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1.

CAPITOLUL I – INFORMATII GENERALE

1.1.

PREAMBUL
1.1.1. DEFINITII. JUSTIFICARE

DEFINITII
Ori de cate ori vor fi folosite in prezentul plan de reorganizare, cu exceptia cazului in care sunt
definite altfel decat in cadrul acestuia, sau, cu exceptia cazului in care contextul necesita alta
interpretare, termenii definiti in continuare vor avea aceleasi intelesuri, dupa cum urmeaza:


M.T. PROPERTY S.R.L. (“M.T. PROPERTY”, “Debitoarea”, “Debitorul”, “Societatea”,
“Compania” ) – societatea aflata in procedura de insolventa, cu sediul in Bucureşti Sectorul 4,
Str. Constantin Radulescu Motru, Nr. 13, Bloc 13, Etaj 3, Ap. 31, cam.2, inmatriculata la
Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/749/1999, CUI 11469780.



Planul de reorganizare (“Planul de reorganizare” sau “planul”) – prezentul plan, care indica
perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu
mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului, incluzand si
programul de plata a creantelor.



Programul de plata a creantelor – se intelege tabelul de creante mentionat in planul de
reorganizare, care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca
creditorilor in perioada de reorganizare judiciara, prin raportare la tabelul definitiv de creante
si la fluxurile de numerar aferente perioadei de aplicare a planului de reorganizare. Platile sunt
detaliate in programul de plati cuprins in plan.



Categoria de creante defavorizate (creanta defavorizata) – este considerata a fi categoria de
creante pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare
pentru creantele categoriei respective (art.5, pct. 16 din Legea nr. 85/2014 privind procedura
insolventei):
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i. o reducere a cuantumului creantei si/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul
este indreptatit potrivit prezentei leg;
ii. o reducere a garantiilor ori reesalonarea platilor in defavoarea creditorului, fara
acordul expres al acestui.

JUSTIFICARE

Reglementarea legala care sta la baza intocmirii prezentului plan de reorganizare este
Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei. Legea consacra problematicii reorganizarii o
sectiune distincte, respectiv Sectiunea a 5-a („Reorganizarea”). Prin prisma acestor prevederi
legale se ofera sansa debitorului fata de care s-a deschis procedura prevazută de legea mai sus
mentionata sa-si continue viata comerciala, reorganizandu-si activitatea pe baza unui plan de
reorganizare care, conform art. 133 (1): „va indica perspectivele de redresare in raport cu
posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea
pietei fata de oferta debitorului, si va cuprinde masuri concordante cu ordinea publica (…)” (art.
133 alin. 1 din Legea nr. 85/2014).

Coerenta planului de reorganizare va avea drept consecinta eliminarea stigmatului economic si
social cu care se confrunta intreprinderea viabila aflata in dificultate, stimuland relansarea acesteia
in piata de profil. Astfel, eliminand barierele din calea restructurarii eficace a acestui jucator,
creditorii M.T. PROPERTY S.R.L. vor fi indestulati in proportie de 100%.

Prioritatile actuale ale legiuitorului roman, ce vor fi avute in vedere indeosebi de creditorii
debitoarei aflate in dificultate, respectiv judecatorul-sindic chemat sa se pronunte asupra
confirmarii planului de reorganizare aprobat, se circumscriu principiului european al salvarii
intreprinderilor aflate in dificultate. Fata de aceasta imprejurare, continutul planului de
reorganizare reprezinta o analiza aprofundata efectuata asupra societatii insolvente, cu indicarea
masurilor avute in vedere de catre autorul planului in vederea redresarii acesteia. Asadar,
obiectivul global al acestui plan de reorganizare este acela de a imbunatati situatia economica a
societatii, cu consecinta fireasca a redresarii ei, prin implementarea unor masuri eficiente care sa
asigure acoperirea pasivului debitorului in insolventa si continuarea activitatii acesteia.
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In ceea ce priveste conditiile pentru depunerea prezentului plan de reorganizare, prevazute expres
de art. 132 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, mentionam ca acestea au fost indeplinite, dupa cum
urmeaza:
-

Tabelul definitiv de creante a fost publicat la data de 14.03.2016;

-

Administratorul judiciar depune prezentul Plan de Reorganizare a activitatii debitoarei

M.T. PROPERTY S.R.L. in termen de 30 de zile de la data publicarii tabelului definitiv de creante.

Planul de reorganizare a societatii prevede ca modalitate de reorganizare a acesteia continuarea
activitatii societatii si valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul societatii. In subsidiar pentru
salvarea societatii va putea fi aplicata orice masura permisa de legea 85/2014, cu indeplinirea
conditiilor legale pentru fiecare masura in parte.

Planul de reorganizare pe care il supunem spre aprobare creditorilor societatii, respectiv spre
confirmare judecatorului sindic, cuprinde perspectivele de redresare a societatii in raport cu
posibilitatile si specificul activitatii acesteia, indicand si sursele de finantare necesare acestei
activitati. Strategia de reorganizare a societatii este prevazuta în cadrul sectiunii V din prezentul
plan si prevede masurile adecvate dintre cele mentionate de art. 133 alin. 5 din Legea nr. 85/2014.

Planul de reorganizare cuprinde, de asemenea, modalitatile de acoperire a pasivului societatii si
sursele de finantare a planului. Elementele obligatorii prevazute de Legea nr. 85/2014, precum
durata de implementare a planului, programul de plata a creantelor, tratamentul fiecarui tip de
creanta si prezentarea comparativa a sumelor ce vor fi distribuite in ipoteza falimentului.

Categoriile propuse pentru a vota prezentul plan de reorganizare sunt:
-

Creantele care beneficiaza de drepturi de preferinta (art. 138, alin. 3 lit. a);

-

Creantele bugetare (art. 100 alin. 3 lit. c)

-

Celelalte creante chirografare (art. 100 alin. 3 lit. e).
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1.1.2. AUTORUL PLANULUI

In temeiul prevederilor art. 132 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei, un
plan de reorganizare va putea fi propus de către:
a) debitor, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, in termen de 30 de zile
de la publicarea tabelului definitiv de creante, cu conditia formularii intentiei de reorganizare
potrivit art. 67 alin. (1) lit. g), daca procedura a fost declansata de acesta, si in termenul prevazut
de art. 74, in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau mai multor
creditori;
b) administratorul judiciar, de la data desemnarii sale si pana la indeplinirea unui termen de
30 de zile de la data publicarii tabelului definitiv de creante;
c) unul sau mai multi creditori, detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a
creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante, in termen de 30 de zile de la publicarea acestuia;
administratorul judiciar este obligat sa puna la dispozitia acestora informatiile existente si necesare
pentru redactarea planului. In acest sens, debitorul, prin administrator special, sau administratorul
judiciar, in masura in care acesta din urma le detine, daca dreptul de administrare i-a fost ridicat
debitorului, au obligatia ca, in termen de maximum 10 zile de la primirea solicitarii, sa puna la
dispozitia creditorului actele si informatiile prevazute de art. 67 alin. (1) lit. a), b) si e), actualizate
corespunzator depunerii tabelului definitiv de creante. Se va pune la dispozitia creditorului si lista
tuturor creantelor nascute in timpul procedurii, precum si orice alte documente solicitate, care sunt
utile pentru redactarea unui plan de reorganizare.

Conceperea si intocmirea prezentului plan de reorganizare al M.T. PROPERTY S.R.L. a fost
asigurata de catre administratorul judiciar, solicitand administratorului special informatiile
necesare pentru intocmirea acestuia.

