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1. PREAMBUL
În baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societ ile ( Legea Societ ilor ), în temeiul
hot rârilor adoptate de organele de conducere ale societ ilor participante la divizarea prin
absorb ie, s-a aprobat de principiu:
-

Divizarea prin absorb ie (Divizarea total ) a societ ii Atlassib S.R.L. în favoarea unor
societ i existente în interesul societ ilor, societatea divizat este dizolvat f r a intra în
lichidare, iar patrimoniul s u se împarte cu trei societ i existente (Atlantic Travels
Interna ional S.R.L., Tipo Trib S.R.L. i Horticola Interna ional). Ca urmare a diviz rii,
partimoniile societ ilor beneficiare se m resc cu partea cuvenit din patrimoniul societ ii
divizate. Art.238 alin (2) lit.a) o societate dup ce este dizolvat f r a intra în lichidare,
transfer mai multor societ i totalitatea patrimoniului s u, în schimbul repartiz rii c tre
ac ionarii societ ii divizate de ac iuni la societ ile beneficiare i eventual, al unei p r i în
numerar de maxim 10% din valoarea nominal a ac iunilor astfel repartizate .

-

Hot rârea Adun rii Generale nr.140 din data de 15.07.2019 a Societ ii Întocmirea
prezentului proiect de divizare ( Proiect de divizare )

Având în vedere:
Hot rârea Adun rii Generale nr.140 din data de 15.07.2019 a Societ ii Atlassib S.R.L.
Hot rârea Adun rii Generale nr.11 din data de 15.07.2019 a Societ ii Atlantic Travels
Interna ional S.R.L.
Hot rârea Adun rii Generale nr. 4 din data de 15.07.2019 a Societ ii Tipo Trib S.R.L.
Decizia Asociatului Unic nr.1 din data de 15.07.2019 a Societ ii Horticola Interna ional
S.R.L.
inând cont de prevederile

iilor legale ale:

ulterioare, d
Legii nr.287/2009 privind Codul Civil (Noul Cod Civil)
reglementate principiile reorganiz rii persoanei juridice;
L
e Legea nr.82/1991;

art.232- 243, prin care sunt
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Ordinul MFP nr.897 din 3 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
reflectarea în contabilitate a principalelo
uderea unor asocia i din
cadrul
în Monitorul Oficial, Partea I
nr.711 bis/22.09.2015 d
Ordinul MFP nr.1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglement rilor contabile
privind
le financiare anuale individuale situa iile financiare anuale consolidate;
Legii nr.277/2015 privind Codul fiscal c
Codul Fiscal;
Legea nr.53/2003 referitare la Codul Muncii, republica
în continuare Codul Muncii;
Leg
intreprinderii, al uni
ulterioare, denumit

ompl
a

sau al alt

odifi

Ordinul Ministerului Finan elor Publice nr.2861/2009 privind organizarea i inventarierea
elementelor de activ i pasiv (Ordin nr.2861/2009)
S-a hot rât Divizarea prin absorb ie (Divizarea total ) a societ i Atlassib S.R.L. în favoarea unor
societ i existente, societatea divizat este dizolvat f r a intra în lichidare, iar patrimoniul s u
este absorbit de trei societ i existente (Atlantic Travels Interna ional S.R.L., Tipo Trib S.R.L. i
Horticola Interna ional). Ca urmare a diviz rii, partimoniile societ ilor beneficiare se m resc cu
partea cuvenit din patrimoniul societ ii divizate.
Art.238 alin (2) lit.a) o societate dup ce este dizolvat f r a intra în lichidare, transfer mai
multor societ i totalitatea patrimoniului s u, în schimbul repartiz rii c tre ac ionarii societ ii
divizate de ac iuni la societ ile beneficiare i eventual, al unei p r i în numerar de maxim 10% din
valoarea nominal a ac iunilor astfel repartizate .
Asoc
soc
i aprobat, de principiu, divizarea prin
absorb
ATLASSIB S.R.L. în calitate de societate dizolvat i transmiterea universal a
patrimoniului acesteia
:
Atlantic Travels Interna ional S.R.L. în calitate de [societate
Horticola Interna ional S.R.L. în calitate de [societate absorbant
Tipo Trib S.R.L. în calitate de [societate absorbant

beneficiar ]³;

- beneficiar ]¹;
beneficiar ]².

Proiect de divizare prin absorb
u fos
pri
Proiectul de Divizare prin absorb ie în conformitate cu art.241 din
Legea nr.31/1990.
Se întocme te prezentul Proiect de divizare prin absorb ie (denumit în continuare Proiectul ) care
urmeaz a fi depus, pentru fiecare societate participant , la Oficiul Registrului Come ului de pe
lâng Tribunalul Sibiu, iar publicitatea se ve realiza prin intermediul propriilor pagini web,
societ ile optând pentru efectuarea publicit ii în condi iile art 242 alin.(2¹) i urm.din Legea
31/1990, iar Oficiul Registrului Comer ului unde sunt înmatriculate societ ile va publica, pe
propria sa pagin web, Proiectul de divizare.

F r a aduce atingere unor defini ii cuprinse în prezentul Proiect i în anexele acestuia, termenii i
expresiile folosite au în elesul determinat potrivit
or de mai jos:
cadrul juridic aplicabil - Legea nr.31/19
comercial
rioare; Legea nr.287/2009 privind Codul Civil (Noul Cod
Civil)
art.(232-243); Legea con
-1991, republ
r
ulterioare; Ordinul MFP nr.897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind reflectarea în contabilitate a principalelor opera iuni de fu
lichidare a s
mentul fiscal al acestora, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr.711 bis/22.09.2015;Ordinul MFP nr.1802 din 29 decembrie 2014 pentru
aprobarea Reglement rile contabile privind
e financiare anuale individuale i situa iile
financiare anuale consolidate; Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
rile ulterioare, publicat în
Monitorul
r.
în Monitorul
Oficial, nr.88 din 30.04.1996, astfel cum a fost com
diviz rii
Divizate
pentru

este 30.06.2019 i repre
nanciare ale
lor Absorbante-beneficiare întocmite pentru divizare,
diviz rii.

Diviz rii
divizarea va produce efecte juridice,în
conformitate cu prevederile art.249, lit.b) în alte cazuri, de la data înregis
, cu ex
va avea efect la o al
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beneficiare, nici anterioa
rimoniul .
soc

re pentru divizare - data de 30.06.2019, stabi
ticipante conform art. 241 lit.(i) Legea 31/1990.

Divizarea prin absorb ie - proce
.31/1990, constând în
ope
se realizeaz împ r irea unei societ i. Ea const în împ r irea întregului
patrimoniu al unei societ i, care i înceteaz existen a, între
existente sau care iau astfel fiin (în terminologia Codului civil îi corespunde no iunea de
divizare total ). Divizarea în cadrul acestui proiect se face în favoarea unor societ i
existente. În cazul diviz rii în favoarea unor societ i existente, societatea divizat se dizolv ,
f r lichidare, iar patrimoniul s u se împarte la cele trei societ i existente. Ca urmare a
diviz rii, patrimoniile societ ilor beneficiare se m resc cu partea cuvenit din patrimoniul
societ ii divizate. Pentru acest motiv, acest caz de divizare mai este denumit i divizare prin
absorb ie.
Proiectul de divizare
înscrisul de reglementare a opera iunii juridice de transmitere
universal a patrimoniului societ ii Atlassib S.R.L. i transmiterea societ ilor beneficiare a
frac iunilor din patrimoniu, adic o parte din totalitatea drepturilor i obliga iilor care au
apar inut societ ii divizate în favoarea celor trei societ i existente: Atlantic Travels
Interna ional S.R.L., Tipo Trib S.R.L. i Horticola Interna ional S.R.L. cu respectarea
prevederilor legale aplicabile. Proiectul de divizare prin absorb ie elimin orice alte în elegeri
prealabile care au avut loc între Societ ile implicate i asocia ii acestora. Prezentul document
întocmit de
e în conformitate cu Cadrul juridic aplicabil
Documentele Diviz rii, aprobat de admin
e Diviz rii.
Situa
divizare - s
participante la divizarea prin absorb ie la 30.06.2019, utilizate pentru determinarea activului
net în vederea stabilirii
diviz rii.
Societate absorban -beneficiar - societatea care va prelua frac iuni din patrimoniul
i divizate prin transmitere universal sau cu titlu universal, patrimoniul societ ilor
beneficiare se m re te,
i divizate, ceea ce
impune majorarea capitalui, în con
Societate divizat
societate al
patrimoniu se transmite în universalitatea sa
societ ilor absorbante- beneficiare, care dobândesc frac iuni din patrimoniu, adic o parte din
totalitatea drepturilor i obliga iilor care au apar inut societ ii divizate. Societatea divizat
ctuarea op
e divizare
ierde personalitatea jur

Proiect de divizare prin absorb
Data diviz rii
conform pre

data producerii efectelor diviz rii din punct
unilor din prezentul proiect de Divizare.

Rata de
abs

raport cu rol de a desemna
sociale în socie i divizate.

Prima de divizare
repre
valoarea cu care a crescut capitalul social al societ
897/2015.
iferen

ale în societatea

portului rezultat din divizare
lor absorbante, conform Ordinului MFP
total active

total datorii

punde

capitalurilor proprii.
loarea cu care contribuie la re

trate în

fuziune/divizare.
valoarea cont
aportul net
div

- reprezi

dintre activul net contabil/
e

valoarea intrinsec
reprezint valoarea unitar de pia a unei p r i sociale, respectiv
rezultatul raportului din Activul net i Num rul de p r i sociale.

