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S.C MEDEUS & CO PRODIMPEX SRL

1. Prezentarea societatii
Informatii de identificare:
Firma: S.C. MEDEUS&CO PRODIMPEX S.R.L.
Cod unic de inregistrare: 1586804
Atribut fiscal:R
Numar de ordine la registrul comertului: J40/19477/1992
Adresa: Bucuresti, Str. Parcului nr.20, sector 1
Capital social:
 Capital social subscris (total RON) : 11.010
 Capital varsat (total RON):11.010
 Numar parti sociale:100
Valoarea unei parti sociale:110.10 ron
Nu are participare straina la capital
Asociati persoane fizice
MARCU STELA
Total aport: 8808 Ron
Nr. total parti sociale: 80
Procent beneficii si pierderi:80%
DOBINDA TIMOTEI
Total aport: 1651,50 Ron
Nr. total parti sociale: 15
Procent beneficii si pierderi:15 %
ION AUREL
Total aport:550,50 Ron
Nr. total parti sociale: 5
Procent beneficii si pierderi:5 %
Nu are asociati persoane juridice;
Nu are asociati tip lista
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Sedii secundare:
Depozit-Craiova, Str. Campului nr.1
Punct de lucru-depozit-Bucuresti, Str. Fantanica nr.36, Sector 2
Punct de lucru in cadrul depozitului frigorific spatiul 8B(refrigerare)Brasov, Str. Fanrului nr.2
Punct de lucru-Chitila-Str. Cartierului nr.4
Punct de lucru-Constanta, Str. Interioara nr.3
Administratorii societatii la data deschiderii procedurii
Marcu Stela-numita la data de 01.06.2006 cf. Cererii de inregistrare de
mentiuni nr.257330 din 07.06.2006
Paun Dragos Florentin-numit la date de 01.06.2006 cf. Cererii de
inregistrare de mentiuni nr.257330 din 07.06.2006
Obiect principal de activitate:-conform contractului de societate:
1013- Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
Pentru mai multe amnunte, anexam la prezentul raport Istoricul societatii eliberat
de ORC Bucuresti la data de 10.12.2009.