Planul de reorganizare va fi depus de administratorul judiciar.
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1.1.3. SCOPUL PLANULUI
Scopul principal al planului de reorganizare il reprezinta salvgardarea societatii M.T. PROPERTY
S.R.L., cu consecinta reinsertiei acesteia in circuitul comercial, ce poate fi realizata numai in urma
acoperirii pasivului debitorului in insolventa. Altfel spus, riscul anterior asumat de catre creditorii
M.T. PROPERTY si concretizat prin valoarea totala a creantelor inscrise la masa credala a
debitoarei va fi metamorfozat in oportunitate pentru acestia de a-si acoperi pierderea suferita in
urma reorganizarii, spre deosebire de un eventual faliment, urmand ca, la finalul procedurii de
reorganizare, acestia sa ramana in continuare partenerii de afaceri ai societatii debitoare. In aceasta
situatie, creditorii actuali ai M.T. PROPERTY S.R.L. nu vor mai fi descurajati sa continue relatiile
de afaceri cu debitoarea si/sau reprezentantii acesteia, candva bazate pe incredere. Dimpotriva, prin
aprobarea prezentului plan de reorganizare si a masurilor prevazute in acesta, M.T. PROPERTY
S.R.L. se va bucura din nou de credibilitate. Pe de alta parte, se impune precizarea ca restrictiile
si/sau sacrificiile impuse debitoarei inca de la momentul deschiderii procedurii insolventei,
necesare de altfel in vederea salvarii acesteia, vor inceta prin evitarea unui eventual faliment.

Principala modalitate de realizare a acestui scop, in conceptia moderna a legii, este reorganizarea
debitorului, evitand eliminarea acestuia de pe piata, cu toate consecintele sociale si economice care
decurg din aceasta. Astfel, este relevanta functia economica a procedurii instituite de Legea nr.
85/2014, respectiv necesitatea salvarii societatii aflate in insolventa, prin reorganizare, si numai in
subsidiar, in conditiile esecului reorganizarii sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la
procedura falimentului pentru satisfacerea in parte a intereselor creditorilor.

Actorii principali in vederea derularii procedurii de reorganizare il reprezinta creditorii debitoarei
si alti parteneri de afaceri ai acesteia al caror sprijin este fundamental pentru adaptarea M.T.
PROPERTY la rigorile competitivitatii economice si redresarea acesteia. Astfel, numai prin
sustinerea financiara a debitoarei in vederea derularii procedurii de reorganizare, pasivul societatii
va fi acoperit, iar societatea va reveni in circuitul economic.

Totodata, planul de reorganizare presupune protejarea intereselor creditorilor, carora le acorda
singura oportunitate de a-si recupera integral creantele, deoarece, in eventualitatea intrarii
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debitoarei in faliment, lichidarea averii acesteia nu ar fi suficienta pentru acoperirea pasivului
societatii, avand in vedere cuantumul creantelor inscrise in tabelul definitiv.

In ceea ce priveste masurile de reorganizare a activitatii societatii debitoare, cuprinse in titlul V din
prezentul plan, acestea prevad, in principal, continuarea activitatii M.T. PROPERTY SRL, prin
continuarea inchirierii si valorificarii activelor imobiliare aflate in proprietatea acesteia, sumele
obtinute urmand a fi distribuite creditorilor indreptatiti, conform programului de plati.

In plan economic, procedura reorganizarii este un mecanism care permite comerciantului aflat intro stare precara din punct de vedere financiar, sa se redreseze si sa-si acopere pasivul. O asemenea
procedura isi gaseste finalitatea in incercarea de pastrare a afacerii in circuitul comercial, cu
consecinta participarii acesteia in mod activ in mediul de afaceri si adaugarea contributiei acesteia
la performantele economiei nationale in ansamblul ei.

1.1.4. AVANTAJELE REORGANIZARII
Premisele reorganizarii M.T. PROPERTY S.R.L.
Principalele premise de la care pleaca reorganizarea M.T. PROPERTY S.R.L. sunt urmatoarele:


valoarea activelor detinute in proprietate de catre societate;



necesitatea existentei unei perioade de timp suficienta pentru expunerea pe piata a
bunurilor imobile detinute de catre societate, fapt ce va determina maximizarea averii
debitorului prin valorificarea bunurilor la preturi superioare celor obtenabile in cazul
vanzarii fortate;



sumele importante obtinute din inchirierea activelor detinute de catre M.T. PROPERTY
S.R.L..
Votarea planului si continuarea procedurii reorganizarii sunt masuri menite, prin finalitatea

lor, sa satisfaca intr-o masura cat mai mare interesele creditorilor, precum si interesele Debitoarei,
care isi continua existenta, cu toate consecintele economice si sociale aferente.
Avantaje generale fata de procedura falimentului
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Falimentul unei societati situeaza creditorii si debitorul pe poziţii antagonice, primii
urmarind recuperarea integrala a creantei impotriva averii debitorului, iar acesta din urma
mentinerea intreprinderii in viata comerciala. Daca, in cazul falimentului, interesele creditorilor
exclud posibilitatea salvarii intereselor debitorului, a carui avere este vanduta (lichidata) cu
celeritate, in cazul reorganizarii, cele doua deziderate se cumuleaza, debitorul continuandu-si
activitatea, cu consecinta cresterii valorilor obtinute in cazul valorifiicarii imobilelor detinute in
patrimoniu, iar creditorii profita de pe urma maximizarii valorii averii si a lichiditatilor
suplimentare obtinute, realizandu-si in acest fel creantele intr-o proportie superioara celei ce s-ar
realiza in ipoteza falimentului.

Procesul de reorganizare comporta si alte avantaje, cum ar fi:


Continuand activitatea, creste considerabil gradul de vandabilitate a bunurilor unei societati
“active”, fata de situatia valorificarii patrimoniului unei societati nefunctionale (patrimoniu
care, nefolosit, este supus degradarii inevitabile pana la momentul instrainarii.



De asemenea, continuarea activitatii mareste considerabil sumele atrase in Contul unic de
insolventa din inchirierea imobilelor aflate in patrimoniul debitoarei.

1.2.

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII
1.2.1 Date de identificare:

M.T. Property SRL a fost fondata in anul 1999, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
sub numarul J40/749/1999, cod unic de identificare 11469780 si avand sediul in judetul Bucuresti
, Sectorul 4, Str. Constantin Radulescu Motru, Nr. 13, Bloc 13, Etaj 3, Ap. 31, cam.2.
Denumire

S.C. M.T. PROPERTY SRL

Forma juridica

Societate cu raspundere limitata

Sediul

Str. Constantin Radulescu Motru, Nr. 13, Bloc 13, Etaj 3, Ap. 31, cam.2,
S4, Bucuresti

Punct de lucru

Str. Constantin Radulescu Motru, Nr. 13, Bloc 13, Etaj 3, Ap. 31, cam.2,
S4, Bucuresti

Obiect principal de activitate

Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti

CUI

11469780
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ORC Ilfov

J40/749/1999

1.2.2 Obiectul de activitate:
M.T. Property a fost infiintata in anul 1999. Conform declaratiilor debitorului activitatea
societatii a inceput odata cu inchirierea imobilului catre Fundatia Scoala Internationala Libaneza.
Obiectul principal de activitate economica a constat in inchirierea imobilului, activitate ce se
deruleaza si in prezent.

1.2.3 Structura asociatilor si a capitalului social la data deschiderii procedurii insolventei:

SC M.T. Property SRL este o companie romaneasca, cu capital privat. Capitalul social subscris si
varsat al societatii este de 10.000 lei, fiind repartizat astfel:
Nr.

1

Asociat

Quatron International
Investment CO. LTD.
Dl. Yassin Mohamad
(1960)

2

Sediu/
Cetatenia

Capital
(Ron)

Numar
parti
sociale

Iordania

9.000

900

Romana
(nascut in Siria)

1.000

Participare

90 %
10%
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Administratorul statutar al companiei este Dl. Moldoveanu Adrian. Acesta detine functia de administrator
si in cazul companiei Trei Brazi SA (Asociati companiei fiind: Quatron Internaţional LTD, SUA – 66.14%,
FATHI (M.TAHER) MOH'D AHMAD – 19,89%, lista actionari persone fizice – 6,87% si lista actionari
persoane juridice – 7,09%).
Ambii asociati ai companiei MT Property SRL mai detin actiuni si la alte companii de pe teritoriul
Romaniei:

Dl. Yassin
Mohamad

Denumire

CUI

Electronic Games
Imobiliar International
Concept
International Medical
Center Company
International Nova
Consult

3683951
18932511

An
infiintare

Localitatea

Stare

1993
2006

Bucuresti, S1
Bucuresti, S1

functiune
functiune

14842025

2002

Bucuresti, S1

functiune

15671276

2003

Bucuresti, S1

functiune
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Griro SA
Quatron
International
Investment
Griro Tower SA
CO. LTD.
Parc Industrial Mija SA

1576509

1992

Bucuresti, S1

functiune

29591487

2012

Bucuresti, S1

functiune

14515252

2002

Dambovita

functiune

Conform site-ului RECOM, M.T. Property SRL detine 1.70% actiuni in cadrul companiei Parc
Industrial Mija SA, alaturi de: Consiliul Judetean Dambovita (40%), Rivta Aktiengesellschaft
(26,53%), Quatron Internaional Investment CO.LTD (23,74%) si Dl. Toma Constantin (8%).