3. FORMA JURIDIC , DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL i ALTE ELEMENTE
DE IDENTIFICARE
CATE ÎN DIVIZARE
(art.241 lit.(a) din Legea 31/1990 )
ATLASSIB S.R.L.
divizat º

societate divizat

[

n continuare

tlassib

sau

Denumire

Atlassib

Sediul social
Nr. ORC
Cod unic de înregistrare
Atribut fiscal
Durata de fun
are
Activit i la sediu

Sibiu, str.Tractorului, nr.14, jud.Sibiu
J32/1430/1993
4896419
RO
Neli
[cod CAEN-7712 ]Activit i de închiriere i leasing cu
autovehicule rutiere grele,
[cod CAEN-7711]Activit i de închiriere i leasing cu
autoturisme i autovehicule i autovehicule rutiere u oare,
[cod CAEN-4519] Comer cu alte autovehicule,

e
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[cod CAEN-9609]Alte activit i de servicii n.c.a, [cod CAEN7990] Alte servicii de rezervare i asistent turistic ,
[cod CAEN-6820] Închirirea i subânchierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate [cod CAEN-6420] Activit ri
ale holdingurilor, [cod CAEN-5320] Alte activit i po tale i de
curier, [cod CAEN-5229] Alte activit i [cod CAEN-5221]
Activit i de servicii anexe transporturilor terestre, [cod
CAEN-4520] Între inerea i repararea autovehiculelor, [cod
CAEN-3312] Reparea ma inilor,[cod CAEN-3311] Repararea
articolelor fabricate din metal, [cod CAEN-2932] Fabricarea
altor piese i accesorii pentru autovehicule i motoare de
autovehicule.
3.194.800
, valoarea
parte
RON
Carabulea Marina, cet ean român, n scut la data de
25.07.1952, de ine un num r de 288.214
, în
valoare total de 2.882.140 lei, reprezentând o cot de
participare la beneficii i pierderi de 90,21347%;
T nase Corneliu, cet ean german, n scut la data de
29.07.1953, de ine un num r de 31.266
ciale în valoare
total de 312.660 lei, reprezentând o cot de participare la
beneficii i perderi de 9,78653%;
319.480
10 lei

Capital social
As

or sociale
inut de c tre as
Administrarea societ ii:
Puncte de lucru:
Website:

90,21347% Carabulea Marina
9,78653% T nase Corneliu
Ungureanu Mihaela Nicoleta,
Mu an Florin Ioan
Conform statut
www.atlassib.ro

Atlantic Travels Interna ional S.R.L- societate absorbant -beneficiar [
Atlantic Travels Interna ional sau
ant ]¹

Denumire
Forma

de

Atlantic Travels Interna ional
organizare

Sediul social
Nr. ORC
Cod unic de înregistrare
Atribut fiscal

Sibiu,str. Tractorului, nr.14, cam.28, et.1, jud. Sibiu
J32/1111/2007
21979506
RO

ntinuare
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Obiectul de activitate

Capital social
i

ale
Va

[cod CAEN-5229] Alte activit i anexe transportului, [cod
CAEN-7911] Activit ii ale agen iilor turistice, [cod CAEN4941]Transporturi rutiere de m rfuri, [cod CAEN- 7712]
Activit i de închiriere i leasing cu autovehicule rutiere grele,
[cod CAEN- 5221] Activit i de servicii anexe pentru
transporturi terestre, [cod CAEN- 5320] Alte activit i po tale i
de curier,
[cod CAEN- 5310] Activit i po tale desf urate sub
obligativitatea serviciului universal, [cod CAEN-4939] Alte
transporturi terestre de c l tori n.c.a.
106.080 RON, subscris
egra
, valoarea
part
RON
Carabulea Marina, cet ean român, n scut la data de
25.07.1952, de ine un num r de 5.411
, în valoare
total de 54.110 lei, reprezentând o cot de participare la
beneficii i pierderi de 51,0086%;
Blackstone Plaza, sediul social: Sibiu, str.Nicolaus Olahus, nr.5,
corp A, Et.P, jud.Sibiu, 5.197
ciale, în valoare de 51.970
lei, reprezentând o cot de participare la beneficii i pierderi de
48,9914%
10.608
10 lei

le
Administrarea societ ii:
Puncte de lucru:
Website:

51,0086% Carabulea Marina
48,9914% Blasckstone Plaza
Ungureanu Mihaela Nicoleta,
Mu an Florin Ioan
Conform statut
www.atlantictravelsintrenational.ro

Horticola Interna ional S.R.L- societate absorbant -beneficiar
Horticola Interna ional sau
te absorbant ²

[

Denumire

Horticola Interna ional

F
Sediul social
Nr. ORC
Cod unic de înregistrare
Atribut fiscal
Durata
re
Obiectul
principal
de
activitate
Capital social

Societate
Sibiu, Str.Viile Sibiului, nr. 56, jud.Sibiu
J32/565/1999
12507520
RO

tinuare

[cod CAEN-0124] Cultivarea plantelor semin oase i sâmburoase
2.985.775

RON,

subscris
RON

egral

v

t,

valoarea
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Asociat unic
sociale
Valoarea
nomi

Altassib , de ine un num r de 137.277
total de 2.985.775 lei, reprezentând o cot
beneficii i pierderi de 100%,
137.277,00
21,75 lei

%
as
Administrarea societ ii:
Website:

100% Atlassib S.R.L.
Radu Simona
www.horticolainternational.ro

Tipo Trib S.R.L- societate absorbant -beneficiar
ocietate absorbant ³

Denumire

[

tinuare

, în valoare
participare la

Tipo Trib

Tipo Trib

Sediul social
Sibiu, str. George Co buc, nr. 38, jud.Sibiu
Nr. ORC
J32/2136/1994
Cod unic de înregistrare
6685337
Atribut fiscal
RO
Durata de fun
Nelimi
Obiectul
principal
de [cod CAEN-1811] Tip rirea ziarelor,
activitate
[cod CAEN-6820] Închirierea i subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate
Capital social
98.070 RON,
rsat, valoarea n
/
parte socia
5 RON
Carabulea Oprea-Nicoale, cet ean român, n scut la data de
20.06.1989, domiciliat în Sibiu, cu str. Costache Negruzzi, nr.
11, jud. Sibiu, de ine un num r de 3.269,00
ale, în
valoare total de 49.035 lei, reprezentând o cot participare la
beneficii i pierderi de 50%,
Carabulea Ilie-Tudor, cet ean român, n scut la data de
12.09.1990, domiciliat în Sibiu, str. Costache Negruzzi, nr.
11, de ine un num r de 3.269,00
i sociale, în valoare de
49.035 lei, reprezentând o cot de participare la beneficii i
pierderi de 50%
6.538,00
Valoarea
nomi
15 lei
or sociale
50% Carabulea Oprea-Nicolae
50% Carabulea Ilie-Tudor
Administrarea societ ii:
Bitu Mircea, Cîmpean Laura, Horhat Magda
Website:
www.tipotrib.ro

sau
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4. MODALITATEA DE REALIZARE A DIVIZ RII
DIVIZ RII (art.241 lit.(b) din Legea nr.31/1990)
4.1 Fundamentarea diviz rii
Prezentul Proiect de Divizare prin Absorb ie (denumit în continuare Proiect de divizare prin
absorb ie ) a fost întocmit de administratorii
alin.(1) lit.(a) din Legea nr.31/1990, raportat la art.241 i (238-251)
prevederile Capitolului 2
refereritoare la divizare din Titlul VI al Legii nr.31/1990 al celorlalte norme juridice con inute în
Ca
astfel cum sunt defin
Generale a Asocia ilor.

Diviz rii
inanciare de Divizare,
ti termeni în preambul, precum i a dispozi iilor Hot rârilor Adun rii

Prin prezenta opera iune, Divizarea prin absorb ie (Divizarea total ) a societ i Atlassib S.R.L. în
favoarea unor societ i existente, societatea divizat este dizolvat f r a intra în lichidare, iar
patrimoniul s u se împarte cu trei societ i existente (Atlantic Travels Interna ional S.R.L., Tipo
Trib S.R.L. i Horticola Interna ional). Ca urmare a diviz rii, partimoniile societ ilor beneficiare
se m resc cu partea cuvenit din patrimoniul societ ii divizate. Art.238 alin (2) lit.a) o societate
dup ce este dizolvat f r a intra în lichidare, transfer mai multor societ i totalitatea
patrimoniului s u, în schimbul repartiz rii c tre ac ionarii societ ii divizate de ac iuni la
societ ile beneficiare i eventual, al unei p r i în numerar de maxim 10% din valoarea nominal a
ac iunilor astfel repartizate .
Prin divizare se vor realiza urm toarele deziderate:
-

Atingerea unui optim de organizare i eficien
pozi iei pe pia a de profil;

pentru cre terea profitabilit ii i înt rirea

-

Utilizarea mai bun a resurselor economico-financiare prin redimensionarea activit ii;

-

O mai bun gestionare a activit ii i a riscurilor;

-

Dimensionarea viitoare a afacerilor confer noilor societ i o stabilitate mai mare i
posibilitatea dezvolt rii fiec rei ramuri de activitate;

-

Societ ile beneficiare vor putea adopta strategii flexibile de afirmare pe pia , cu efect
pozitiv în perspectiva dezvoltarii viitoare a activit ilor;

-

Nu exist restric ii cu privire la asigurarea cu resurse umane, fiecare dintre societ ile
beneficiare, va stabilii necesarul optim privind resursa uman ;
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-

Prin divizare, fiecare dintre societ ile beneficiare (absorbante) vor putea desf ura o
activitate mai eficient ;

-

Se preconizeaz cre teri ale ratei rentabilit ii pentru fiecare domeniu de activitate;

-

Sursele disponibilizate pentru investi ii vor putea fi utilizate în mod creativ i oportun de
fiecare societate în parte;

-

Va cre te eficien a actului decizional,

-

Se urm re te î
precu

-

Separarea rezultatelor financiare ale liniilor de afaceri pentru o mai bun gestionare a
capitalului circulant.

