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Raport privind actiyitatea desfa$uratE
de administratorul judiciar Prompt Insolv IPURL de la ultimul

termen de judecata pani in prezent la debitoarea
MATROS '94 IMP. EXP. SRL

Subscrisa Prompt lnsolv S.P.R.L, am intocmit prezentul raport in
conformitate dispozitiile Legii 85/2006 privind procedura insolventei, in
calitate de adminisfator judiciar, numit in dosarul cu nr. de mai sus, prin
incheierea nr. 80,8/17.01.2012, prin care vI prezentdm activitatea
desfiguratd de la ultimul termen dejudecati p6n5 la prezentul termen:

Activitatea administratorului judiciar s-a concentat in aceastd
perioad6 pe supravegherea gi irldrumarea debitoarei in decursul perioadei
de observalie.

Mention5m faptul ca a fost depus in termen Planul de Reorganizare
a activitifi debitorului propus de cAtre adminsfiatorul special, iar in data
12.06.2014 a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventi nr.
1 1210 I 12.06.2014 anunlul privind depunerea planului de reorganizare,
convocarea Adunarii Creditorilor spre a fi analizat si votat fiind
convocat5 pentru data de 26.06.2014 om 14'.00.

Conform raportului administratorului special activitatea debitoarei
in perioada marlie 2014 - mai,2014 a continuat de aceeaqi manierd ca
dupd deschiderea procedurii, datorita deschderii sezonului cald vanzarile
au qescut per ansamblu in perioada vizata. Cererea si consumul a crescut
modest doar pe o perioada scurta in perioada Pastelui - specific acestei
perioade fiind odentarea clientilor finali spre retelele IKA (
Supermarketud). Am adaptat portofoliului de produse specific perioadei
de iama si am lichidarea de stocuri neperformante. Piata nu a raspuns
pozitiv si nu am mai continuat evitard sa ramarem cu stocuri
nevandabile. Costurile cu salariile sau stabilizat au scazut fata de 2013
dar continua sa aiba pondere mare in balanta de cheltuieli. In perioada
Martie - Mai 2014 am inregistrat o serie de plecari dar si de reangajari ale
unor fosti salariati inlocuindu-I pe demisionati. Restructumrea pe spatii
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de depozitare a generat posibilitatea de a inchiria o parte din depozit cca.
300 mp. Pe londul ofertei mari de spatii din piata si cererea scazuta
datorita recesiunii nu am gasit ohirias. Costurile cu logistica si utilitatile
s-au fost stabilizat dar au pondere mare datorita perioadei sezonului rece
si a kilometdlor rulati pe drumuri foarte rele. Necesitatea de selectare a
marfurilor - relocari, pregatirea pentru valorificarea deterioratelor si
gestionarea defectelor / expiratelor a fost scazuta nemaigenerand costuri
suplimentare. Recuperarile de solduri din piata s-au urmadt si recuperat
in continuare pe cai simple - incasare sold, compensari, retururi de marfa
sau pe cale juridica. Avem actual 11 clienti in procedura de executare
silit4 8 clienti pentru care s-au emis Ordonante de plata in baza OUG
119, 60 la care s-au depus Cereri de admisibilitate cl O 119, 20 clienti
aflati in procedura generala de insolventa, un client fata de care s-a depus
plangere penala si 60 de clienti in procedura de conciliere prealabila
urmand a se depune cerere de chemare in judecata celor care nu se vor
conforma. Procedura de evaluare a patrimoniului prin ROM pREST
SERV - evaluatorul desemnat de comitet este in curs de hnalizare. Au
fost depuse toate documentele solicitate. A lost finalizata lista
chirografarilor indispensabili si au avr.rt loc discutii cu toti acestia legate
de palnul de vanzari si obiectivele pe 2014. Planul de reorganizare a fost
depus la termen umand sa aiba loc in final de Iunie 2014 convocarea
Adunarii Creditorilor spre a fi analizat si votat.

CONCLUZI

in momentul de laIS consideram ci se impune continuarea
procedurii qi prelungirea perioadei de observalie pen6 h care creditodi
debitoarei iqi vor exprima votul cu privire la Planul de Reorganizare al
debitoarei propus de cltre administratorul special.

Vi rugdm sd acordaJi un nou tetmen pentru continuaxea procedudi.

Or^dea 17 .06.201 4 Prompt Insolv I.P.U.R L
Adm. judiciar al MATROS '94 IMP. EXP. SRL