2. CAPITOLUL II – PREZENTAREA ACTIVULUI SOCIETATII
Activele reprezinta o sursa controlata de intreprindere, ca rezultat al unor evenimente
trecute de la care se asteapta beneficii economice viitoare. In functie de natura lor, se impart in
active imobilizate, active circulante si cheltuieli in avans.rezentam situatia activului societatii in
perioada 2012 –05.2015. Aceasta este reprezentata prin: mentinerea activelor fixe in portofoliul
companiei, neinceperea actiunilor legale de recuperare a sumelor datorate, retrageri de numerar de
catre actionari fara documente, facturi emise pentru bunuri care nu se regasesc in registrul de
inventar, pastrarea clientului principal in portofoliul companiei.
CIFRA DE AFACERI
2012

2013

2014

05.2015

ACTIVE FIXE
Cheltuieli de constituire

-

-

-

TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE

0

0

0

0

Terenuri
39,046,167 24,862,350

24,862,350

24,862,350

8,720,836

5,751,970

5,751,970

Cladiri

Vehicule

-

5,751,970
-
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Mobilier, alte active corporale

7,402

TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE

47,774,405

-

7,402
30,621,722

30,614,320

30,614,320

TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE
4,948,447
TOTAL ACTIVE FIXE

52,722,852

4,948,447
35,570,169

778,092

385,710

31,392,412

31,000,030

ACTIVE CURENTE
Material consumabile
197,614
TOTAL STOCURI

-

-

0

0

197,614

197,614

197,614

Avansuri acordate furnizorilor
38,288

28,288

25,000

25,000

88,526

89,132

89,576

88,790

Clienti

Debitori diversi

43,909,768
43,911,075

TOTAL INCASARI

44,036,582

44,028,495

55,958,520
56,073,096

56,022,581
56,136,371

Conturi la banca
90

934

43

43

3,780

4,815

470

302

Casa

TOTAL CASH
TOTAL ACTIVE CURENTE

3,870

5,749

513

345

44,238,066

44,231,858

56,073,609

56,136,716
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Cheltuieli inregistrate in avans
61,180
TOTAL ANGAJAMENTE
TOTAL ACTIVE

-

-

61,180

61,180

61,181

0

0

97,022,098

79,863,208

87,466,021

87,136,746

A) Active imobilizate- prezinta o descrestere semnificativa in anul 2013 comparat cu 2012
datorita reevaluarii acestor active fixe (terenuri si cladiri). Terenurile descresc cu 36%
ajungand la o valoare de 24.862.350 lei in 2013, suma ce ramane constanta pana in
prezent. Cladirile inregistreaza si ele o descrestere cu 34% ajungand la o valoare de
5.751.970 lei in 2013, aceasta valoare mentinandu-se pana in prezent.
40.000.000

Terenuri

35.000.000
30.000.000

Cladiri

25.000.000
Echipamente si vehicule

20.000.000
15.000.000

Mobilier, alte active
corporale

10.000.000
5.000.000

Imobilizari in curs

0

2012

Active Fixe
Terenuri
Cladiri
Echipamente si vehicule
Mobilier, alte active corporale
Imobilizari in curs

2013

2014

05.2015

2012

2013

2014

05.2015

39,046,167

24,862,350

24,862,350

24,862,350

8,720,836

5,751,970

5,751,970

5,751,970

0

0

0

0

7,402

7,402

0

0

0

0

0

0

Activele fixe la data de 05.2015 sunt urmatoarele:
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1. Teren in Bucuresti, Str. Dorobanti, Nr. 39, S1, dobandit in
anul 2008, cu o suprafata de 3.357 mp si cu o valoare
contabila de 23.500.300 lei;
2. Teren fortestier in comuna Cornatelu, Jud. Dambovita,
dobandit in anul 2008, in suprafata de 376.100 mp si cu o
valoare contabila de 1.362.050 lei;
3. Apartament(3

camere)

in

Bucuresti,

Str.

Aviator

Protopopescu, Nr.9, dobandit la in 2008, cu o valoare
contabila de 322.500 lei;
4. Cladire in Bucuresti, Dorobanti, Nr. 39, S1, cu o valoare
contabila de 5.429.470 lei.

Mobilierul inregistrat in contabilitate la 12.2012 cat si la 12.2013 este reprezentat de: pat
vienam (valoare de 2.488 lei) si saltea (valoare de 3.025 lei). Nu au fost intocmite fise de
receptie mijloace fixe si procese verbale de dare in folosinta. La finele anului 2014 au fost
trecute pe cheltuieli si considerate nedeductibil fiscal.
Activele imobilizate financiar in contabilitatea din februarie 2016 sunt in valoare de 3.750.310.
M.T. PROPERTY SRL are calitatea de asociat in societatea PARC INDUSTRIAL MIJA SA.
detinand un numar de 375.031 actiuni la valoarea de 3.750.310 lei. Cota de participare la
beneficii şi pierderi: 14.11% .

Cheltuielile in avans inregistreaza o scadere din 2012 (61.180 lei) la 0 lei in perioada 2014 05.2015. Aceste cheltuieli au fost pentru chiriile platite in avans de catre M.T. Property SRL
catre compania Romdental Industries SRL cat si catre I.T.E.S.C. SRL.

B . Activele circulante (curente):
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Disponibilitatile banesti sunt mici, nesemnificative la sfarsitul fiecarui an 31.12.2012,
31.12.2013, 31.12.2014 si in 05.2015. Nu se inregistreaza modificari insemnate in
conturile bancare sau in casa la sfarsitul perioadelor financiare;



In perioada analizata, situatia clientilor ramane neschimbata, la data de 05.2015 era in
suma de 88.790 lei. Singurul client al debitorului este Fundatia „Scoala Internationala
Libaneza” care achita lunar o chirie de 20.000 euro conform contractului de inchiriere
pentru cladirea din Bucuresti, Calea Dorobanti, Nr. 39, S1. Incepand cu 09.2015 chiria a
fost majorata la 25.000 euro/lunar pana la data de 11.2017;



Avansul acordat furnizorilor este conform balantei la 05.2015 in suma de 25.000 lei catre
Trei Brazi SA si reprezinta avans prestari servicii conform contractului incheiat in data de
22.03.2012 intre M.T. Property si Trei Brazi SA. Conform actelor prezentate, serviciile
consta in asigurarea cazarii in hotel a delegatiilor ce vor sosi din partea beneficiarului,
asigurarea mic dejun si pranz si a conditiilor pentru organizarea conferintelor. Pretul total
al serviciilor a fost de 65.000 lei, din care 35.000 lei la data semnarii contractului iar
30.000 lei la 30 zile de la data semnarii. In data de 22.03.2012, MT Property a platit prin
OP suma de 35.000 lei.
Din anumite motive evenimentul nu a mai avut loc, banii urmau sa fie restituiti dar au fost
restituiti doar 10.000 lei ( 16.12.2013: 5.000 lei si 17.12.2013: 5.000 lei), restul de 25.000
lei nu au mai fost restituiti;



La 05.2015, debitorii diversi reprezinta cea mai importanta componenta a activului avand
un procent de 64,29% din totalul acestuia. MT Property a imprumutat diferite companii
cum ar fi: Electroputere Craiova, Clubul de fotbal Rapid, Parc Industial Mija. Suma totala
a debitorilor diversi la Mai 2015 se ridica la 56.022.581 lei.