politicilor de marketing a soci
rii mijl

implicate în divizare,

4.2 Etapele generale ale diviz rii prin absorb ie
În vederea realiz rii diviz rii prin absorb ie conform prevederilor Capitolului II
fuziunea i
Divizarea societ ilor (art.238-251¹) al Titlului VI din Legea societ ilor nr.31/1990 republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare coroborat cu art.236-art.243 din Codul Civil, urmeaz a se
parcurge urm toarele etape:
Prin Hot rârea AGA nr.140 din 15.07.2019 adoptat în unanimitate de c tre asocia ii
Societ ii Atlassib S.R.L. ( societate care se divizeaz în totalitate) i Hot rârea Adun rii
Generale nr.11 din data de 15.07.2019 a Societ ii Atlantic Travels Interna ional S.R.L.
(societate absorbant
beneficiar ¹) adoptat în unanimitate de c tre asocia i, Hot rârea
Adun rii Generale nr. 4 din data de 15.07.2019 a Societ ii Tipo Trib S.R.L.(societate
absorbant - beneficiar ³ ) adoptat în unanimitate de c tre asocia i i Decizia Asociatului
Unic nr.1 din data de 15.07.2019 a Societ ii Horticola Interna ional S.R.L.(societate
absorbant
beneficiar ²) adoptat în unanimitate de c tre asocia i au decis s nu fie
parcurs etapa întocmirii raportului administratorilor prev zut de prevederile art.243²
alin.(1) din Legea societ ilor comerciale nr.31/1990 republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare i nici comunicarea informa iilor la care se face referire la art.243²
alin.(4) din acela i act normativ.
Prin Hot rârea AGA nr.140 din 15.07.2019 adoptat în unanimitate de c tre asocia ii
Societ ii Atlassib S.R.L. ( societate care se divizeaz în totalitate) i Hot rârea Adun rii
Generale nr.11 din data de 15.07.2019 a Societ ii Atlantic Travels Interna ional S.R.L.
(societate absorbant
beneficiar ¹) adoptat în unanimitate de c tre asocia i, Hot rârea
Adun rii Generale nr. 4 din data de 15.07.2019 a Societ ii Tipo Trib S.R.L.(societate
absorbant - beneficiar ³ ) adoptat în unanimitate de c tre asocia i i Decizia Asociatului
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Unic nr.1 din data de 15.07.2019 a Societ ii Horticola Interna ional S.R.L.(societate
absorbant
beneficiar ²) adoptat în unanimitate de c tre asocia i au hot rât c nu este
necesar examinarea Planului de divizare prin absorb ie de c tre exper i, asocia ii în
temeiul art 243² alin.(5) din Legea societ ilor nr.31/1990 republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare renun nd expres la parcurgerea etapei prev zute de art.243² alin
(1) din acela i act normativ;
În conformitate cu prevederile art 244 alin. (1) din Legea societ ilor nr.31/1990 republicat ,
cu modific rile i complet rile ulterioare prezentul Plan de Divizare prin absorb ie, împreun
cu celelalte informa ii necesare i incidente în prezenta situa ie la care face referire articolul
men ionat, cu cel pu in o lun înainte de data adun rii generale care urmeaz a se pronun a
asupra Proiectului de divizare, vor fi puse la dispozi ia asocia ilor atât la sediul societ ii
divizate cât i prin publicarea Proiectului de divizare pe sit-ul http://wwwatlassib.ro.
Publicitatea prin afi are pe situ-ul societ ii a Planului de divizare înlocuie te comunicarea
acestuia prin publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.
În termen de cel mult 3 luni de la data public rii Proiectului de Divizare pe propria pagin
web a societ ii care se divizeaz (http://wwwatlassib.ro ) adun rile generale ale asocia ilor
celor patru societ i implicate în opera iunea de divizare, vor hot rî asupra diviz rii;
Hot rârea Adun rii Generale ale Asocia ilor Societ ilor implicate în opera iunea de
divizare, cu privire la aspectele men ionate anterior, împreun cu Proiectul de divizare prin
absorb ie vor fi depuse la Oficiul Registrului Comer ului de pe lâng Tribunalul Sibiu;
Societatea Divizat Atlassib S.R.L. i Societ ile beneficiare Atlantic Travels Interna ional
S.R.L. [societate absorbant
beneficiar ]¹, Tipo Trib S.R.L.[societate absorbant beneficiar ]³ , Horticola Interna ional S.R.L.[societate absorbant
beneficiar ]² vor ini ia
demersurile necesare pred rii-primirii efective i înregistr rii în registrele de publicitate
corespunz toare a tuturor elementelor de activ conform Proiectului de Divizare i a
hot rârilor adun rii generale ale asocia ilor celor patru societ i pentru ca Societ ile
Beneficiare s fie înregistrate în calitate de titulare ale drepturilor reale cu privire la activele
imobiliare i mobiliare transferate.
Sarcinile i atribu iile principale de serviciu ale salaria ilor societ ii supuse opera iunii de
divizare au leg tur cu activit ile i opera iunile specifice p r ilor din patrimoniu care se
desprind i se transfer Societ ii Beneficiare [Atlantic Travel Interna ional S.R.L]¹,
[Horticola Interna ional]²
[Tipo Trib]³ angaja ii implica i în activit ile divizate vor fi
transfera i c tre societ ile beneficiare, cu respectarea tuturor drepturilor i obliga iilor
rezultate din contractele de munc în conformitate cu Legea 67/2006 privind protec ia
drepturilor salaria ilor în cazul transferului intreprinderii, al unit ii sau al altor p r i ale
acestora i Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii. Angaja ii care vor fi transfera i c tre
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societ ile beneficiare vor fi informa i în scris de c tre societatea divizat Atlassib S.R.L. cu
privire la termenii i condi iile respectivului transfer în condi iile legii.

4.3 Scurt istoric i prezentarea societ ii Atlassib S.R.L. - societate divizat
Atlassib SRL a fost înfiin at în 22 iulie 1993, activitatea de baz a companiei este transportul
interna ional de c l tori. Urmare a efortului continuu depus de echipa Atlassib, societatatea a
devenit cel mai mare transport
l tori pe distan e lungi din România.
Principalele activit i economice desf urate de societatea ATLASSIB S.R.L
[cod CAEN-7712 ] Activit i de închiriere i leasing cu autovehicule rutiere grele
[cod CAEN-7711] Activit i de închiriere i leasing cu autoturisme i autovehicule i
autovehicule rutiere u oare,
[cod CAEN-4519] Comer cu alte autovehicule,
[cod CAEN-9609] Alte activit i de servicii n.c.a,
[cod CAEN-7990] Alte servicii de rezervare i asistent turistic ,
[cod CAEN-6820] Închirirea i subînchierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
[cod CAEN-6420] Activit ri ale holdingurilor,
[cod CAEN-5320] Alte activit i po tale i de curier,
[cod CAEN-5229] Alte activit i
[cod CAEN-5221] Activit i de servicii anexe transporturilor terestre
[cod CAEN-4520] Între inerea i repararea autovehiculelor,
[cod CAEN-3312] Reparea ma inilor,
[cod CAEN-3311] Repararea articolelor fabricate din metal,
[cod CAEN-2932] Fabricarea altor piese i accesorii pentru autovehicule i motoare de
autovehicule.
ACTIVITATEA DE TRANSPORT - Siguran a, Confort, Rapiditate - dezideratele firme
în
r beneficiar al serviciilor firmei,
atat cu ospitalitate,
eforturile fiind îndreptate spre oferirea unor servicii de calit
e
confort atât înainte
i pe parcursul
.
Înc din anul 2014, compania ATLASSIB a lansat, în premier pe pia a româneasc de
transport interna ional de persoane, un concept superior de confort la bordul autocarelor, denumit
Dispunând de scaune cu confort superior, distan m rit între scaune, i acces la
internet Wi-Fi,
arele vi
cum sunt acestea denumite de majoritatea clien ilor, s-au impus
rapid. Ca r spuns la solicit rile acestora, în numai un an, num rul unit ilor din aceast gam a fost
m rit de la unul la apte. În prezent, ase din autocarele acestei clase deservesc destina ia Italia, dar
se are în vedere extinderea acestui concept i pe alte destina ii. Ca dovad , unul din autocarele
cel de-al sapte-lea, deserve te destina ia Germania, având în vedere c prima linie
interna ional a fost activ pentru Germania.
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Respectul fa de client a constituit dezideratul primordial în toat aceast perioad . Astfel,
peste 500.000 de persoane prefer anual, serviciile companiei, pentru a c l tori în Grecia, Austria,
Germania, Fran a, Belgia, Olanda, Anglia, Sco ia, Suedia, Cehia, Italia, Spania sau Portugalia pe
urm toarele linii de trasport:
BUCURESTI
SALZBURG; SUCEAVA
GRAZ; BUCURESTI
VIENA; CONSTANTA
DORTMUND; CONSTANTA
SAARBRUCKEN; CONSTANTA
KARLSRUHE;CONSTANTA
HAMBURG; BUCURESTI BERLIN; BUCURESTI BREMEN; SUCEAVA - FREIBURG
CONSTANTA GENEVA; BUCURESTI PARIS; BUCURESTI BORDEAUX; BUCURESTI
LYON; SUCEAVA - CAGLIARI; SUCEAVA GALLIPOLI; SUCEAVA TARANTO; SUCEAVA
TRAPANI; SUCEAVA TERRACIA; SUCEAVA TORINO; SUCEAVA HUELVA; BOTOSANI
MADRID/BILBAO; BOTOSANI BILBAO; BOTOSANI MADRID; IASI MADRID; BOTOSANI
LISABONA; CONSTANTA
STOCKHOLM; BUCURESTI - AMSTERDAM BUCURESTI
BRUGGE; BUCURESTI LONDRA; ARAD TRIPOLI.
Societatea asigur transportul c l torilor din localit ile mici pân la autocar, punând la
dispozi ie 79 microbuze confortabile. Pentru transportul c l torilor spre sau dinspre punctele de
plecare ale autocarelor, la momentul actual, microbuzele circul pe rutele:
TULCEA-BUCURESTI-SIBIU, ALEXANDRIA - ARAD,
GALATI - SIBIU, CÂMPULUNG
MUSCEL- PITESTI, OLTENITA - BUCURESTI, GIURGIU - BUCURESTI, TARGOVISTE PLOIESTI , MOTRU - LUGOJ, ZIMNICEA - CARACAL, BARLAD - SIBIU,
REGHIN - TG. MURES - SIBIU, PIATRA NEAMT CLUJ, OCNA MURES - SEBES, SIGHET ARAD, LUDUS - CLUJ NAPOCA, BISTRITA - ARAD, BLAJ - SEBES, ZALAU - HUEDIN,
AGNITA - SIBIU, ZALAU - ORADEA, IASI - ORADEA, RADAUTI - SUCEAVA, DOROHOI SUCEAVA, HUSI - VASLUI - BACAU, PIATRA NEAMT - BACAU,
RM. SARAT-FOCSANI-ONESTI, BARLAD - ONESTI, MOINESTI - ONESTI, MANOLEASA BOTOSANI, STEFANESTI - BOTOSANI, DARABANI - GURA HUMORULUI.
A fost dezvoltat o re ea informatic , care permite agen iilor ob inerea unei rezerv ri în cel
ri on-line. Acest serviciu scute te deplasarea clientului la
agen ie i permite aflarea oric rei informa ii, precum i rezervarea unui loc pe oricare din liniile
ATLASSIB chiar de la calculatorul personal aflat la domiciliul sau la sediul firmei. Pentru detalii
referitoare la produsele firmei, pentru informa ii sau rezerv ri, sunt la dispozi ia clien ilor 94 Agen ii
în România; 175 agen ii în Europa.
O flot de peste 166 de autocare VOLVO, MERCEDES, NEOPLAN, MAGO, cu capacit i
ie audio-video, minibar, toalet ,
telefon, frigider, instala ie de climatizare. Toate autocarele dispun de sistem ABS
controlul stabilit ii în timpul deplas rii).
ia, pe toate autovehiculele a fost montat sistemul
GPS (de urm rire prin satelit). În paralel, a fost dezvoltat un sistem de interven ie rapid , ce permite
fi înlocuit în maxim 4 ore.
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DOTARE TEHNIC :
Hal modern
ânare, cu aparatur de verificare
i farurilor, testere
pentru emisia de noxe, aparatur pentru verificarea i repararea tahografelor i a sistemului
de injec ie. Incinta este inc lzit cu ajutorul unei centrale termice proprii, iar iluminatul pe
timp de zi este natural.
Sp l torie ecologic acoperit , la care alimentarea cu ap
evacuarea apei reziduale, instala ia dispune de un separator ap -gr simi.
Unul dintre cele mai moderne ateliere de vopsitorie din România, dotat cu hal de preg tire,
hal de vopsire (iluminarea acesteia fiind asigurat cu 180 becuri de neon), instalatie
computerizat pentru amestecul pigmen ilor de culoare, instala ie de ventila ie cu filtre ce
impiedic emisia de noxe în atmosfer . Cuptorul cu reglare digital a temperaturii permite
uscarea unui autocarin cel mult 40 de minute.
ACTIVIT

I DE PREST RI SERVICII- ÎNCHIRIERI BUNURI MOBILE SI IMOBILE

În cei 26 de ani de activitate, societatea Atlassib a achizi ionat numeroase propriet i imobiliare
(spa ii de birouri, spa ii comerciale sau spa ii industriale, terenuri etc.)
Aceste
sunt destinate o parte
domeniilor principale de
activitate
[cod CAEN-5221] Activit i de servicii anexe transporturilor terestre, [cod
CAEN-7990] Alte servicii de rezervare i asistent turistic precum [cod CAEN-5320] Alte
activit i po tale i de curier precum
[cod CAEN-4520] Între inerea
i repararea autovehiculelor, [cod CAEN-3312] Reparea ma inilor, [cod CAEN-6820], alt
parte di active sunt destinate închirierii - Închirirea i subînchierea bunurilor imobiliare
proprii sau închiriate.