2. Scurt istoric al societatii
S.C MEDEUS & CO PRODIMPEX SRL este o firma cu capital integral romanesc,
avand ca principal obiect de activitate producerea preparatelor din carne.
Medeus & Co Prodimpex SRL a fost infiintata pe baza contractului de locatie de gestiune
pe care principalul asociat – dl. Marcu Daniel – l-a incheiat cu SC Pajura Grup SA in
urma licitatiei castigate la 31.05.1992. Prin sentinta civila nr.2664 din 10.06.1992 a
Judecatoriei Sectorului 1 s-a autorizat functionarea societatii, care a fost apoi
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului la data de 23.07.1992 sub numarul
J40/19477.
MEDEUS & CO PRODIMPEX SRL este una dintre cele mai mari companii
nationale cu obiect de activitate fabricarea si comercializarea de produse din carne
(inclusiv carne de pasare), perfect adaptată la cerinţele Comunităţii Europene, acreditată
ISO 9001 şi HACCP, clasată an de an în topul naţional al firmelor private de profil.
Toate produsele Medeus sunt fabricate din materii prime 100% naturale, fără coloranţi
sintetici, fără MDM, fără alţi înlocuitori artificiali care să dăuneze sănătăţii
consumatorilor.
Societatea isi desfasura activiattea prin si prin punctele de lucru situate in:
 Bucuresti – sediul central
 Bucuresti – Antrefrig
 Brasov
 Cluj
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 Craiova
 Constanta
Pentru fiecare punct de lucru din tara exista un depozit si un personal alcatuit din
Director Regional, echipa de vanzari, operator facturare, gestionar, soferi livrare.
Distributia la nivel regional se asigura de la fiecare punct de lucru cu masinile de livrare
proprii iar transportul de marfa de la depozitul central din Bucuresti pana la punctul de
lucru respectiv fiind efectuat zilnic.
Procesul de aprovizionare se realizeaza astfel:
 se lanseaza cerere de oferta;
 analiza si selectarea ofertei (minim trei furnizori);
 negocierea conditiilor de transport, livrare, pret achizitie;
 lansarea comenzii de aprovizionare
De
regula
transportul
se
asigura
de
catre
furnizor.
Aprovizionarea se face la intervale fixe sau variabile si cu cantitati fixe sau
variabile, fiind influentata de urmatorii factori:
 marimea si ritmicitatea cererii produselor companiei pe piata;
 posibilitatile furnizorilor de a onora comenzile.
La inceperea activitatii firma avea 15 lucratori, un capital social de 10 RON
(100.000 lei vechi), un spatiu de productie de 835 mp si realiza un numar de 10
sortimente de produse specifice sectorului de restaurante.
Pe parcursul anilor, din fonduri proprii si fonduri atrase (credite), s-au cumparat
utilaje specifice, de ultima generatie, performante, importate din Germania, Franta s.a,
care au asigurat asimilarea tehnologiilor si a calitatii produselor din tarile UE si care au
dus implicit la dezvoltarea firmei.
Firma avea la finele anului 2008 un numar de 246 de angajati, angrenati in activitatile de
baza desfasurate la MEDEUS: productie, gestiune, livrare, logistica, comercializare,
achizitie.
In timp, produsele comercializate au suferit multiple transformari, atat ca numar si
varietate, cat si din punct de vedere al productiei, incercand permanent sa se identifice cu
cerintele pietei.
La finele anului 2008, societatea producea si comercializa produse preparate din carne,
structurate pe categorii dupa cum urmeaza: parizere, salamuri, cremwursti si carnati,
specialitati, produse sezoniere. Toate acestea au fost comercializate dupa caz in functie de
cerintele pietei sau de structura de vanzare a respectivului client in doua variante: vrac sau
vid.
Medeus avea la 31.12.2008 , o cota de piata de 3% la nivel local.
In anul 2009 Medeus & Co Prodimpex SRL producea urmatoarele sortimente:
- salam Sibiu;
- salam Medeus crud-uscat;
- salam banatean;
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-