Principalii debitori sunt prezentati in tabelul de mai jos:
Cont
Nume
461 Electroputere
Craiova
461 Dl. George Becali
461 Club de Fotbal

Suma lei
Explicatii
41,683,530 plata capital de lucru in numele Al-Arrab
387,114 plata promisiune bilaterala ctr. v-c teren
8,755,385 creditare club de fotbal Rapid, se executa scrisoarea de
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461
461
461
461

Rapid
Parc Industrial
Mija
Parc Industrial
Mija
Rivta
Dl. Toma
Constantin
Total

garantie
4,183,750 plata pentru majorare capital Parc Mija
25,000 plata catre cab. Av. Tutuianu in contul Parc Mija
367,668 contract de cesiune Rivta pentru actiunile la Parc Mija
286,836 contract de cesiune Dl. Toma Constantin pentru actiuni Parc
Mija
55,689,283

Avand in vedere faptul ca pentru creantele inregistrare de societate la diversi debitori este implinit
termenul de prescriptive, debitoarea neputand dovedi suspendarea sau intreruperea cursului
prescriptiei, prezentul plan de reorganizare nu prevede sume din recuperarea de creante de la
diversi debitori

3. CAPITOLUL III – PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII
3.1. TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR
CREANTE GARANTATE

VENETO BANCA SCPA ITALIA
MONTEBELLUNA-Sucursala
București(fosta Banca Italo Romena
SpA)

DIRECȚIA GENERALĂ DE
IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A
SECTORULUI 1 București

28.306.395,00

366.876,00

CREANTE BUGETARE
DIRECȚIA GENERALĂ DE
IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A
SECTORULUI 1 București
INSPECTORATUL TERITORIAL DE
MUNCĂ BUCUREȘTI

1.239.735,20

67,00
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CREANȚE CHIROGRAFARE-art. 161 pct. 8 din Legea 85/2014
VENETO BANCA SCPA ITALIA
MONTEBELLUNA-Sucursala
București(fosta Banca Italo Romena
SpA)

16.348.080,60

PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA

29.727.965,44

PARC INDUSTRIAL MIJA SA

8.171,82

ALTE CREANȚE CHIROGRAFARE-art. 161 pct. 9 din Legea 85/2014

FUNDAȚIA ȘCOALA
INTERNAȚIONALĂ LIBANEZĂCAMBRIDGE SCHOOL OF
BUCHAREST

QUATRON INTERNATIONAL LTD

17.953.301,17

100.000,00

CREANȚE SUBORDONATE-art. 161 pct. 10 lit. a) din Legea 85/2014

QUATRON INTERNATIONAL
INVESTMENT CO. LTD

6.635.954,30

3.2. DATORIILE CURENTE ALE SOCIETATII

La elaborarea previziunilor cu privire la fluxurile de numerar ce vor fi generate de catre
Societate ca urmare a implementarii planului de reorganizare au fost avute in vedere si platile
efectuate pentru stingerea creantelor nascute dupa deschiderea procedurii de insolventa.
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Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii reprezentand creante rezultate din
continuarea activitatii Societatii, inclusiv cheltuieli de administrare, conservare, impozite si taxe,
accesorii ale ceantelor garantate vor fi platite in perioada de reorganizare judiciara conform actelor
juridice care constituie temeiul creantelor respective, avand in vedere natura juridica si prioritatea
conferita de lege acestora.

4. CAPITOLUL IV – OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE

4.1. OBIECTIVELE SI DURATA PLANULUI

Planul de reorganizare a fost fundamentat plecand de la situatia Societatii la data intrarii in
insolventa, cu posibilitatea de a aplica masuri de rentabilizare si de a maximiza sumele obtinute in
cazul valorificarii bunurilor societatii.

Obiectivele planului de reorganizare converg spre:
1. Reorganizarea si continuarea activitatii, sustinuta de posibilitati reale de aplicare a
planului prezentat.
2. Stabilirea aceluiasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii
distincte. Prin plan, toate categoriile de creante defavorizate sunt supuse unui
tratament corect si echitabil conform prevederilor art.139 alin. 2 lit. c din Legea nr.
85/2014.
3. Fundamentarea si intocmirea unui program de rambursare totala a creantelor
prevazute in ''Tabelul definitiv de creante".

4. Intocmirea planului de reorganizare are la baza, pentru acoperirea necesarului de
resurse financiare, lichidarea bunurilor aflate in patrimoniul Societatii.

Durata planului
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Termenul de executare a planului de reorganizare al M.T. PROPERTY S.R.L. este de 3 ani
de la data confirmarii acestuia, cu posibilitatea de prelungire in conditiile art. 139 alin. 5 din Legea
nr. 85/2014.

Nota:
Pe toata perioada de aplicare a planului de reorganizare, acesta poate fi modificat sau
prelungit potrivit art. 139 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, daca conditiile in care a fost propus planul
de reorganizare nu mai corespund ipotezelor de calcul si previziune sau au fost identificate alte
modalitati de stingere a creantelor, surse de finantare. Modificarile propuse ce vor fi aduse
planului de reorganizare vor fi prezentate creditorilor, cu respectarea conditiilor de vot si de
confirmare prevazute de lege.

4.2. INTENTIA DE REORGANIZARE

In temeiul prevederilor art. 132 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei, un
plan de reorganizare va putea fi propus de către:
a) debitor, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, in termen de 30 de zile
de la publicarea tabelului definitiv de creante, cu conditia formularii intentiei de reorganizare
potrivit art. 67 alin. (1) lit. g), daca procedura a fost declansata de acesta, si in termenul prevazut
de art. 74, in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau mai multor
creditori;
b) administratorul judiciar, de la data desemnarii sale si pana la indeplinirea unui termen de
30 de zile de la data publicarii tabelului definitiv de creante;
c) unul sau mai multi creditori, detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a
creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante, in termen de 30 de zile de la publicarea acestuia;
administratorul judiciar este obligat sa puna la dispozitia acestora informatiile existente si necesare
pentru redactarea planului. In acest sens, debitorul, prin administrator special, sau administratorul
judiciar, in masura in care acesta din urma le detine, daca dreptul de administrare i-a fost ridicat
debitorului, au obligatia ca, in termen de maximum 10 zile de la primirea solicitarii, sa puna la
dispozitia creditorului actele si informatiile prevazute de art. 67 alin. (1) lit. a), b) si e), actualizate
corespunzator depunerii tabelului definitiv de creante. Se va pune la dispozitia creditorului si lista
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tuturor creantelor nascute in timpul procedurii, precum si orice alte documente solicitate, care sunt
utile pentru redactarea unui plan de reorganizare.

Conceperea si intocmirea prezentului plan de reorganizare al M.T. PROPERTY S.R.L. a fost
asigurata de catre administratorul judiciar pe baza documentelor puse la dispozitie de catre
debitoare prin administrator special si ceilalti participanti la procedura.

Planul de reorganizare va fi depus de administratorul judiciar.

4.3. CONDUCEREA ACTIVITATII SOCIETATII IN PERIOADA DE REORGANIZARE

Conducerea Societatii este asigurata de administratorul special, dl.. Adrian Moldoveanu,
ales in temeiul dispozitiilor art. 18 din Legea insolventei, conform Hotararii Adunarii Generale a
Asociatilor M.T. PROPERTY S.R.L..
Avand in vedere ca Societatii nu i s-a ridicat dreptul de administrare, mandatul
administratorului special a fost, pe perioada de observatie, acela de a administra activitatea
Societatii sub supravegherea administratorului judiciar.
Acest mandat se va mentine si pe perioada derularii procedurii de reorganizare a Societatii,
administratorul special avand ca atributii efectuarea in numele si pe seama Societatii a actelor de
administrare necesare, sub supravegherea administratorului judiciar.