4.4 Condi iile diviz rii. Fundamentarea economic
În urma analiz rii activit ii societ ii ATLASSIB S.R.L. s-au impus aplicarea procedeelor tehnicojuridice prin care s se realizeze restructurarea acesteia, astfel cum sunt acestea reglementate de
Legea nr.31/1990.
Nevoile adapt rii la cerin ele dezvolt rii activit ii economice pot impune necesitatea concentr rii
activit ii unor societ i pentru realizarea unei societ i mai puternice sau dimpotriv , divizarea
activit ii unor societ i supradimensionate în mai multe societ i de dimensiuni mai mici. Prin
asemenea opera iuni se asigur condi iile pentru o mai bun folosire a resurselor, sporirea
rentabilit ii activit ii i chiar o salvare a societ ilor aflate în dificultate 1
Divizarea are loc în conformitate cu dispozi iile relevante din Legea societ ilor nr.31/1990,
republicat conform art.250 alin.(1) lit.c), societatea absorbit sau divizat încetaz s existe , prin
1

Legea societ ilor, Comentariu pe articole, Edi ia 5, pag.(811)
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transferul mai multor societ i existente a patrimoniului s u în conformitate cu prevederile art.238
alin.(2) lit a) din acea i lege.
Activele i pasivele existente în patrimoniul ATLASSIB S.R.L.stipulate în prezentul Proiect de
Divizare prin Absorb ie vor face obiectul unei transmiteri cu titlu universal c tre cele trei
Societ i participante (Atlantic Travels Interna ional S.R.L., Tipo Trib S.R.L., Horticola
Interna ional S.R.L.) în condi iile prev zulte în prezentul Proiect. Transferul elementelor de activ i
de pasiv c tre societ ile beneficiare existente se va face pe baza protocoalelor de predare-primire,
dup aprobarea diviz rii.
Ca efect alt diviz rii, Societatea ATLASSIB S.R.L.este dizolvat f r a intra în lichidare transfer
mai multor societ i totalitatea patrimoniului s u, în schimbul repartiz rii c tre ac ionarii societ ii
divizate de ac iuni la societ ile beneficiare i eventual, al unei pl i de numerar de maximum 10%
din valoarea ac iunilor astfel repartizate .2
Regimul fiscal care se aplic fuziunilor, diviz rilor totale, diviz rilor par iale, transferurilor de active
i titluri de participare între persoane juridice române este reglementat de prevederile art. 32, alin.
(3) din Codul fiscal Transferul activelor i pasivelor, efectuat în cadrul opera iunilor de
reorganizare prev zute de alin.(1), este tratat, în în elesul prezentului titlu, ca transfer neimpozabil,
pentru diferen a dintre pre ul de pia al activelor/pasivelor transferate i valoarea lor fiscal .
Opera iunea care face obiectul prezentului Proiect, reprezint transmiterea cu titlu universal c tre
cele trei societ i existente a ramurilor de activitate privind:
- domeniul principale de activitate [cod CAEN-5221] Activit i de servicii anexe transporturilor
terestre, [cod CAEN-7990] Alte servicii de rezervare i asistent turistic precum [cod CAEN-5320]
Alte activit i po tale i de curier precum
[cod CAEN-4520] Între inerea i
repararea autovehiculelor, [cod CAEN-3312] Reparea ma inilor, va fi preluat de c tre [societatea
absorbant ]¹ - Atlantic Travels Interna ional, societate care activeaz în acest domeniu are
experien a necesar ,
- activititatea de închiriere imobile: [societatea absorbant ]² - Horticola Interna ional;
[societatea absorbant ]³ - Tipo Trib;
c tre cele dou societ i implicate în procesul de divizare, având experien a necesar gestion rii
eficiente a patrimoniului alocat.
Fiecare ramur de activitate cuprinde elemente proprii i necesare care îi asigur caracterul
independent de func ionare prin prisma naturii i specificului activit ii economice desprinse,
precum active corporale i necorporale proprii, personal propriu, clien i proprii, contracte i alte
2

Legea societ ilor, Capitolul II.fuziunea i divizarea societ ilor, art.238 alin.(2), lit.a)

Proiect de divizare prin absorb
elemente. Astfel, fiecare ramur de activitate reprezint un ansamblu independent economic,
opera ional i func ional, capabil s func ioneze prin propriile mijloace i s efectueze activit i
economice de sine-st t toare, raportate la natura i specificul activit ilor respective.
La data prezentului Proiect de Divizare, Societatea Divizat exercit efectiv activitatea tuturor
acestor ramuri de activitate men ionate mai sus. De asemenea pe lâng activele i datoriile aferente
acestor ramuri de activitate principale, Societatea Divizat mai de ine active i datorii aferente
gestiunii administrative/activit ilor de suport proprii (ex.serviciul de contabilitate, serviciul de
resurse umane, serviciul IT etc.)
Asocia ii Societ ii divizate inten ioneaz , prin implementarea diviz rii s realizeze o separare a
ramurilor de afaceri i o cre tere a eficien ei activit ilor economice. Prin divizare se eficientizeaz ,
ca atare, separarea deja existent la nivel organizatoric i opera ional-comercial, în func ie de fiecare
ramur de activitate.
Din punct de vedere economic, opera iunea de divizare se justific prin multiple avantaje pe care le
propune, care sunt bazate pe faptul c procesele în cadrul activit ii de transport vor fi mai bine
gestionate, natura riscurilor de afacere, principalele caracteristici ale activit ii de management al
contractelor i chiar i politicile de resurse umane sunt separat/diferite între ramurile de activitate,
conducând astfel la o modalitate de organizare foarte diferit a fiec rei ramuri.
Prin urmare, principalele avantaje pot fi sumarizate dup cum urmeaz :
Îmbun t irea gestion rii fiec rei ramuri de activitate principale;
Ra ionalizarea cheltuielilor specifice i rentabilizarea crescut a fiec rei ramuri de activitate
principale;
O exploatare mai eficient , prin redimensionarea i optimizarea resurselor economicofinanciare alocate fiec rei ramuri de activitate;
Asigurarea unui management mai eficient dedicat administr rii fiec rei ramuri de activitate
principale, resurselor i oportunit ilor aferente,
O mai bun
principale;

coordonare, monitorizare

i adaptare la cerin ele ramurilor de activitate

O adaptare mult mai rapid la schimb rile pie ei specifice;
Specializarea i focalizarea efortului pe tipuri de activit i principale diferite;
O mai mare flexibilitate în stabilirea strategiilor i politicilor specifice fiec rei ramuri de
activitate;
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Criteriile de repartizare a elementelor patrimoniale c tre [Societ ile Absorbante-beneficiare]
La stabilirea modului de alocare a activelor de inute de Societatea Divizat c tre Societ ile
Absorbante s-a avut în vedere principiul continuit ii i al func ion rii în condi ii optime a
societ ilor beneficiare, pentru a se limita pe cât posibil impactul procesului de reorganizare
asupra activit ii economice a acestora, precum i asupra ramurilor de activitate principale
separate.
Modul de alocare a activelor i pasivelor a avut în vedere preluarea de c tre [societatea
absorbant ]¹ - Atlantic Travels Interna ional a ramurii pricipale de activitate cu toate elementele
aferente acesteia precum i elementele aferente gestiunii administrative/activit ilor suport., inclusiv
know howul-ul aferent, experien a în domeniul de activitate i istoricul contractual. Acesta
reprezint principiul în func ie de care se va realiza repartizarea activelor i pasivelor relevante i
celorlalte dou societ i participante.

4.5 Structura, descrierea i repartizarea exact a activelor i pasivelor societ ii
divizate Atlassib S.R.L. (art.241 lit.(i), lit.(k) din Legea nr.31/1990)
Pentru stabilirea condi iilor diviz rii i a elementelor de activ i pasiv care se transfer de la
Societatea Divizat la Societ ile Beneficiare au fost utilizate situa iile financiare de la data de
30.06.2019.
Repartizarea activelor i pasivelor între Societatea Divizat i Societ ile Beneficiare potrivit celor
agreate prin prezentul Proiect de Divizare a fost realizat luând în calcul valorile contabile ale
acestor elemente, a a cum sunt acestea prezentate în situa ia de mai jos:
Denumirea elementului

Nr.
rd

A
A

B

B

ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZARI NECORPORALE
IMOBILIZARI CORPORALE
IMOBILIZARI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE
TOTAL (rd.01 la 03)
ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI
CREANTE
INVESTITI FINANCIARE PE
TERMEN SCURT
CASA SI CONTURI LA BANCI

[societatea
divizat ]º

30.06.2019
[societatea
[societatea
absorbant ]¹ absorbant

[Societatea
absorbant

0,00
12.391.116,41
25.540.731,51
37.931.847,92

0,00
15.090.472,32
57.223.357,07
72.313.829,39

01
02
03
04

257.155,00
36.391.110,00
86.268.156,00
122.916.421,00

257.155,00
8.909.521,27
3.504.067,42
12.670.743,69

05
06
07

966.702,00
32.109.735,00

447.342,68
7.513.102,55

505.812,83
24.483.557,00

13.546,49
113.075,45

08

552.617,00

552617,00

0,00

0,00
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ACTIVE CIRCULANTE
TOTAL (rd 05 la 08)
CHELTUIELI IN AVANS
DATORII CE TREBUIE
PLATITE INTR-O PERIOADA
DE PANA LA UN AN
ACTIVE CIRCULANTE NETE,
RESPECTIV DATORII
CURENTE NETE (rd 09+10-1117)

09

33.629.054.00

8.513.062,23

24.989.369,83

126.621,94

10
11

4.033.067,00
39.924.553,003

170.213,90
18.115.493,56

3.862.853,10
14.430.928,45

0,00
7.378.129,99

12

(2.995.495,00)

(9.492.231,96)

13.748.245,01

(7.251.508,05)

F

TOTAL ACTIVE DATORII
curente (rd 04+12)

13

119.920.926,00

3.178.511,73

51.680.092,93

65.062.321,34

G

DATORII CE TREBUIE
PLATITE INTR-O PERIOADA
MAI MARE DE UN AN
PROVIZIOANE PENTRU
RISCURI SI CHELTUIELI
VENITURI IN AVANS
(rd.17+18), din care:
Sume de reluat intr-o perioada de
pana la un an
Sume de reluat intr-o perioada
mai mare de un an
Total active nete (rd.13-14-1518)
CAPITAL SI REZERVE
CAPITAL (rd20 la 22)
Capital subscris nevarsat
Capital subscris varsat