toba;
lebar;
carne tocata;
carnati proaspeti;
pasta mici;
Colaborand foarte strans cu SC Goodies 97 SRL, la inceputul anului 2009, factorii
de decizie de la ambele societati au luat urmatoarele masuri :
- relocarea partiala a productiei la Goodies 97 SRL, deoarece piata de desfacere pe
grup a scazut. S-a urmarit o reducere a costurilor pe combustibil (gaze, energie
electrica) deoarece Medeus a incetat colaborarea cu magazinele mari, pentru care
producea in jur de 6 tone pe zi .
- Medeus a ambalat si a livrat produsele fabricate la Goodies 97, in baza contractului
de franciza nr.752 din data de 20.02.2002 in principal din cauza ca cele doua
societati au fost concepute de asociatii majoritati intr-un tot unitar. De exemplu
Medeus beneficiaza de distributie si ambalare, operatiuni ce lipsesc cu desavarsire
societatii Goodies 97 SRL.
La data deschiderii procedurii insolventei, productia societatii debitoare era restarnsa
la doar cateva sortimente, activitatea de baza fiind desfacerea produselor fabricate la
Goodies 97 SRL.
In prezent se urmareste marirea productiei si diversificarea sortimentelor,
incepand cu finele lunii februarie 2010. Se urmareste un target de circa 4 tone pe zi de
produse, astfel:
- Produse proaspete( carnati proaspeti ,pasta mici, carne tocata) 0.5 t
- Preparate carne pui(parizer, crenwusti,sunca )
1. t
- Preparate din carne de porc(carnati,salam)
2 t
- Specialitati carne porc(sunci ,file)
0.6 t
-Preparate crud- uscate
0.150 t
Total productie zilnica
4,250 t
Acest calcul este relevant in prima luna, societatea dorind a mari capacitatea de
productie cu 10% pe luna, maximul fiind de 8 tone/zi.
Reluarea activitatii aduce avantaje mari societatii debitoare:
-Diminuarea activitatii de desfacere a produselor fabricate de alte societati, ceea ce
inseamna ca societatea nu va mai avea venituri doar din adaos comercial, fiind
direct producatoare;
-Se poate ,, jongla,, cu preturile de livrare;
-brandul Medeus fiind cunoscut pe piata, societatea este increzatoare in vanzari si
in contractarea de noi clienti, ceea ce ar duce la perfectarea de contracte noi.
Ca perspective de dezvoltare, societatea isi propune incepand cu sfarsitul anului 2010
relocarea activitatii la punctul de lucru din Chitila.
Mentionam in acest sens ca SC Medeus & Co Prodimpex SRL are in desfasurare prin
programul Sapard proiectul “Construire unitate de procesare a carnii in conformitate cu
cerintele Uniunii Europene, unitate situata in Chitila, judetul Ilfov”. Evaluarea
cheltuielilor pentru implementarea investitiei s-a realizat la nivelul unor cheltuieli
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eligibile de 4.000.000 euro . In prezent, programul este in desfasurare, contractul este
mentinut, urmand sa se primeasca o finantare de 1.000.000 Euro pentru finalizarea
lucrarii. Construcia este aproape in stadiul final de executie, urmand instalarea liniei
tehnologice si finalizarea acestei investitii este prevazuta in program la finele anului
2010. Pentru finalizarea investitiei este necesar un capital de cca 2,3 milioane EURO.
Centrul de productie din Chitila ar urma sa aiba o capacitate de 40 de tone de
produse pe zi in cazul functionarii la maxima capacitate.
In cazul relocarii, primul trimestru al anului 2011 SC Medeus & Co Prodimpex SRL isi
propune sa desfasoare o productie de 9-10 tone pe zi, urmand o crestere cu 10% pe luna.
Societatea se va adapta la cerintele pietii incercand sa desfasoare o activitate de comert
profitabila, avand la baza o fabrica noua cu o capacitate de productie impresionabila, ceea
ce reprezinta o sursa importanta in vederea achitarii creantelor societatii.
In situatia relocarii productiei la noua unitate, se disponibilizeaza activele din vechea
locatie (terenuri, cladiri, utilaje) care se vor vinde in cadrul procedurii, reprezentand si
acestea o principala sursa de venituri in vederea realizarii unui plan de reorganizare.
Societatea debitoare si-a exprimat intentia de reorganizare, urmand sa depuna planul de
reorganizare . In acest scop, in vederea asigurarii resurselor de realizare a planului de
reorganizare, SC Medeus & Co Prodimpex SRL este interesat in gasirea unui potential
investitor.
ANALIZA EVOLUTIEI CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
Analiza economico-financiara realizata de catre administratorul judiciar s-a facut in
cbaza documentelor financiar-contabile ale societatii pentru trei ani anteriori deschiderii
procedurii insolventei.
Mentionam ca auditorul societatii este S.C. MACAVEIU CONSULT S.R.L.,
societate din Brasov.
Prezentam in continuare un extras din analiza intocmita, referitoare la evolutia
cifrei de afaceri pornind de la contul de profit si pierdere.
Imaginea de ansamblu asupra contului de profit si pierdere este prezentata in tabelul
de mai jos:

Productia vanduta
Venituri din vanzarea
marfurilor
Cifra de afaceri
Alte venituri din
exploatare
Venituri din exploatare
Materii prime, materiale
Alte cheltuieli materiale
Energie, apa