5. CAPITOLUL V – STRATEGIA DE REORGANIZARE

5.1. MASURILE DE PUNERE IN APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE

In vederea asigurarii reusitei planului de reorganizare, potrivit prevederilor art. 133 alin. 5
din Legea nr. 85/2014, planul va specifica masuri adecvate pentru punerea sa in aplicare, precum
masurile enumerate cu caracter exemplificativ in cuprinsul textului normativ anterior mentionat.
Masurile de reorganizare judiciara prezentate in cele ce urmeaza au ca si finalitate
restructurarea afacerii derulate de catre Societate, astfel incat aceasta sa permita generarea de
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beneficii pentru partile implicate in procedura insolventei Societatii. Prezentul plan de
reorganizare prevede ca principale modalitati de acoperire a datoriilor societatii
continuarea activitatii de inchiriere si valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul societatii
pana la finalul planului. Totusi, in situatia in care piata imobiliara va inregistra o noua scadere,
iar lichidatiile obtinute din continuarea activitatii si valorificarea bunurilor nu vor putea sustine
platile asumate prin prezentul plan de reorganizare, societatea va putea aplica oricand pe parcursul
derularii perioadei de reorganizare a societatii orice masura adecvata permisa de legea 85/2014,
cu respectarea conditiilor legale necesare pentru fiecare masura in parte.
Astfel, debitoarea va putea sa contracteze imprumuturi, sa acopere necesarul de numerar
prin aport al asociatilor, ori, cu aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor, se va putea atrage un
nou asociat care sa aduca un aport in numerar, utilizat pentru onorarea obligatiilor asumate prin
programul de plati, va avea posibilitatea unei fuziuni, divizari sau transformari, conform legii
31/1990 si a legii 85/ 2014, sa stinga obligatii prin dare in plata, numai cu acordul expres al
creditorilor, conform prevederilor legii 85/2014 sau prin efectuarea de compensari, cesiuni de
creanta in locul executarii sau incheierea unor novatii conform prevederilor din Noul Cod Civil.
De asemenea, dintre masurile adecvate reusitei planului, prevazute de art. 133 alin. 5 din Legea nr.
85/2014, raportat la activitatea Societatii, perspectivele evolutiei pietei pe care aceasta isi
desfasoara activitatea si resursele pe care Societatea le poate genera in intervalul de implementare
a planului, este prevazuta, ca optiune, si masura prevazuta de lit. I a articolului 133 alin. 5 din
Lege, si anume, modificarea actului constitutiv al debitorului, in conditiile legii.
Metoda implica majorarea capitalului social si/sau modificarea structurii capitalului social
al persoanei juridice aflate in dificultate. Aceasta modalitate de reorganizare a activitatii implica o
serie de avantaje, cum ar fi faptul ca sumele aduse aport la capitalul social nu sunt purtatoare de
dobanzi si penalitati si nu se returneaza celor care le-au varsat decat sub forma beneficiilor
prevazute de lege.
De asemenea, planul prevede prelungirea datei scadenţei datoriilor avute de societate,
precum si modificarea ratei dobanzii, a penalitatii sau a oricarei clause din cuprinsul unui
contract ori a celorlate izvoare ale obligatiilor sale, insa numai cu acordul cocotractantului
sau, precum si plata partiala a acestora dupa perioada de reorganizare. Reorganizarea
societăţii nu poate avea loc fără o reorganizare a datoriilor avute de societate. În vederea atingerii
obiectivelor sale, planul de reorganizare propune:
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Modificarea datei scadenţei datoriilor societății;



Plăţile se vor face conform Programului de plată al creantelor, insa se vor putea efectua
oricand pe parcursul planului se va realiza valorificarea activelor;



Plata parțială a datoriilor avute de către societate în afara perioadei planului de
reorganizare.

In ceea ce priveste valorificarea bunurilor aflate in averea debitoarei, pentru atingerea
obiectivelor stabilite prin planul de reorganizare societatea va putea valorifica orice activ aflat in
averea acesteia.
Lichidarea activului debitorului care nu mai poate fi folosit in conditii de eficienta
economica in activitatea de operare, in vederea executarii planului, se va face in conformitate cu
prevederile art. 133 alin. 5 lit. E si F coroborat cu dispozitiile art. 156 din Legea 85/2014 privind
procedura insolventei.
Valorificarea se va face prin metodele prevazute de legea 85/2014, respectiv: licitație
publică si negociere directă, urmand ca regulamentul de vanzare aferent metodelor de vanzare sa
fie prezentat adunarii creditorilor.
Avand in vedere specificitatea activelor aflate in patrimoniul debitoarei, cu aprobarea
comitetului creditorilor, pentru valorificarea acestora vor putea fi angajate persoane specializate in
valorificarea de bunuri cu expunere atat pe piata interna cat si externa.
Pana la valorificarea efectiva a bunurilor si transferul dreptului de proprietate, pentru
obtinerea de fonduri suplimentare sau pentru diminuare cheltuielilor de conservare, societatea va
putea sa transmita dreptul de folosinta asupra bunurilor imobile, conform art. 1777 si urmatoarele
din Noul Cod Civil.

Durata executarii Planului de reorganizare
Perioada de executare a Planului de Reorganizare al M.T. PROPERTY S.R.L. este de 3 ani
de la confirmarea acestuia, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, cu
posibilitatea de prelungire a perioadei de aplicare in conditiile legii.
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5.2. SURSE FINANCIARE PENTRU SUSTINEREA PLANULUI DE REORGANIZARE
Asa cum rezulta din estimarea fluxului de lichiditati, in conditiile in care Societatea poate
sa-si asigure din activitatea curenta (inchiriere), partial, sursele necesare respectarii planului.
Pentru asigurarea celorlalte surse necesare de lichiditati, planul se bazeaza pe valorificarea
integrala a bunurilor aflate in patrimoniul societatii. De asemenea, pentru plata creditorilor
chirografari planul prevede prelungirea datei scadenţei datoriilor avute de societate, precum şi
plata acestora după perioada de reorganizare.
Daca surse mentionate mai sus nu vor putea sustine planul de reorganizare, societatea va
putea apela la orice modalitate de reorganizare prevazuta de legea 85/2014 astfel incat sa fie
respectate platile cuprinse in prezentul plan de reorganizare.
Totusi, in situatia in care piata imobiliara va inregistra o scadere, iar lichidatiile obtinute
din valorificarea activelor nu vor putea sustine platile asumate prin prezentul plan de reorganizare,
societatea va putea aplica oricand pe parcursul derularii perioadei de reorganizare a societatii orice
masura adecvata permisa de legea 85/2014, cu respectarea conditiilor legale necesare pentru
fiecare masura in parte.
Astfel, debitoarea va putea sa contracteze imprumuturi, sa acopere necesarul de numerar
prin aport al asociatilor, ori, cu aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor, se va putea atrage un
nou asociat care sa aduca un aport in numerar, utilizat pentru onorarea obligatiilor asumate prin
programul de plati, va avea posibilitatea unei fuziuni, divizari sau transformari, conform legii
31/1990 si a legii 85/ 2014, sa stinga obligatii prin dare in plata, conform prevederilor legii
85/2014 sau prin efectuarea de compensari, cesiuni de creanta in locul executarii sau incheierea
unor novatii conform prevederilor din Noul Cod Civil. De asemenea, dintre masurile adecvate
reusitei planului, prevazute de art. 133 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, raportat la activitatea
Societatii, perspectivele evolutiei pietei pe care aceasta isi desfasoara activitatea si resursele pe
care Societatea le poate genera in intervalul de implementare a planului, este prevazuta, ca
optiune, si masura prevazuta de lit. I a articolului 133 alin. 5 din Lege, si anume, modificarea
actului constitutiv al debitorului, in conditiile legii.
Metoda implica majorarea capitalului social si/sau modificarea structurii capitalului social
al persoanei juridice aflate in dificultate. Aceasta modalitate de reorganizare a activitatii implica o
serie de avantaje, cum ar fi faptul ca sumele aduse aport la capitalul social nu sunt purtatoare de
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dobanzi si penalitati si nu se returneaza celor care le-au varsat decat sub forma beneficiilor
prevazute de lege.