14

65.559.906,00

0,00

65.559.906,00

0,00

15

973.658,00

973.658,00

0,00

0,00

16

1.092.965,00

60.014,53

1.032.950,47

0,00

17

733.063,00

60.014,53

673.048,47

0,00

18

359.902,00

0,00

359.902,00

0,00

53.027.457,00

2.204.853,73

(14.239.718,14)

65.062.321,34

3.194.800,00

0,00

0,00

3.194.800,00

3.194.800,00

0,00

0,00

0,00

12.330.631,00

1.165.370,26

218.976,48

10.946.284,26

11.551.630,00
27.263.110,00

0,00

0,00

2.204.848,80

(14.311.345,15)

11.551.630,00
39.369.606,35

1.312.714,00

1.165.364,53

147.349,47

0,00

53.027.457,00

2.204.853,73

(14.239.718,14)

65.062.321,34

C
D
E

H
I

J

K

PRIME DE CAPITAL
REZERVE DIN
REEVALUARE
Alte REZERVE
REZULTATUL
REPORTAT
REZULTATUL
EXERCITIULUI
FINANCIAR
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII
TOTAL (rd.19+23+2425+26+27-28+29-30-31)
Patrimoniul public
3

Sold C
Sold D
Sold C
Sold D
Sold C
Sold D

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Raportari contabile semestriale 30.06.2019, Situa ia activelor datoriilor i capitalurilor, R(13) C2 în valoare de
91.206.154 lei, datoriile în valoare de 51.281.601 lei, vor fi tratate datorii pe termen lung (TL) conform regimului fiscal
i juridic în care se afl ;
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CAPITALURI
(rd.32+33)

TOAL

34

53.027.457,00

2.204.853,73

(14.239.718,14)

Valoarea activelor
deveni

65.062.321,34

Absorbante poate
a 10. În consecin

divizare, astfel încâ
se reflecte cu exactitate împ
ramuri de activitate, conform principiilor de desprindere legal
Diferen

p
si

asemenea posibilele modif
absorbante prin rezultatul reportat.
Activele
fi încheiat î

acolo unde nu sunt disponibile prime de divizare. De
lor

vele Atlassib vor fi transferate în baza protocolului de predare10 din prezentul Proiect de Divizare, în urma îndeplin

4.5.1 Structura, descrierea i repartizarea exact a activelor i pasivelor societ ii
divizate Atlassib S.R.L. i absorbite de c tre societatea beneficiar Atlantic
Travels Interna ional S.R.L.
Denumirea elementului

Nr.
rd

A
A

B

B

ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZARI NECORPORALE
IMOBILIZARI CORPORALE
IMOBILIZARI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
(rd.01 la 03)
ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI
CREANTE
INVESTITI FINANCIARE PE
TERMEN SCURT
CASA SI CONTURI LA BANCI

Atlantic Travels International

[societatea
absorbant ¹
înainte de
divizare

[patrimoniu
primit]-de la
[societatea
divizat ]º

[societatea
absorbant ¹
dup divizare

01
02
03
04

3.146,00
798.435,00
11.491,00
813.072,00

257.155,00
8.909.521,27
3.504.067,42
12.670.743,69

260.301,00
9.707.956,27
3.515.558,42
13.483.815,69

05
06
07

1.654,00
2.677.712,00

447.342,68
7.513.102,55

448.996,68
10.190.814,55

08

410.660,00

552.617,00

963.277,00
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C
D
E
F
G
H
I

J

K

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL
(rd 05 la 08)
CHELTUIELI IN AVANS
DATORII CE TREBUIE PLATITE
INTR-O PERIOADA DE PANA
LA UN AN
ACTIVE CIRCULANTE NETE,
RESPECTIV DATORII CURENTE
NETE (rd 09+10-11-17)
TOTAL ACTIVE DATORII
curente (rd 04+12)
DATORII CE TREBUIE PLATITE
INTR-O PERIOADA MAI MARE
DE UN AN
PROVIZIOANE PENTRU
RISCURI SI CHELTUIELI
VENITURI IN AVANS (rd.17+18),
din care:
Sume de reluat intr-o perioada de
pana la un an
Sume de reluat intr-o perioada mai
mare de un an
Total active nete (rd.13-14-15-18)
CAPITAL SI REZERVE
CAPITAL (rd20 la 22)
Capital subscris nevarsat
Capital subscris varsat
MAJORARE CAPITAL SOCIAL in
urma diviz rii
PRIME DE CAPITAL
REZERVE DIN
Sold C
REEVALUARE
Sold D
Alte REZERVE
REZULTATUL
Sold C
REPORTAT
Sold D
REZULTATUL
Sold C
EXERCITIULUI
Sold D
FINANCIAR
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII
TOTAL (rd.19+23+24-25+26+2728+29-30-31)
Patrimoniul public
CAPITALURI TOAL
(rd.32+33)

09

3.090.026.00

8.513.062,23

11.603.088,23

10
11

111.127,00
7.076.746,00

170.213,90
18.115.493,56

281.340,90
25.192.239,56

12

(3.875.593,00)

(9.492.231,96)

(13.367.824,96)

13

(3.062.521,00)

3.178.511,73

115.990,73

14

0,00

0,00

0,00

15

0,00

973.658,00

973.658

16

0,00

60.014,53

60.014,53

17

0,00

60.014,53

60.014,53

18

0,00

0,00

0.00

(3.062.521,00)

2.204.853,73

(857.667,27)

106.080,00

0,00

2.310.928,00

19
20
21
22

106.080,00

2.310.928,00
2.204.848,00

23
24
25
26
27
28
29
30

2.289.402,00

1.165.364,53

3.454.766,53

31
32

(3.062.521,00)

2.204.853,73

(857.667,27)

33
34

(3.062.521)

2.204.853,73

(857.667,27)

1.165.370,26
0,00
0,00
894.654,00

1.180.825,26

894.654,00
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4.5.2 Structura, descrierea i repartizarea exact a activelor i pasivelor societ ii
divizate Atlassib S.R.L. i absorbite de c tre societatea beneficiar
Horticola Interna ional S.R.L.
Denumirea elementului

A
A ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZARI NECORPORALE
IMOBILIZARI CORPORALE
IMOBILIZARI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE
TOTAL (rd.01 la 03)
B ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI
CREANTE
INVESTITI FINANCIARE PE
TERMEN SCURT
CASA SI CONTURI LA BANCI
ACTIVE CIRCULANTE
TOTAL (rd 05 la 08)
C CHELTUIELI IN AVANS
D DATORII CE TREBUIE
PLATITE INTR-O PERIOADA
DE PANA LA UN AN
E ACTIVE CIRCULANTE NETE,
RESPECTIV DATORII
CURENTE NETE (rd 09+10-1117)
F TOTAL ACTIVE DATORII
curente (rd 04+12)
G DATORII CE TREBUIE
PLATITE INTR-O PERIOADA
MAI MARE DE UN AN
H PROVIZIOANE PENTRU
RISCURI SI CHELTUIELI
I Venituri în avans i venituri din
subven ii (rd.17+18), din care:
Sume de reluat într-o perioada de
pana la un an
Sume de reluat intr-o perioada mai
mare de un an
J Total active nete (rd.13-14-15-

Nr.
rd

HORTICOLA INTERNATIONAL

[societatea
absorbant ]²
înainte de
divizare

[patrimoniul
primit] de la
[societatea
divizat ]º

[societatea
absorbant
dup divizare

01
02
03
04

0,00
2.758.987,00
81.400,00
2.840.387,00

0,00
12.391.116,41
25.540.731,51
37.931.847,92

0,00
15.150.103,41
25.622.131,51
40.772.234,92

05
06
07

1.327.096,00
649.054,00

505.812,83
24.483.557,00

1.832.908,83
25.132.611,00

08
09

10.476,00
1.986.626,00

0,00
24.989.369,83

10.476,00
26.975.995,83

10
11

188.054,00
1.181.433,00

3.862.853,10
14.430.928,45

4.050.907,10
15.612.361,45

12

889.322,00

13.748.245,01

14.637.567,01

13

3.729.709,00

51.680.092,93

55.409.801,93

14

0,00

65.559.906,00

65.559.906,00

15

0,00

0,00

0,00

16

494.855,00

1.032.950,47

1.527.805,47

17

103.925,00

673.048,47

776.973,47

18

390.930,00

359.902,00

750.852,00

3.338.779,00

(14.239.718,14)

(10.900.939,14)

B
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18)
K CAPITAL SI REZERVE
CAPITAL (rd20 la 22)
Capital subscris nevarsat
Capital subscris varsat
MAJORARE CAPITAL dup
divizare
PRIME DE CAPITAL
REZERVE DIN
Sold C
REEVALUARE
Sold D
Alte REZERVE
REZULTATUL
Sold C
REPORTAT
Sold D
REZULTATUL
Sold C
EXERCITIULUI
Sold D
FINANCIAR
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII
TOTAL (rd.19+23+24-25+26+2728+29-30-31)
Patrimoniul public
CAPITALURI TOAL
(rd.32+33)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2.985.775,00

1.018.857,00

4.004.632,004

2.985.775,00

(2.985.775,00)
4.004.632,00

0,00
4.004.632,00

(15.258.575,00)
218.976,48

(15.258.575,00)
1.516.205,48

0,00
(71.627,15)
0,00
0.00
147.349,47

455.306,00
(71.627,15)
1.399.624,00
93,00
147.349,47

1.297.229,00
455.306,00
1.399.624,00
93,00

31
32

3.338.779,00

(14.239.718,14)

(10.900.939,14)

33
34

3.338.779,00

(14.239.718,14)

(10.900.939,14)

4.5.3 Structura, descrierea i repartizarea exact a activelor i pasivelor societ ii
divizate Atlassib S.R.L. i absorbite de c tre societatea beneficiar Tipo
Trib S.R.L.
Denumirea elementului

A
A ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZARI NECORPORALE
IMOBILIZARI CORPORALE
IMOBILIZARI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE
TOTAL
4

Nr.
rd

TIPO TRIB
[societatea
absorbant ]
³ înainte de
divizare

[patrimoniul
primit] de la
[societatea
divizat ]º

[Societatea
absorbant
dup divizare

909.338,00
1.251.485,00
0,00
2.160.823,00

0,00
15.090.472,32
57.223.357,07
72.313.829,39

909.338,00
16.341.957,32
57.223.357,07
74.474.652,39

B
01
02
03
04
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(rd.01 la 03)
B ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI
CREANTE
INVESTITI
FINANCIARE
PE
TERMEN SCURT
CASA SI CONTURI LA BANCI
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd
05 la 08)
C CHELTUIELI IN AVANS
D DATORII CE TREBUIE PLATITE
INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN
AN
E ACTIVE
CIRCULANTE
NETE,
RESPECTIV DATORII CURENTE
NETE (rd 09+10-11-17)
F TOTAL ACTIVE
DATORII curente
(rd 04+12)
G DATORII CE TREBUIE PLATITE
INTR-O PERIOADA MAI MARE DE
UN AN
H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI
CHELTUIELI
I VENITURI IN AVANS (rd.17+18), din
care:
Sume de reluat intr-o perioada de pana la
un an
Sume de reluat intr-o perioada mai mare
de un an
J Total active nete (rd.13-14-15-18)
K CAPITAL SI REZERVE
CAPITAL (rd.20 la 22)
Capital subscris nevarsat
Capital subscris varsat
MAJORARE CAPITAL în urma diviz rii
PRIME DE CAPITAL
REZERVE
Sold C
DIN REEVALUARE
Sold D
Alte REZERVE
REZULTATUL REPORTAT
Sold C
Sold D
REZULTATUL
Sold C
EXERCITIULUI FINANCIAR Sold D
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII
TOTAL
(rd.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)
Patrimoniul public
CAPITALURI TOAL (rd.32+33)

