bugetar
d. SC West Beverages SRL - creditor chirografar

e. Ofrim Teodor - creditor chirografar
2. În ceea ce priveşte punctul 2 al ordinii de zi, facem următoarele precizări:
Din analiza documentelor financiar contabile ale debitoarei, aşa cum am prezentat si în
raportul preliminar vă aducem la cunoştinţăurmătoarele:
- în urma analizei actelor contabile ale societăţii am evidenţiat faptul că faţă de anii
anterior creanţele din furnizori debitori, clienti si debitori au înregistrat o creştere în anul 2010 la
nivelul de 9.528.585 lei după ce în anii anteriori inregistraseră un nivel relativ constant de
5.540.768 lei in 2008, respectiv 4.061.779 lei în anul 2009.Ca urmare a cercetărilor efectuate am
constatat că în documentele societăţii sunt evidenţiaţi un număr de peste 3.500 debitori, atât
persoane juridice, cât şi persoane fizice, majoritatea cu debite curpinse între 100 lei şi 500 lei,
creanţe pentru care urmează a fi efectuate demersuile necesare în vederea recuperării lor.
- Evidentiem faptul ca societatea debitoare a avut un numar de 125 de salariati la nivelul

anului 2008, reducerile de personal urmare a reducerii activităţii atât în anul 2009 (18 persoane
diponibilizate), cât şi în anul 2010, în prezent existând un număr de 100 salariaţi care asigură

desfăşurarea activităţii de comercializare a băuturilor alcoolice şi nealcoolice si intocmirea
situaţiilor financiar contabile. În prezent activitatea societaătii a fost restructurată prin reducerea
numărului de salariaţi, diminurea consumurilor de carburanţi, energie electrică etc, întreaga
activitate de incasări şi plăţi fiind supravegheată de către administratorul judiciar.
De la data deschiderii procedurii şi până în prezent au fost purtate discuţii şi organizate
întâniri cu un număr de peste 25 furnizori, cu o parte dintre aceştia fiind încheiate noi contracte
de furnizare a mărfurilor care să permită continuarea activităţii debitoarei şi susţinerea unui plan
de reorganizare de natură să asigure posibilitatea recuperării sumelor datorate către creditori.
Precizăm că au fost luate măsuri pentru paza şi conservarea patrimoniului societăţii a cărui
valoare se ridică la 4.400.000 lei asigurându-se toate condiţiile pentru menţinerea functionalităţii
spaţiilor de depozitare care nu mai sunt folosite în prezent.
Având în vedere volumul de muncă şi complexitatea dosarului oferta noastra financiara in
calitate de administrator judiciar/lichidaror judiciare este pentru perioada de administrare
judiciara/lichidare judiciara :onorariu

fix

10.000 lei/luna exclusiv TVA şi un

procentual 7% din valoarea creantelor recuperate şi vânzarea activelor exclusiv TVA.

Administrator judiciar
Capital Insol SPRL Fil. Timisoara

onorariu