In tabelul de mai jos vom prezenta un total al sumelor incasate conform celor enuntate mai
sus:

I.Incasari din activitatea curenta
chirii
II. Incasari din vanzarea
imobilelor
III Incasari din vanzarea de
actiuni
IV. TOTAL INCASARI(I+II+III)

29.113.953
3.722.400
3.750.310
36.586.663

CAPITOLUL VI – DISTRIBUIRI
6.1. TRATAMENTUL CATEGORIILOR DE CREANTE
Categoriile de creante propuse prin planul de reorganizare se pot clasifica astfel:
NR. DENUMIRE CATEGORIE CREANTA
1

CREANTE GARANTATE

2

CREANTE BUGETARE

3

ALTE CREANTE CHIROGRAFARE

TIP CATEGORIE
Creante
care
sunt
defavorizate prin plan
Creante
care
sunt
defavorizate prin plan
Creante
care
sunt
defavorizate prin plan

Acestea reprezinta categoriile distincte de creante care vor vota planul separat in conformitate cu
prevederile art. 138 alin. 3 din Legea 85/2014 privind procedura insolventei. Toate categoriile de
creante sunt defavorizate prin prezentul plan.
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Creantele garantate prevazute de art. 138 alin 3 lit. a), creantele bugetare prevazute de art. 138 alin.
3 lit. c) si categoria altor creante chirografare prevazute de art. 138 alin. 3 lit. e) din Legea nr.
85/2014 vor fi integral satisfacute prin plan, astfel:

a)

Categoria creante garantate

Aceasta categorie prevazuta de art. 100 alin. 3 lit. a din Legea nr. 85/2014 detine creante inscrise
in tabelul definitiv in cuantum de 28.673.271 lei .
Programul de plati prevede acoperirea integrala a creantelor inscrise in aceasta categorie dar
presupune o reesalonare in detrimentul creditorului. Pe cale de consecinta, aceasta categorie va
fi considerata defavorizata.

b)

Categoria creante bugetare

Aceasta categorie prevazuta de art. 138 alin. 3 lit. c) din Legea nr. 85/2014 detine creante inscrise
in tabelul definitiv in cuantum total de 1.239.802 lei.
Programul de plati prevede acoperirea integrala a creantelor inscrise in aceasta categorie dar
presupune o reesalonare in detrimentul creditorului. Pe cale de consecinta, aceasta categorie va
fi considerata defavorizata.

c)

Categoria alte creante chirografare

Aceasta categorie prevazuta de art. 138 alin. 3 lit.e) din Legea nr. 85/2014 detine creante inscrise
in tabelul definitiv in cuantum total 70.773.473,33 lei.
Aceste creante, vor fi acoperite integral in afara planul de reorganizare dar presupune o
reesalonare in detrimentul creditorului. Pe cale de consecinta, aceasta categorie va fi
considerata defavorizata.

6.2. PROGRAMUL DE PLATA A CREANTELOR. PLATA CREANTELOR NASCUTE IN
TIMPUL PROCEDURII. MODALITATEA DE ACOPERIRE A PASIVULUI SOCIETATII

Acoperirea INTEGRALA a creantelor inscrise in tabelul definitiv, prin planul de reorganizare
poate avea la baza una din urmatoarele surse de finantare:
1.

Incasari din activitatea curenta, respectiv derularea contractelor de inchiriere . Avand in

vedere ca pe perioada reorganizarii judiciare societatea isi va continua activitatea, din desfasurarea
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activitatii de inchiriere, societatea estimeaza ca va incasa suma de 3.722.400 lei. Clientul principal
al debitorului este Fundatia „Scoala Internationala Libaneza” care achita lunar o chirie de 20.000
euro conform contractului de inchiriere pentru cladirea din Bucuresti, Calea Dorobanti, Nr. 39, S1.
Incepand cu 09.2015 chiria a fost majorata la 25.000 euro/lunar pana la data de 11.2017. Daca
calculam chiria pe care o va incasa in primii doi ani de reorganizare 25.000 euro * 24 luni se va
obtine suma de 600.000 euro ( 2.675.100 lei ). In ultimul an presupunand ca se vand imobilele in
ultimul trimestru, se va obtine suma de 1.003.162 lei din chiria imobilului din Str. Dorobanti, Nr.
39.
Apartamentul (3 camere) din Bucuresti, Str. Aviator Protopopescu, Nr.9 a fost recent inchiriat cu
pretul 300 euro / luna . Valoarea totala a chiriei in cele 33 de luni ( pana la vanzarea lui ) va fi de
44.139 lei.

2. Incasari din vanzarea integrala a imobilelor in ultimul an, la valoarea de 29.113.953 lei
.Activele fixe din datele contabile la data de 05.2015 sunt urmatoarele:


Cladire si Teren in Bucuresti, Str. Dorobanti, Nr. 39, S1, dobandit in anul 2008, cu o

suprafata de 3.357 mp si cu o valoare contabila de 28.929.770 lei (evaluarea efectuatata de
PROPERTY PARTNERS in februarie 2016 estimeaza imobilul la valoarea de 28.306.395 lei /
6.350.000 euro )


Teren fortestier in comuna Cornatelu, Jud. Dambovita, dobandit in anul 2008, in suprafata

de 376.100 mp si cu o valoare contabila de 1.362.050 lei (evaluarea efectuatata de PROPERTY
PARTNERS in februarie 2016 estimeaza terenul fortestier la valoarea de 485.058 lei / 106.800
euro)


Apartament(3 camere) in Bucuresti, Str. Aviator Protopopescu, Nr.9, dobandit la in 2008,

cu o valoare contabila de 322.500 lei;

3. Incasari din lichidarea integrala in ultimul an de reorganizare a actiunilor pe care le detine
debitoarea la societate PARC INDUSTRIAL MIJA SA.
M.T. PROPERTY SRL are calitatea de asociat in societatea PARC INDUSTRIAL MIJA SA.
detinand un numar de 375.031 actiuni la valoarea de 3.750.310 lei. Cota de participare la beneficii
şi pierderi: 14.11% .
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Bunurile descrise in prezentul capitol sunt propuse a se vinde in cadrul procedurii de
reorganizare judiciara, in vederea obtinerii surselor de finantare privind distribuirile catre creditori
ce urmeaza a se face in conformitate cu programul de plati.
Lichidarea integrala a activului debitorului, in vederea executarii planului se va face in
conformitate cu prevederile art. 133 alin. 5 lit. E si F coroborat cu dispozitiile art. 156 din Legea
85/2014 privind procedura insolventei. Vanzarea se va face prin urmatoarele metode: licitatie
publica si negociere directa.

Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii reprezentand cheltuieli curente( paza , polite de
asigurare,servicii de contabilitate), sumele catre fondul UNPIR, onorariul administratorului
judiciar, accesorii ale creantelor garantate vor fi platite in perioada de reorganizare judiciara
conform actelor juridice care constituie temeiul creantelor respective avand in vedere natura
juridica si prioritatea conferita de lege acestora.

Mentionam ca, in situatia in care sumele incasate permit plata anticipat se vor putea devansa
termenele prevazute.

PROGRAMUL DE PLATI AL CREANTELOR

Nr.
Crt

Nume si prenume/
Denumire creditor

I.
Categoria
garantate:

1

2

Cuantumul
creantei

ANUL I ANUL II

ANUL III

Platit in afara
planului

Total plata
VALORIC/PROCENTU
AL

creante

VENETO BANCA SCPA
ITALIA
MONTEBELLUNA28,306,395.00
Sucursala București(fosta
Banca Italo Romena SpA)
DIRECȚIA GENERALĂ
DE IMPOZITE ȘI TAXE
LOCALE
A
SECTORULUI
1
București

366,876.00

28,306,395.00
28,306,395.00
100%

366,876.00

366,876.00
100%
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total creante garantate

28,673,271.00

28,673,271.00

28,673,271.00

100%
II.
Categoria
bugetare

1

2

creante

DIRECȚIA GENERALĂ
DE IMPOZITE ȘI TAXE
LOCALE
A 1,239,735.20
SECTORULUI
1
București
MIS
INSPECTORATUL
67
TERITORIAL
DE
MUNCĂ BUCUREȘTI
Total creante bugetare

1,239,735.20
1,239,735.20
100%
67
67

1,239,802.20

100%
1,239,802.20

1,239,802.20

100%
III. Categoria alte creante chirografare

1

VENETO BANCA SCPA
ITALIA
MONTEBELLUNA16,348,080.60
Sucursala București(fosta
Banca Italo Romena SpA)

2

PIRAEUS
ROMÂNIA SA

BANK

3

PARC
INDUSTRIAL
MIJA SA

16,348,080.60

29,727,965.44

16,348,080.60
100%

29,727,965.44 29,727,965.44
100%
8,171.82

8,171.82

8,171.82
100%

4

5

FUNDAȚIA ȘCOALA
INTERNAȚIONALĂ
LIBANEZĂ17,953,301.17
CAMBRIDGE SCHOOL
OF BUCHAREST
QUATRON
INTERNATIONAL LTD 100,000.00

0

0

17,953,301.17

0

100,000.00

0

100%

100,000.00
100%

6

QUATRON
INTERNATIONAL
6,635,954.30
INVESTMENT CO. LTD
BUCHAREST

0

0

0

6,635,954.30

6,635,954.30
100%
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Total
alte
chirografare

Total

creanta

70.773.473,33

100,686,546.53

0

0

70.773.473,33

29.913.073,2

70.773.473,33

100,%
100.686.546,53
100 %
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MODALITATEA DE ACOPERIRE A PASIVULUI

Nr.
Crt.