05
06
07

77.020,00
71.336,00
0,00

13.546,49
113.075,45
0,00

90.566,49
184.411,45
0,00

08
09

51.387,00
199.743,00

0,00
126.621,94

51.387,00
326.364,94

10
11

3.590,00
612.976,00

7.378.129,99

3.590,00
7.991.105,99

12

(409.643,00)

(7.251.508,05)

(7.661.151,05)

13

1.751.180,00

65.062.321,34

66.813.501,34

14

0,00

0,00

15

0,00

0,00

16

0,00

0,00

17

0,00

0,00

18

0,00

0,00

1.751.180,00

65.062.321,34

66.813.501,34

98.069,00

0,00

3.742.199,00

98.069,00

0,00
3.644.130,00
61.418.191,34

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

77.068,00

61.418.191,34
77.068,00

629.051,00
874.696,00

629.051,00
874.696,00

72.296,00
0,00

72.296,00
0,00

1.751.180,00

65.062.321,34

66.813.501,34

1.751.180,00

65.062.321,34

66.813.501,34
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4.6. Metoda folosit pentru divizarea prin absorb ie: Metoda activului net
Pentru stabilirea condi iilor diviz rii i a elementelor de activ i pasiv care se trasfer de la
societatea divizat C tre societ ile beneficiare a fost avut în vedere - Metoda activului net
contabil.
Metoda activului net presupune c valorile utilizate în cadrul opera iunilor de reorganizare se
bazeaz pe activul net contabil. În acest caz, la opera iunea de divizare, elementele bilan iere sunt
preluate de c tre societ ile beneficiare la valoarea la care acestea au fost eviden e în contabilitatea
societ ii care le cedeaz . În conformitate cu Normele metodologice ale OMFP nr.897/2015 privind
reflectarea în contabilitate a principalelor opera iuni de fuziune, divizare, lichidare a societ ilor,
metoda folosit pentru prezenta opera iune de divizare prin absorb ie este metoda activului net
contabil, pe baza bilan ului contabil de divizare întocmit la data de 30.06.2019.
PATRIMONIILE

IMPLICATE Î
ABSORB IE

EA DE DIVIZARE PRIN

Elementele de
siv ale socie
participante la divizarea prin absorb ie au fost
inventariate în conformitate c
iile Legii nr. 82/1991 la
iare de divizare.

Bilan simplificat [activ net contabil]- La data de 30.06.20195
Denumirea elementului

A
A

B

Nr
rd

[societatea
divizat ]º

[societatea
absorbant ]¹
Atlantic T.I.

[societatea
absorbant
Horticola I.

[Societatea
absorbant
TipoTrib

01
02
03
04

257.155,00
36.391.110,00
86.268.156,00
122.916.421,00

3.146,00
798.435,00
11.491,00
813.072,00

0,00
2.758.987,00
81.400,00
2.840.387,00

909.338,00
1.251.485,00
0.00
2.160.823,00

05
06

966.702,00
32.109.735,00

1.654,00
2.677.712,00

1.327.096,00
649.054,00

77.020,00
71.336,00

B
ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZARI NECORPORALE
IMOBILIZARI CORPORALE
IMOBILIZARI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE
TOTAL (rd.01 la 03)
ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI
CREANTE
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C
D
E

INVESTITII FINANCIARE PE
TERMEN SCURT
CASA SI CONTURI LA BANCI
ACTIVE CIRCULANTE (rd 05
la 08)
CHELTUIELI IN AVANS
DATORII CE TREBUIE
PLATITE INTR-O PERIOADA
DE PANA LA UN AN
ACTIVE CIRCULANTE NETE,
RESPECTIV DATORII
CURENTE NETE (rd 09+10-1117)

07

0,00

0,00

0,00

08
09

552.617,00
33.629.054,00

410.660,00
3.090.026,00

10.476,00
1.986.626,00

51.387,00
199.743,00

10
11

4.033.067,00
91.206.154,00

111.127,00
7.076.746,00

188.054,00
1.181.433,00

3590,00
612.976,00

12

(54.277.096,00)

(3.875.593,00)

889.322,00

(409.643,00)

F

TOTAL ACTIVE DATORII
curente ( rd 04+12)

13

68.639.325,00

(3.062.521,00)

3.729.709,00

1.751.180,00

G

DATORII CE TREBUIE
PLATITE INTR-O PERIOADA
MAI MARE DE UN AN
PROVIZIOANE PENTRU
RISCURI SI CHELTUIELI
VENITURI IN AVANS si
subventii6 (rd.17+18), din care:
Sume de reluat intr-o perioada de
pana la un an

14

14.278.308,00

0,00

0,00

0,00

15

973.658,00

0,00

0,00

0,00

16

1.092.965,00

0,00

494.855,00

0,00

17

733.063,00

0,00

103.925,00

0,00

Sume de reluat intr-o perioada mai
mare de un an
TOTAL ACTIVE NETE
CAPITAL SI REZERVE
CAPITAL (rd20 la 22)
Capital subscris nevarsat
Capital subscris varsat

18

359.902,00

0,00

390.930,00

0,00

53.027.457,00

(3.062.521,00)

3.338.779,00

1.751.180,00

3.194.800,00

106.080,00

2.985.775,00

98.069.00

3.194.800,00

106.080,00

2.985.775,00

98.069,00

12.330.631,00

15.455,00

1.297.229,00

77.068,00

11.551.630,00
27.263.110,00

0,00

455.306,00

629.051,00
874.696,00

894.654,00

1.399.624,00
93,00

72.296,00

3.338.779,00

1.751.180,00

H
I

J

PRIME DE CAPITAL
REZERVE DIN
Sold C
REEVALUARE
Sold D
Alte REZERVE
REZULTATUL
Sold C
REPORTAT
Sold D
REZULTATUL
Sold C
EXERCITIULUI
Sold D
FINANCIAR
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII
TOTAL (rd.19+23+24-25+26+276

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1.312.714,00

2.289.402,00

53.027.457,00

(3.062.521,00)

Subventii pentru investi ii Horticola Interna ional (438.114 din care 390.930 sume de reluat într-o perioad mai mare
de un an, 47.184 de reluat într-o perioad de pân la un an)
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28+29-30-31)
Patrimoniul public
CAPITALURI TOAL
(rd.32+33)

33
34

53.027.457,00

(3.062.521,00)

3.338.779,00

1.751.180,00

5. MODALITATEA (RATA) DE SCHIMB/CRITERIUL DE REPARTIZARE A
SOCIALE. CUANTUMUL EVENTUA
NUMERAR (ART.241 LIT.(E) DIN LEGEA 31.1990)
În schimbul transferului patrimoniului cedat din Societatea Divizat c tre fiecare dintre
Societ ile Absorbante, vor fi alocate c tre asocia ii Societ ii Divizate un num r de p r i sociale
nou emise în acest scop de c tre fiecare Societatea Beneficiar i atribuite propor ional cu procentul
de participare al asocia ilor la capitalul social al Societ ii Divizate, acesta fiind criteriul de
repartizare a p r ilor sociale noi emise de c tre cele trei Societ i Beneficiare.
Conform prevederilor Ordinului 897/2015, în cazul în care una dintre societ ile participante
la un proces de reorganizare are activ negativ, pentru calculul raportului de schimb se va lua în
considerare valoarea unei p r i sociale, potrivit hot rârii adunarii generale a asocia iilor.

5.1. Determinarea raportului de sc

lor sociale

Raportul de schimb s-a stabilit conform prevederilor OMFP nr.897/2015, pentru aprobarea
normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor oper
iune,
divizare, dizolva
ichidare
lor, utilizat pentru a stabilii capitalul societ ilor
7
beneficiare deja existente :
a) Determinarea valorii contabile a p r ilor sociale ale societ ilor care particip la divizare,
prin raportarea activului net contabil/aportului net la num rul de p r i sociale
corespunz toare societ ilor care se divizeaz ;
b) Stabilirea raportului de schimb al p r ilor sociale prin raportarea valorii contabile a unei
ociale a Societ ii care se divizeaz Atlassib la valoarea contabil
sociale a so
lor beneficiare deja existente Atlantic Travels Interna ional ,
Horticola Interna ional i Tipo Trib .

7

Cp.III, Divizarea socit ilor, Art.(30.5)(30.6), Anexa 1, Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a
principalelor opera iuni de fuziune, divizare, dizolvare i lichidare a societ ilor, precum i retragerea sau excluderea
unor asocia i din cadrul societ ilor
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Determinarea num rului de p r i sociale de emis pentru renumerarea activului net
contabil/aportului net de divizare, fie prin raportarea activului net aportat/aportul net al societ ii
care se divizeaz la valoarea contabil a unei p r i sociale a societ ilor beneficiare deja existente,
fie prin înmul irea num rului de p r i sociale ale societ ii care se divizeaz cu raportul de
schimb.
Rolul ratei de schimb, cons
lor sociale a so
divizare, reprezentând suportul contabil-matematic pentru emisiunea d
asocia
ii Divizate.
Elemente patrimoniale

[societatea
divizat ]º

[societatea
absorbant ]¹

[societatea
absorbant ]²

[societatea
absorbant ]³

53.027.457
319.480
10

(3.062.521)
10.608
10

3.338.779
137.277
21,75

1.751.181
6.538
15

165,98

10
16,59

24,32
6,82

267,81
0,62

Valoarea activului net (RON)
r i sociale
Valoarea nominal
sociale (RON)
Valoare contabil per parte social
Raport de schimb (valoare parte
social Societate Divizat /
valoare parte social Societate
Absorbant )

5.2. Determinarea
renumerarea asoci

ilor implicate în
r
ciale pentru

care trebuie emise pentru
S

i Divizate

A adar, în schimbul activului net transferat c tre Societ ile Beneficiare ca urmare a
diviz rii, fiecare dintre Societat
Beneficiare vor repartiza asocia ilor Societ ii Divizate un
num r de p r i sociale
,
ul tot
le este de
510.268, fiecare
valoarea nominal
i o valoare total de 6.867.885
lei.
ale nou emise vor fi alocate
cotei de participare a acestora
la capitalul social al
izate astfel:
Nume as

