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Dosar nr.: 6658/30/2012       Nr. 144/27.06.2017 
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă 
Termen: 29.06.2017 
Debitor: VARIMAX SA - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement, Cod de identificare fiscală: RO 8181328, cu sediul social în Variaş, str. 
Gelu, nr. 1330,  jud. Timiş;  nr. ORC J35/1461/1996 
Administrator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul în Timişoara, str. 
Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RFO II 0243, CUI RO 20804476 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
întocmit de către administratorul judiciar în cadrul procedurii de 

reorganizare judiciară a debitorului VARIMAX SA 
 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea in Buletinul 

Procedurilor de Insolventa nr.12401/23.06.2017 a raportului 
anterior de activitate nr. 136/20.06.2017. 
 
I. Situația financiară a debitorului 

Prezentăm în cele ce urmează situația încasărilor și plăților efectuate 
prin contul de insolvență al societății debitoare și în numerar prin casieria 
societății pentru perioada 01.04.2017-30.06.2017: 

 

Nr. 
crt. LUNĂ/AN Trimestru 

precedent 

Trimestru curent 

Aprilie2017 Mai 
2017 

Iunie 
2017 

Sold inițial de numerar* 2964,12 467,25 2599,99 0,00 
ÎNCASĂRI 

1 Încasări (din vânzări/prestări servicii în 
activitatea curentă) 118306,00 31849,00 36279,00 0,00 

2 Încasări din recuperari creanțe 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Încasări - venituri din dobânzi 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Încasări din vânzări active (conform 
Planului de reorganizare) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Încasări 118306,00 31849,00 36279,00 0,00 
PLĂȚI 

1 Achiziții (stocuri/servicii în activitatea 
curentă) 48061,00 16095,00 28382,00 0,00 

2 Cheltuieli cu personalul (inclusiv 
contribuții) 41748,00 2834,00 2834,00 0,00 

3 Alte cheltuieli financiare  361,00 86,00 86,00 0,00 
4 Dobinzi bancare   21213,00 0,00 0,00 0,00 
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5 Cheltuieli administrative și alte cheltuieli 
din exploatare 2627,00 796,00 35,00 0,00 

6 

Plăți conform Planului de reorganizare - 
Total, din care: 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creanțe garantate 0,00 0,00 0,00 0,00 
Creanțe salariale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Creanțe bugetare 0,00 0,00   0,00 
Creanțe chirografare 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Plati chelt.procedura aferente valorificarii 
activelor 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Plăți 114010,00 19811,00 31337,00 0,00 
SOLD FINAL 7260,12 12505,25 7541,99 0,00 

 
Activitatea debitorului, așa cum rezultă din situațiile financiare prezentate 
mai sus, s-a ridicat la nivelul previzionat și este în măsură să asigure 
resursele necesare achitării atât a cheltuielilor curente cât şi a debitelor 
înscrise în graficul de plăți. 
 
II. Situația cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității 
debitorului 

Cheltuielile pentru desfășurarea activității sunt prevăzute în 
totalurile prezentate anterior. Menționăm că nu au fost necesare cheltuieli 
excepționale, care exced activitatea curentă a societății în această perioadă. 

 
III. Situația privind planul de reorganizare 
 
Plățile efectuate conform Programul de plăți: 

AN I Detalii plată Data Suma 

1 Plan reorganizare anul I 12.06.2014 5.000 ron 

2 Plan reorganizare anul I 12.06.2014 500 ron 

AN II Detalii plată Data Suma 

1 Plan reorganizare anul II-clădirii 31.03.2015 9761 ron 
2 Plan reorganizare anul II-teren 31.03.2015 2.756 ron 
3 Plan reorganizare anul II-auto 31.03.2015 416 ron 
4 TVA-decont conform plan reorganizare 05.05.2015 10.000 ron 
5 Diferență TVA- conform plan reorganizare 08.06.2015 8.022 ron 
6 Plată conform plan reorganizare 04.06.2015 2.000 ron 

7 Plată conform plan reorganizare- parțial 
facturi emise 05.06.2015 6.000 ron 

AN III Detalii plată Data Suma 

1 Bugetul asig. sociale și fonduri speciale 06.07.2016 7910 ron 
2 TVA-decont conform plan reorganizare 06.07.2016 6.702 ron 
3 Bugetul de stat 06.07.2016 3410 ron 
4 Impozit clădiri 13.07.2016 12.933 ron 
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 Planul de reorganizare a debitoarei Varimax a prevăzut plăți anuale 
pentru 4 ani și plăți în anul 5 aferente continuării rambursării creditelor. 