MODALITATEA DE
ACOPERIRE
A
Cuantumul creantei PASIVULUI in cazul
Nume si prenume/
acceptate in tabelul REORGANIZARII
Denumire creditor
definitiv
Valoric

MODALITATEA DE
ACOPERIRE
A
PASIVULUI in cazul
FALIMENTULUI

Procent Valoric

Procent

I. Categoria creante garantate:

VENETO BANCA SCPA
ITALIA
MONTEBELLUNASucursala București(fosta
Banca Italo Romena SpA

28,306,395.00

28,306,395.00

100%

21.229.796

75%

1
DIRECȚIA GENERALĂ
DE IMPOZITE ȘI TAXE
366,876.00
LOCALE A SECTORULUI
1 București

366,876.00

total creante garantate

28,673,271.00

100%

366,876.00 100%

100%

21.596.672 75,3%

1,239,735.20

100%

1,239,735.
20

100%

67

100%

67

100%

2
28,673,271.00

II. Categoria creante bugetare:
DIRECȚIA GENERALĂ
DE IMPOZITE ȘI TAXE
LOCALE
A
SECTORULUI 1 București
1,239,735.20
1

2

INSPECTORATUL
TERITORIAL DE

67
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MUNCĂ BUCUREȘTI

1,239,802.20
total creante bugetare
III. Categoria alte creante
chirografare:
VENETO BANCA SCPA
ITALIA
MONTEBELLUNA16,348,080.60
Sucursala București(fosta
Banca Italo Romena SpA)
1
PIRAEUS
ROMÂNIA SA

1,239,802.20

29,727,965.44

100%

636.134

3,89%

100%

808.467

2,72%

29,727,965.44

8,171.82

1.156

8,171.82

3

6

100%

BANK

PARC
INDUSTRIAL
MIJA SA

5

1.239.802

16,348,080.60

2

4

100%

100%
FUNDAȚIA
ȘCOALA
INTERNAȚIONALĂ
LIBANEZĂ17,953,301.17
CAMBRIDGE SCHOOL
OF BUCHAREST

QUATRON
INTERNATIONAL LTD

QUATRON
INTERNATIONAL
INVESTMENT CO. LTD
BUCHAREST
Total
alte
chirografare

100,000.00

6,635,954.30

creante 70.773.473,33

TOTAL
GENERAL 100,686,546.53
CREANTE

14,14%

17,953,301.17

100%

0

0%

100%

0

0%

100%

0

0%

100%

0

0%

100,000.00

6,635,954.30

70.773.473,33
100,686,546.53
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6.3. DESPAGUBIRI CARE URMEAZA A FI OFERITE TITULARILOR TUTUROR
CATEGORIILOR DE CREANTE, IN COMPARATIE CU VALOAREA ESTIMATIVA CE
AR PUTEA FI PRIMITA PRIN DISTRIBUIRE IN CAZ DE FALIMENT. ANALIZA
COMPARATIVA REORGANIZARE-FALIMENT
Vom prezenta in continuare, conform tabelului de mai jos, o situatie comparativa a incasarilor si
distribuirii sumelor catre creditori in cele doua variante, respectiv reorganizare judiciara si
faliment, facand urmatoarele precizari:

In cazul reorganizarii judiciare, unde imobilele se vand pe parcursul planului de reoganizare, dar
nu mai tarziu de ultimul an, aceasta situatie permite valorificarea la valoarea reala a acestora
29.113.953 lei. Activele fixe sunt urmatoarele:


Cladire si Teren in Bucuresti, Str. Dorobanti, Nr. 39, S1, dobandit in anul 2008, cu o

suprafata de 3.357 mp si cu o valoare contabila de 28.929.770 lei (evaluarea efectuatata de
PROPERTY PARTNERS in februarie 2016 estimeaza imobilul la valoarea de 28.306.395 lei
/6.350.000 euro)


Teren fortestier in comuna Cornatelu, Jud. Dambovita, dobandit in anul 2008, in suprafata

de 376.100 mp si cu o valoare contabila de 1.362.050 lei (evaluarea efectuatata de PROPERTY
PARTNERS in februarie 2016 estimeaza imobilul la valoarea de 485.058 lei /106.800 euro)


Apartament(3 camere) in Bucuresti, Str. Aviator Protopopescu, Nr.9, dobandit la in 2008,

cu o valoare contabila de 322.500 lei;
In cazul in care împotriva societatii s-ar deschide procedura falimentului, activele societatii vor fi
valorificate în cadrul procedurii de lichidare. In ipoteza intrarii in faliment in conditii de vanzare
fortata, bunurile 32mmobile pot fi vandute la un nivel mai scazut fata de valoarea lor reala. In
evaluarea efectuatata de PROPERTY PARTNERS in februarie 2016 se estimeaza ca in cazul
procedurii de lichidare imobilul ’’Cladire si Teren in Bucuresti, Str. Dorobanti, Nr. 39, S1’’va fi
vandut un nivel de 75 % fata de valoarea contabila adica la valoarea de 21.229.796 lei/ 4.762.500
euro.

In cazul terenului fortestier din comuna Cornatelu, Jud. Dambovita se estimeaza ca in procedura
de lichidare, conform evaluarii efectuatate de PROPERTY PARTNERS in februarie 2016,

32

imobilul va fi vandut un nivel de 70 % fata de valoarea contabila adica la valoarea de 339.545 lei /
74.760 euro

In cazul reorganizarii judiciare se va continua activitatea curenta, respectiv derularea contractelor
de inchiriere. Societatea estimeaza ca va incasa suma de 3.722.400 lei.
Clientul principal al debitorului este Fundatia „Scoala Internationala Libaneza” care achita lunar o
chirie de 20.000 euro conform contractului de inchiriere pentru cladirea din Bucuresti, Calea
Dorobanti, Nr. 39, S1. Incepand cu 09.2015 chiria a fost majorata la 25.000 euro/lunar pana la data
de 11.2017, sumele obtinute din acest contract sunt cesionate in favoarea creditorului garantat
VENETO BANCA SCPA ITALIA MONTEBELLUNA-Sucursala București(fosta Banca Italo
Romena SpA). Daca calculam chiria pe care o va incasa in primii doi ani de reorganizare 25.000
euro * 24 luni se va obtine suma de 600.000 euro ( 2.675.100 lei ). In ultimul an, presupunand ca
se vand imobilele in ultimul trimestru, se va obtine suma de 1.003.162 lei din chiria imobilului din
Str. Dorobanti, Nr. 39.
Apartamentul (3 camere) din Bucuresti, Str. Aviator Protopopescu, Nr.9 este inchiriat inchiriat si
se va incerca cresterea chiriei la pretul 300 euro / luna, modic pentru zona in care este amplasat
activul . Valoarea totala a chiriei in cele 33 de luni ( pana la vanzarea lui ) va fi de 44.139 lei.
In cazul in care împotriva societatii s-ar deschide procedura falimentului aceste venituri din
inchirierea imobilelor nu ar mai exista.
Potrivit prevederilor art. 133 alin. 4 lit. d planul de reorganizare trebuie să prevadă „ce despăgubiri
urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, în comparatie cu valoarea estimativă
ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment”.
În ipoteza în care planul de reorganizare nu ar fi aprobat si confirmat, iar societatea ar intra în
procedura falimentului, se va pierde posibilitatea maximizarii indestularii creditorilor. Asa cum
reiese din tabelul de mai jos, in cazul falimentului,creditorii garantati se vor indestula in proportie
de 75,3 % (VENETO BANCA SCPA ITALIA MONTEBELLUNA-Sucursala București(fosta
Banca Italo Romena SpA) – 74% si DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A
SECTORULUI 1 București 100%) iar bugetarii se vor indestula in proportie de 100%. Raportat la

sumele ramase disponibile dupa achitarea celor doua categorii de creante si a cheltuielilor de
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procedura, creantele chirografare se vor indestula in proportie de 2,04 (1.445.758 lei) astfel:
VENETO BANCA SCPA ITALIA MONTEBELLUNA-Sucursala București(fosta Banca Italo
Romena SpA - 636.134 lei, Piraeus Bank S.A. - 808.467 lei, Parc Industrial Mija - 1.156 lei.
In cele ce urmeaza vom prezenta modalitatile de acoperire a creditorilor in ambele cazuri:
reorganizare si faliment.
SURSE DE FINANTARE
Incasari din vanzarea imobilelor