Carabulea Marina
T ase Corneliu
Total
Valoarea nominal
/parte socia
Carabulea Marina
/capital social
T naseCorneliu

P

sociale
noi emise
[societatea
]¹
198.907
21.578
220.485
10

P

sociale
noi emise
[societatea
abs
]²
42.260
4.584
46.844
21,75

P

sociale
noi emise
[societatea
]³
219.166
23.776
242.942
15

Total

1.989.070

919.155

3.287.490

6.195.715

215.778

99.702

356.640

672.120

460.330
49.938
510.268
*
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/capital social
Valoarea majorat
capitalului social (lei)

2.204.848

1.018.857

3.644.130

6.867.835

Num rul de p r i sociale ce trebuie emise de c tre Societea Beneficiar []¹, []², []³ c tre asocia ii
Societ ii Divizate a fost determinat prin împ r irea activului net transferat la valoarea contabil a
unei p r i sociale la nivelul Societ ii Beneficiare sau prin înmul irea ratei de schimb, determinate
conform punctului 5.1., cu num rul de p r i sociale corespondente activit ii transferate, conform
reglement rilor nr.897/2015.
Pentru a se asigura emiterea unui num r întreg de p r i sociale de c tre Societatea Beneficiar []¹,
[]², []³, s-au efectuat rotunjiri f r o valoare semnificativ .
Calcule divizare/
formule de calcul
Valoarea activului net contabil al
Societ ii Divizate (a)
Num rul total de p r i sociale a
Societ Divizate (b)
Valoarea activului net transferat,
aferent ramurii de activitate (c)
Valoarea contabil a unei p r i
sociale la nivelul Societ ii
Beneficiare (d)
Rata de schimb (e)
Procent de inere Carabulea
Marina în Societatea Divizat (f)
Procent de inere T nase Corneliu
în Societatea Divizat (g)
fi
emise de Societatea Abso
c tre Carabulea Marina (h=c/d*f
sau h=e*c/a*b*f)
Nr.p r i sociale ce urmeaz a fi
emise de Societatea Absorbant
c tre T nase Corneliu (i=c/d*g
sau i=e*c/a*b*g)
Valoarea nominal a unei p r i

[societatea
diviza

[societatea
absorban

[societatea
absorbant ²

[societatea
absorban
³

53.027.457
319.480
2.204.853,73

(14.239.718.14)8

65.062.321,34

10

24,32

267,81

16,59

6,82

0,62

198.907

42.260

219.166

21.578

4.584

23.776

90,21347%
9,78653%

Având în vedere faptul c Societatea divizat de ine 100% din capitalul social al [Societ ii absorbante]² Horticola
Interna ional, pentru a putea stabili în mod corect valoarea global a [societ ii divizate]º- Atlassib, se va determina prin
calcul explicit emiterea de p r i sociale, a a cum este prezentat mai jos;
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sociale la nivelul Societ ii
Beneficiare (j)
Cre
capitalului social al
Societ ii Beneficiare prin
emiterea de p r i sociale c tre
Carabulea Marina (k=h*j)
Cre terea capitalului social al
Societ ii Beneficiare prin
emiterea de p r i sociale c tre
T nase Corneliu (l=i*j)
Prima de divizare în Societatea
Beneficiar (m=c(rotunjit)-k-l)

10

21,75

15

1.989.070

919.155

3.287.490

215.778

99.702

356.640

0

(15.258.575)

61.418.191.34

În

iile în care aportul net al so
participante la divizare este negativ, valoarea conta
ra a f
no
ei p
sociale. OMFP
897/2015 nu trateaz
t caz particular în modul de aplicare a prevederilor, toto
trivit art.4
din ac
precizeaz
ci
ctivele
exemple.
Având în vedere faptul c Societatea divizat de ine 100% din capitalul social al [Societ ii
absorbante]² Horticola Interna ional, pentru a putea stabilii în mod corect valoarea global a
[societ ii divizate]º- Atlassib este necesar s determin m un Activ net contabil corijat (ANCC), pe
baza valorii actuale a titlurilor de inute de c tre Societatea divizat în Societatea absorbant , calculat
prin înmul irea num rului de p r i sociale de inute în Horticola Interna ional cu valoarea intrisec
stabilit mai sus pentru aceast din urm societate.
Astfel,
În urma diviz rii, Societatea absorbant Horticola Interna ional va suferii în mod automat o
modificare a capitalului social, care este consecin a parcurgerii a trei mari etape, distincte din punct
de vedere contabil i eviden iate dup cum urmeaz :
În primul rând, se calculeaz num rul de p r i sociale pe care ar trebui s le emit Horticola
Interna ional [societate absorbant ]², prin înmul irea num rului de p r i sociale existente în
Societatea divizat cu rata de schimb calculat mai sus
Astfel, vom avea:
Nr. p r i sociale de emis = Nr. p r i sociale Atlassib * Raport de schimb
Nr. p r i sociale de emis
Nr.p
319.480

Atlassib
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Raport de schimb
6,82
________________________________________________________________________________________

46.844
În cosecin , Horticola Interna ional [societate absorbant ]² va trebui s emit 46.844 p r i sociale
noi.
În al doilea rând, se calculeaz valoarea cu care se va majora capitalul social al Horticola
Interna ional [societate absorbant ]², prin înmul irea num rului de p r i sociale noi pe care trebuie s
le emit , cu valoarea nominal a unei p r i sociale dup cum urmeaz :
Majorare de capital social:
Nr. P.S. emise
Valoarea nominal a unei p r i sociale

Astfel, Horticola Interna ional [societate absorbant ]²
1.018.857 lei. Prin urmare
va fi de 2.985.775 + 1.018.857 = 4.004.632 lei

46.844
21,75
1.018.857
majora capitalul social cu suma de
i absorbante, dup
,

În al treilea rând, se vor anula p r ile sociale de inute de c tre Atlassib S.R.L. în Horticola
Interna ional [societate absorbant ]² (respectiv 137.277 p r i sociale) i se va calcula valoarea
acestora, prin înmul irea num rului de p r i sociale cu valoarea nominal a fiec rei p r i sociale,
dup cum urmeaz :
Anularea titlurilor proprii ob inute în urma diviz rii
Nr.p r i sociale preluate, de anulat
137.277
Valoare nominal /parte social
21,75
________________________________________________________________________________
2.985.775
Astfe, Societatea Horticola Interna ional [societate absorbant ]² va trebui s - i diminueze capitalul
social cu suma de 2.985.775 lei. Prin urmare, dup acest etap , Societea Horticola Interna ional
[societate absorbant ]² va r mâne cu un capital social final în valoare de 4.004.632 2.985.775 =
1.018.857 lei.
În concluzie, având în vedere faptul c :
a) Înainte de divizare, Horticola Interna ional [societate absorbant ]² avea un num r de 137.277
p r i sociale, în valoare total de 2.985.775 lei;

Proiect de divizare prin absorb
b) La p r ile sociale ini iale se adaug p r ile sociale nou emise, respectiv 46.844 p r i sociale,
în valoare de 1.018.857 lei, rezultând un num r de 184.121 p r i sociale, în valoare de
4.004.632 lei;
c) Din valorile calculate la punctul b) se scad p r ile sociale de inute de c tre [societatea
divizat ]º-Atlassib S.R.L. în Horticola Interna ional [societate absorbant ]², respectiv
137.277 p r i sociale, în valoare de 2.985.775 lei.
În final, dup realizarea diviz rii, Horticola Interna ional [societate absorbant ]² va avea un
num r de 46.844 p r i sociale a câte 21,75 lei fiecare, în valoare total de 1.018.857 lei.
Cuantumul primei de divizare în ce prive te Horticola Interna ional [societate
absorbant ]²
Conform regulement rilor Ordinului nr.897/2015, prima de divizare este determinat ca
diferen a între aportul adus prin divizare i valoarea cre terii capitalului social din Societatea
Beneficiar .
Prima de divizare reprezint diferen a dintre valoarea Activului net contabil corijat pentru
Societatea divizat , valoarea major rii capitalului social la Societatea absorbant i valoarea
p r ilor sociale din Societatea divizat care trebuie anulate.
Astfel,
PRIMA DE DIVIZARE =( Valoare activ net contabil+/-echivalent titluri de inute)- valoare
majorare capital social- Ac iuni proprii
(-14.239.718,14) -4.004.632 = -18.244.350,14 + 2.985.755 = (15.258.575)

5.3 STRUCTURA CAPITALUL SOCIAL AL SOCIET II DIVIZATE,
respectiv structura capitalului social al societ ilor beneficiare ca urmare a
procesului de divizare (art.241 lit.(c) i (e) din Legea nr.31/1990)
Structura asocia ilor Societ ii Divizate înainte de divizare, precum i structura asocia ilor
Societ ilor Beneficiare Beneficiar [societate absorbant ]¹, [societate absorbant ]², [societate
absorbant ]³ înainte i dup divizare sunt urm toarele:
Structura ac

ariatului se va modifica în urma emiterii d

cum urm

:
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Societatea divizat
%
90,21347
9,78653
100

Carabulea Marina
T nase Corneliu
Total

Nr.

ATLASSIB

sociale
288.214
31.266
319.480

Valoare nominal (RON)
2.882.140
312.660
3.194.800

Dup divizare, patrimoniul social al Societ ii Atlassib S.R.L. va fi lichidat complet dup
distribuirea titlurilor de participare la Societ ile Absorbante- Beneficiare (lichidarea activului
societ ii) pe seama decont rii datoriei fa de asocia ii Atlassib S.R.L (lichidarea pasivului). Astfel,
dup dizolvare, patrimoniul social al ATLASSIB S.R.L. va fi 0 (zero).
Societatea [Absorbant
Nume Asoci i
Carabulea Marina
Blackstone Plaza
Total

%
51,0086
48,9914
100

înainte de divizare

Nr.

iale
5.411
5.197
10.608

Valoare nominal (RON)
54.110
51.970
106.080

Societatea [Absorbant ]¹ dup divizare

Carabulea Marina
T nase Corneliu
Blackstone Plaza
Total

%
88,4141
9,3369
2,2490
100

Nr.

iale
204.318
21.578
5.197
231.093

Valoare nominal (RON)
2.043.180
215.778
51.970
2.310.928

Societatea [Absorbant ]² înainte de divizare
Nume Asocia
Atlassib
Total

%
100
100

Nr.

iale
137.277
137.277

Valoare nominal (RON)
2.985.775
2.985.775

Societatea [Absorbant ]² dup divizare
Nume Asoc i
Carabulea Marina
T nase Corneliu
Total

%
90,21347
9,78653
100

Nr. p

iale
42.260
4.584
46.844

Valoare nominal (RON)
919.155
99.702
1.018.857
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Societatea [Absorbant ]³ înainte de divizare

Carabulea Oprea Nicolae
Carabulea Ilie Tudor
Total

% Nr.
50
50
100

iale Valoare nominal (RON)
3.269
49.035
3.269
49.035
6.538
98.070

Societatea [Absorbant ]³ dup divizare

Carabulea Marina
T nase Corneliu
Carabulea Oprea Nicolae
Carabulea Ilie Tudor
Total

%
87,8492
9,5302
1,3103
1,3103
100%

Nr.

iale
219.166
23.776
3.269
3.269
249.480

Valoare nominal (RON)
3.287.490
356.640
49.035
49.035
3.742.199

6.
E
DREPTUL DE A PARTICIPA

RILOR

(CONFORM ART.241 LIT.(D) DIN LEGEA 31/1990
Nu se ac
igatarilor drepturi
i avantaje speciale. P r ile sociale emise de Societ ile
Beneficiare, care vor fi alocate asocia ilor ATLASSIB în temeiul i prin efectul opera iunii de
divizare, vor da dreptul la dividende începând cu Data Efectiv . Nu exist condi ii speciale care s
afecteze dreptul la dividende.