Decembrie
2006
RON

% in
CA

Decembrie
2007
RON

42,180,843
30,531,590

58.0%
42.0%

42,644,866
28,482,935

0.2%

71,127,801
1,831,178

% in
CA

Decembrie
2008
RON

60.0%
40.0%

31,482,819
43,743,139

2.6%

75,225,958
2,335,420

% in
CA

30 Iunie
2009
RON

41.9%
58.1%

5,331,808
16,430,565

3.1%

21,762,373
1,705,520

% in
CA

7.1%
21.8%

72,712,433
143,720
72,856,153
29,183,930
520,846
282,792

72,958,979
40.1%
0.7%
0.4%

27,585,385
546,216
395,619

77,561,378
38.8%
0.8%
0.6%

19,568,775
389,360
594,092

2.3%

23,467,893
26.0%
0.5%
0.8%

2,607,249
134,064
360,833

3.5%
0.2%
0.5%
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Costul marfurilor
Cheltuieli personal si
asimilate
Deprecieri imobilizari
Deprecieri active
circulante
Alte cheltuieli de
exploatare
Total cheltuieli din
exploatare

30,221,026
5,299,539

41.6%
7.3%

28,495,067
6,763,851

40.1%
9.5%

46,471,814
6,531,549

61.8%
8.7%

15,742,596
2,104,021

20.9%
2.8%

1,990,839
255,834

2.7%
0.4%

2,314,324
0

3.3%
0.0%

2,620,118
0

3.5%
0.0%

978,117
0

1.3%
0.0%

6,722,414

9.2%

8,826,181

12.4%

8,355,299

11.1%

2,887,605

3.8%

74,477,220

102.4%

74,926,643

105.3%

84,531,007

112.4%

24,814,485

33.0%

EBIT

(1,621,067)

-2.2%

(1,967,664)

-2.8%

(6,969,629)

-9.3%

(1,346,592)

-1.8%

Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar

1,333,245
1,695,123
(361,878)

1.8%
2.3%
-0.5%

517,782
2,079,274
(1,561,492)

0.7%
2.9%
-2.2%

457,087
7,639,411
(7,182,324)

0.6%
10.2%
-9.5%

12,290
1,592,307
(1,580,017)

0.0%
2.1%
-2.1%

Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultat extraordinar

0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%

0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%

0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%

0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%

Impozit pe profit

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

3,667

0.0%

Profit/(Pierdere)

(1,982,945)

-2.7%

(3,529,156)

-5.0%

(14,151,953)

-18.8%

(2,930,276)

-3.9%

Incepem cu analiza cifrei de afaceri, prin prisma categoriilor de venituri pe care le incorporeaza sau
pe care le contine.
Cifra de afaceri este compusa, ca regula, din: venituri din vanzarea marfurilor, venituri din productia
vanduta.
Cifra de afaceri, fiind un indicator de volum, evidentiaza dimensiunea volumului de afaceri realizate
de o societate comerciala in relatiile sale cu diferiti parteneri de afaceri.
Aceasta reflecta atat marimea laturii comerciale a unei firme (prin marimea si numarul partenerilor
catre care efectueaza vanzari), cat si volumul activitatii desfasurate (prin marimea vanzarilor efectuate
catre partenerii sai).
In ceea ce priveste evolutia cifrei de afaceri pe perioada analizata, subliniem faptul ca aceasta
inregistreaza, pe tot parcursul perioadei analizate, o evolutie oscilanta, atingand apogeul in anul
2008, respectiv 75.255.958 lei.
Aceasta cifra de afaceri a fost obtinuta in anul 2008 din:
- Venituri din vanzarea produselor finite
- Venituri din vanzarea semifabricatelor
- Venituri din lucrari, servicii prestate
- Venituri din redevente, chirii

25.442.239 lei;
5.836.197 lei;
64.661 lei;
116.602 lei;
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- Venituri din vanzarea marfurilor

43.743.139 lei;

- Venituri din activitati diverse

23.120 lei.

TOTAL

75.225.958 lei

Evolutia cifrei de afaceri in perioada analizata este reprezentata grafic mai jos:

Evolutia cifrei de afaceri
in perioada 2006-30.06.2009
72,712,433

75,225,958
71,127,801

21,762,373

Decembrie 2006 1
Decembrie 2008

Decembrie 2007
Iunie 2009

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL,

Prin reprezentant,
Otilia Doina Milu
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