INCASARI
REORGANIZARE
29.113.953

INCASARI
FALIMENT
21.795.091

Aport asociati (majorare capital social)

Incasari din contractele in derulare (chiria)
3.722.400
Vanzare de actiuni

Total incasari

0

3.750.310

3.750.310

36.586.663

25.545.401

PLATI REORGANIZARE

RON

1 Plata creantelor istorice
Din care:

29.913.073 lei

RON

22.836.474lei
100 %

Creante garantate

28.673.271lei

21.596.672 Lei

Creante bugetare

100 %
1.239.802 lei

75,3 %
1.239.802 lei

100 %

100%
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2Plati curente/cheltuieli de procedura
Din care:

Total plati

Curente 54.087 +
Unpir 657.285 +
Dobanzi* bancare 2.942.610
On.Administratorlunar
481.518 +
On. Administrator success
538.435
Total 4.673.935 lei

Unpir 510.908+
On.
Lichidator
judiciar
172.880 +
On.
Lichidator
judiciar
succec 411.056+
Arhiva 26.660 +
Alte chelt de procedura si
conservare 141.668
Total 1.263.172 lei

34.587.008

24.099.646

*dobanzile aferente creantei garantate apartinand creditorului DIRECȚIA GENERALĂ DE
IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 București nu au fost cunoscute la data
intocmirii planului insa exista excedentul necesar la finalul planului de a achita accesorile nascute.
La determinarea sumelor ce urmeaza a le fi distribuite creditorilor in ipoteza falimentului trebuie avut
in vedere pe langa cuantificarea creantelor ce vor constitui obiectul inscrierii in tabelul suplimentar
de creante si faptul ca derularea procedurii de lichidare a patrimoniului societatii va genera cheltuieli
de procedura, efectuate cu conservarea patrimoniului Societatii, organizarea si efectuarea lichidarii
patrimoniului, retributia administratorului judiciar, plata sumelor catre fondul UNPIR, impozite
datorate bugetului statului ce vor diminua corespunzator contravaloarea distribuirilor ce vor fi
efectuate creditorilor.

CAPITOLUL VII – PREVIZIUNEA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE
SOCIETATII PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE

A

7.1. FLUXUL DE NUMERAR
CASH FLOW PREVIZIONAT
Asa cum rezulta din estimarea fluxului de lichiditati, Societatea poate in timpul celor trei ani de
reorganizare sa-si asigure activitatea curenta si valorificarea bunurilor aflate in proprietatea sa, dar
sa-si plateasca si datoriile istorice, insa partial dupa inchiderea perioadei de reorganizare.
(lei)

ANUL I
I.

Incasari din
vanzarea imobilelor

ANUL II

ANUL III

total

29.113.953

29.113.953
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III.

Aport asociat
(majorare capital
social)
Incasari din
contractele in
derulare (chiria)

IV.

Vanzare de actiuni

II.

TOTAL
INCASARI
Plati aferente
activitatii curente+

Dobanda bancara

I.

II.

III.

V.

Plata contributie
fond lichidare (2%)
Plata onorariul
lunar
administratorului
judiciar
Plati catre creditori
conform
programului de
plata

1.353.600

1.353.600

1.015.200

3.722.400

3.750.310

3.750.310

1.353.600

1.353.600

33.879.463

36.586.663

19.668 +
1.070.040

19.668 +
1.070.040

14.751+
802.530

2.996.697

657.285

657.285

160.506 +
538.435
160.506

160.506

1.019.953
29.913.073
29.913.073

Total plati

1.250.214

1.250.214

32.086.580

SOLD
FINAL

103.386

206.772

1.999.655

34.587.008

CAPITOLUL VIII. DESCARCAREA DE OBLIGATII SI DE RASPUNDERE A DEBITORULUI
DESCARCAREA DE GESTIUNE
Potrivit prevederilor art. 181 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, la data confirmarii planului de
reorganizare, Debitorul M.T. PROPERTY S.R.L. este descarcat de diferenta dintre valoarea
obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea pravazuta in prezentul plan de
reorganizare.
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De la data inchiderii procedurii de reorganizare judiciara, Debitorul si fostii administrator
nu vor fi descarcata de orice raspundere in sensul art. 133 alin. 4 lit. c) din Legea nr. 85/2014
privind perocedura insolventei.

IX. REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR
Potrivit prevederilor art. 140 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, programul de plati trebuie sa
precizeze si cum va fi asigurata plata administratorului judiciar.
Prin prezentul plan sunt prevazute urmatoarele plati cu titlu de onorariu al
administratorului judiciar:
Onorariu fix corespunzator perioadei de reorganizare: 2.500 euro, exclusiv TVA/luna.
Onorariu de succes in valoare de1,5%, plus TVA din sumele efetiv distribuite creditorilor
si 0,25%in cazul in care bunul/bunurile va/vor fi adjudecat/e in contul creantei de Veneto Banca
sau in cazul in care debitele vor fi recuperate prin interventia directa/indirecta a Bancii sau a altor
societati din Gruppo Veneto Banca Holding, conform votului creditorului majoritar in adunarea
creditorilor din data de 17.09.2015.
Plata remuneratiei administratorului judiciar urmeaza a se efectua conform prevederilor
art. 140 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, pe baza facturilor fiscale emise de catre acesta.

X. CONTROLUL IMPLEMENTARII PLANULUI DE REORGANIZARE
In conditiile Sectiunii a 5-a din Legea nr. 85/2014, aplicarea planului de catre Societatea
debitoare este supravegheata de 3 „autoritati” independente (judecătorul-sindic, creditorii,
administratorul judiciar), care colaboreaza pentru punerea în practica a prevederilor din cuprinsul
acestuia. Judecătorul-sindic reprezinta „forul suprem”, sub conducerea caruia se deruleaza
intreaga procedura. Creditorii sunt „ochiul critic” al activitatii desfasurate in perioada de
reorganizare. Interesul evident al acestora pentru indeplinirea obiectivelor propuse prin plan
(acoperirea pasivului) reprezinta un suport practic pentru activitatea administratorului judiciar,
intrucat, din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor, se pot contura cu o mai mare
claritate modalitatile de interventie, in vederea corectarii sau optimizarii din mers a modului de
lucru si de aplicare a planului de reorganizare de catre Societate.
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In ceea ce priveste administratorul judiciar, acesta este entitatea care are legatura directa cu
latura palpabila a activitatii Debitoarei, exercitand un control riguros asupra derularii intregii
proceduri. Pe durata implementarii planului de reorganizare, conducerea si administrarea
Societatii vor fi realizate de catre administratorul special al debitoarei.

XI. CONDITIILE PRECEDENTE INCHIDERII PROCEDURII DE REORGANIZARE
JUDICIARA

Planul de reorganizare propus va fi considerat realizat si se va solicita inchiderea
procedurii de reorganizare, in cazul in care sunt indeplinite toate obligatiile de plata ale M.T.
PROPERTY S.R.L. asumate prin plan in cei trei ani prevazuti de Legea 85/2014. De asemenea, de
la data inchiderii procedurii de reorganizare judiciara, Debitorul si fostii administratori nu sunt
descarcati de raspundere in sensul art. 133 alin. 4 lit. c) din Legea nr. 85/2014 privind procedura
insolventei.

ROVIGO S.P.R.L.
Administrator judiciar al M.T. PROPERTY S.R.L.
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