7. CUANTUMUL PRIMEI DE DIVIZARE (ART.241 LIT.(F) DIN LEGEA
31/1990)
Conform reglement rilor Ordinului nr.897/2015, prima de divizare este determinat ca diferen a
între aportul adus prin divizare i valoarea cre terii capitalului social din Societatea Beneficiar .
Având în vedere c valoarea contabil pe parte social la nivelul Societ ilor [societatea
absorbant ]¹ - Atlantic Travels Interna ional este egal cu valoarea nominal a unei p r i sociale,
întreaga valoare a capitalurilor proprii transferate va fi preluat prin majorarea capitalului social.
Astfel, procesul de divizare raportat societ ii mai sus men ionat se va realiza f r recunoa terea
unei prime de divizare, întrucât valoarea nominal a p r ilor sociale nou emise de Societ ile
Beneficiare ( i prin urmare cre terea de capital social în Societ ile Beneficiare) este egal cu
valoarea activului net transferat c tre [societatea absorbant ]¹S.R.L..
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În ce prive te [societatea absorbant ]² - Horticola Interna ional i [societatea absorbant ]³ Tipo Trib se vor înregistra prime de divizare a a cum rezult din calculele efectuate la Cap.5.2.

SOCI
ORI MOBILIARE ÎN

DE

LIT.(G) DIN LEGEA 31/1990)
Asocia ilor Societ ii Divizate sau ai Societ ilor Beneficiare nu le vor fi conferite nici un fel de
drepturi speciale.

9. AVANTAJE SPECIAL ACORDATE E
REFERIRE LA ART.
IMPLICATE ÎN DIVIZARE
Nu este cazul. Proiectul de divizare nu este supus examin riii i nu sunt desemna i exper i conform
art.243³ din Legea 31/1990. Nu sunt prev zute nici un fel de avantaje membrilor organelor
administrative sau de control ale societ ilor implicate în divizare.

FI

TRANS

CONSIDERATE DIN PUNCT DE VEDERE CONT
ND
SOCIET
CONFORM ART. 241 LIT.(J) DIN
LEGEA 31/1990)
Tranzac iile Societ ii divizate, care sunt preluate de Societ ile beneficiare ca efect al transferului
total al patrimoniului societ ii Atlassib S.R.L. care se divizeaz ( trasfer cu titlu universal) vor
apar ine Societ ilor beneficiare cu data de 1 (întâi) ale lunii urm toare lunii în decursul c reia
divizarea a devenit efectiv .
Diviz rii
conformitate cu prevederile art.249, lit.b)
, cu ex
va avea efect la o al

divizarea va produce efecte juridice,în
, se
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înc
patrimoniul
din Legea nr. 31/1990, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, i
anume înregistrarea în Registrul Comer ului a men iunilor cu privire la divizare.

În conformitate cu prevederile legale, toate licen ele, m
autoriza iile,
permisele, certificatele i aprob rile de drept public, know-how, drepturile de proprietate
intelectual , avizele i alte titluri legale eliberate de autorit ile publice în favoarea societ ii care se
divizeaz ATLASSIB S.R.L. i care sunt necesare desf ur rii activit ii preluate de c tre Societ ile
Beneficiare vor fi preluate de drept,
Societatea care se divizeaz ATLASSIB S.R.L. i va îndeplinii orice eventuale obliga ii prev zute
în contrate încheiate cu partenrii contractuali cu privire la efectuarea notific rilor referitoare la
opera iunea de divizare.

12. ASPECTE FISCALE
Potrivit prevederilor art.26 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, nu reprezint un
venit impozabil sau element similar veniturilor, m sura privind reducerea sau anularea unui
provizion sau rezerve, în cazul unui contribuabil participant la opera iunea de divizare, dac un alt
participant la opera iune preia provizionul sau rezerva.
În ce prive te aspecte referitoare la taxa pe valoarea ad ugat , sunt relevante dispozi iile art.270
alin.(7) din Codul Fiscal. Astfel, potrivit acestor norme Transferul tuturor activelor sau unei p r i
a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau dup caz i de pasive, realizat ca urmare a
altor opera iuni decât divizarea sau fuziunea, precum vânzarea sau aportul în natur la capitalul
unei societ i, nu constituie livrare de bunuri dac patrimoniul activelor este o persoan impozabil
stabilit în România în sensul art.266 alin.(2) în condi iile stabilite prin normele metodologice.
Transferul tuturor activelor sau al unei p r i a acestora, efectuat cu ocazia diviz rii sau fuziunii, nu
costituie livrare de bunuri dac patrimoniul activelor este o persoan impozabil stabilit în
România în sensul art.266 alin. (2). Atât în cazul transferurilor tuturor activelor sau al unei p r i a
acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, dup caz, i de pasive, realizat ca urmare a
altor opera iuni decât divizarea sau fuziunea, cât i în cazul transferurilor tuturor activelor sau al
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unei p r i a acestora efectuat cu ocazia diviz rii sau fuziunii, primitorul activelor este considerat a
fi succesorul cedentului în ceea ce prive te ajustarea dreptului de deducere prev zut de lege .
Atât Societatea divizat ATLASSIB S.R.L. cât
înregistrate în scopuri TVA.

i societ ile absorbante (beneficiare) sunt

Referitor la acest aspect, Normele de aplicare a Codului Fiscal stabilesc urm toarele: Persoana
impozabil care este beneficiarul transferului prev zut la alin.(7) este considerat ca fiind
succesorul cedentului, indiferent dac este înregistrat în scopuri de tax sau nu. Beneficiarul va
prelua toate drepturile i obliga iile cedentului, inclusiv pe cele privind livr rile c tre sine
prev zute la art.270 alin.(4) din Codul fiscal, ajust rile deducerii prev zute la art.304 i 305 din
Codul fiscal. Dac beneficiarul transferului este o persoan impozabil care nu este înregistrat în
scopuri de TVA conform art.316 din Codul Fiscal i nu se va înregistra în scopuri de TVA ca
urmare a transferului, va trebui s pl tesc la bugetul de stat suma rezultat ca urmare a
ajust rilor conform art.270 alin.(4), art.304,305 sau 332 din Codul Fiscal, dup caz, i s depun
în acest sens declara ia prev zut la art.324 alin.(8) din Codul fiscal. Momentul de referin pentru
determinarea datei de la care începe ajustarea taxei, în cazul bunurilor de capital, nu este data
transferului, ci data ob inerii bunului de c tre cedent, conform art.305 sau 332 din Codul fiscal,
dup caz. Cedentul va trebui s transmit cesionarului o copie de pe registrul bunurilor de capital,
dac acestea sunt ob inute dup data ader rii. Aplicarea regimului de taxare pentru transferul de
active de c tre persoanele impozabile nu implic anularea dreptului de deducere a taxei la
beneficiar, dac opera iunile în cauz sunt taxabile prin efectul legii sau prin op iune, cu excep ia
situa iei în care se constat c tranzac ia a fost taxat în scopuri fiscale.

13. A
ABSOR

E

În conformitate cu prevederile art.243 din Legea Societ ilor nr.31/1990 privind societ ile,
cu modific rile i complet rile ulterioare, creditorii societ ilor care iau parte la fuziune sau
la divizare au dreptul la o protec ie adecvat a intereselor lor.
În vederea ob inerii de garan ii adecvate, orice creditor care de ine o crean cert , lichid
anterioar datei public rii proiectului de fuziune sau de divizare, în una dintre modalit ile
prev zute la art.242, nescadent la data public rii, a c rei satisfacere este pus în pericol prin
realizarea fuziunii/diviz rii, poate face opozi ie, în condi iile legii.
Dac un element de activ nu este repartizat în proiectul de divizare i dac interpretarea
proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, elementul de activ în cauz
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Anexa nr.2 Situa ia patrimonial a societ ii beneficiare Atlantic Travels Interna ional S.R.L.
înainte de primirea p r ii de patrimoniu absorbit din societatea divizat - Raport
abile
semestriale la 30.06.2019;
Anexa nr.3 Situa ia patrimonial a societ ii beneficiare Tipo Trib S.R.L. înainte de primirea
p r ii de patrimoniu absorbit din societatea divizat - Raport
30.06.2019;
Anexa nr.4 Situa ia patrimonial a societ ii beneficiare Horticola Interna ional S.R.L. înainte
de primirea p r ii de patrimoniu absorbit din societatea divizat - Raport
tabile
semestriale la 30.06.2019;
Anexa nr.5 Lista imobiliz rilor necorporale i corporale ale societ ii divizate Atlassib S.R.L. care
vor fi transferate (absorbite) c tre societ ile beneficiare;
Anexa nr. 5.1. Lista imobiliz rilor necorporale i corporale ale societ ii Atlassib S.R.L. care vor
fi transferate (absorbite) de c tre Atlantic Travels Interna ional S.R.L.
Anexa nr.5.2. Lista imobiliz rilor necorporale i corporale ale societ ii Atlassib S.R.L. care vor
fi transferate (absorbite) de c tre Tipo Trib S.R.L.
Anexa nr.5.3. - Lista imobiliz rilor necorporale i corporale ale societ ii Atlassib S.R.L. care vor fi
transferate (absorbite) de c tre Horticola Interna ional S.R.L.
Anexa nr.6 Lista imobiliz
transferate la societatea: Atlantic Travels Interna ional
S.R.L., Tipo Trib S.R.L., Horticola Interna ional S.RL.
Anexa nr.7 Lista activelor circulante transferate la Atlantic Travels Interna ional S.R.L., Tipo
Trib S.R.L., Horticola Interna ional S.RL.;
Anexa nr.8 - Lista cheltuielilor în avans transferate la Atlantic Travels Interna ional S.R.L., Tipo
Trib S.R.L., Horticola Interna ional S.RL.;
Anexa nr.9 Lista datoriilor transferate la Atlantic Travels Interna ional S.R.L., Tipo Trib S.R.L.,
Horticola Interna ional S.RL.;
Anexa nr.10 Lista indicativ
Anexa nr.11 Bilantul de divizare Atlassib la 30.06.2019

Prezentul Proiect de Divizare prin Absorb ie, împreun cu Anexele acestuia, care fac parte
integrant din proiect, con ine un num r de 364 pagini, a fost redactat în limba român i
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