Astfel pentru plata sumelor prevăzute în programul de plăți din anii 1, 2, 
3 sursele de finanțarea au fost veniturile proprii din activitatea turistică de 
la Pensiunea VARIAȘ și veniturile din închirierea spațiilor de producție de 
pe platforma industrială Variaș.  

Plățile au fost efectuate conform programul de plăți. 
 
Pentru sumele de plată în anul 4 de reorganizare a fost prevăzut ca sursă 
principală valorificarea proprietății imobiliare Pensiune VARIAȘ. 
În anul 5 (după terminarea perioadei de reorganizare) a fost prevăzută 
plata unor sume provenite din surse proprii astfel ca să se ramburseze 
integral creanțele de la masa credală respectiv 178.500 euro la ALPHA 
BANK și 12.590 euro la BRD (conform Anexa 1 Plan modificat). 

Planul de reorganizare modificat a cuprins prevederea valorificării 
proprietății Pensiune Variaș în perioada 20.06.2016-20.06.2017. 
În această perioadă s-au făcut toate demersurile pentru expunerea pe piață 
a imobilului. 
Am publicat anunțul de vânzare pe paginile de internet de specialitate 
(executori.ro, imobiliare.ro, lajumătate.ro, olx.ro, spații comerciale.ro, 
Wizmo.ro, sodolescu.ro) pe pagina lichidatorului www.mb.ro și a fost 
publicat în ziarul BURSA din 17.10.2016 pag.12. 
 
Până la această dată au fost  numeroase persoane interesate care au vizitat 
proprietatea dar nu s-a finalizat nici o negociere. 
 
Lichidatorul judiciar a primit o solicitare privind valorificarea imobilului 
Pensiune Variaș și este în perioada de derulare a procedurii de negociere. 
 

Privind prevederile planului de Reorganizare constând în fuziunea 
prin absorbție de către Trident Production SRL (Societate Absorbantă) a 
Varimax SA (Societate Absorbită), precum și modificarea actului constitutiv 
al societăților – art. 95 alin. (6) lit. D și I. Facem precizarea că fuziunea nu a 
fost acceptată de creditorul majoritar anterior valorificării imobilului 
Pensiune VARIAȘ. 

http://www.mb.ro/
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Așa cum se poate observa din Tabelul definitiv de creanțe debitoarea 
Varimax SA este garant pentru Trident Production SRL societate aflată în 
reorganizare și care este de asemenea în curs de valorificare a imobilelor 
prevăzute în plan. Conform planului de reorganizare Trident Production 
SRL va finanța Varimax sa cu suma de 50.000 euro. 
Următorul termen în dosarul de insolvență la care se închide procedura de 
reorganizare a Trident Production srl este 13.09.2017. 
 
În concluzie în următoarea perioadă urmează: 

1. Finalizarea negocierilor și vânzarea imobilului Pensiune VARIAȘ , 
2. Negocierea cu creditorii a condițiilor de rambursare a sumelor 

prevăzute în Programul de plăți  pentru plata în anul 5 și a sumelor 
care nu au fost acoperite din valorificarea imobilului Pensiune 
VARIAȘ conform prevederilor din anul 4, 

3. Fuziunea cu Trident Production srl conform prevederilor planului și 
închiderea procedurii de reorganizare. 

  
 
III. Concluzii 
Având în vedere necesitatea finalizării etapelor de mai sus solicităm 
instanței prorogarea termenului de  închidere a procedurii de 
reorganizare cu o perioadă de 6 luni, pe care o considerăm necesară 
pentru finalizarea valorificărilor și pentru a ne încadra în termenele legale 
de publicitate și opoziție prevăzute de procedura de fuziune. 

Administratorul judiciar a procedat la publicarea in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa nr.12401/23.06.2017 a raportului anterior de 
activitate nr. 136/20.06.2017 prin care se prezenta situația actuală și 
solicitarea de prorogare a termenului de închidere a procedurii.  

Termenul de contestare a Raportului 136/20.06.2017 a expirat 
și nu a fost contestat de către creditori. 
 
 
 
Administrator judiciar, 
SCP MB Management IPURL, 
Prin Mihail Bojincă 

Bojinca
VAR 2


