РЕШЕНИЕ ОТ 10.05.2012 Г. ПО Т. Д. № 2358/2011 Г. НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VІ-9 състав, в публично заседание на четиринадесети март две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жаклин Комитова

при секретаря Е. Г., като разгледа докладваното от съдия Комитова търг. дело № 2358 по описа за 2011 г., и за да се произнесе, взе предвид:

ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО Чл. 625 И СЛ. ОТ ТЗ.
Производството е образувано по молба на длъжника "М.-МЗП Т." ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. "П.К." № **, представлявано от управителя П.Й.М., чрез пълномощника адв. В. Х., за откриване производство по несъстоятелност с начална дата на неплатежоспособността 10.06.2011 г. Молителят твърди, че не е в състояние да изпълнява паричните си задължения към кредитора си "П. Л.У.Х." ГМбХ, Австрия, В. по 4 броя договор за експлоатационен лизинг с клона на търговеца "П. Л.И Т." - клон Б. в общ размер от 65 027,78 лв. Лизинговите договори, общата неплатена сума по всеки от тях и за кои месеци не са платени лизинговите вноски са подробно посочени в молбата. Тези задължения на дружеството не могат да бъдат изплатени, поради липса на парични средства и бързо ликвидни активи. Дружеството е във фактическа несъстоятелност. Всички тези данни се потвърждават от баланса, изготвен към м. юни 2011 г. Датата, на която дружеството е престанало да извършва всякакви плащания е 01.05.2011 г., а на 01.04.2011 г. е върнало на лизингодателя "Т. Х.Б." оборудването, което е ползвало по договори за лизинг. От този момент реално е прекратена и търговската му дейност- По тези съображения, както и поради законовото изискване на чл. 626, ал. 1 и 2 ТЗ заявява неплатежоспособността на дружеството. Наличното имущество на дружеството не е достатъчно и за покриване на каквито и да било начални или последващи разноски по несъстоятелността, и едва ли някой от кредиторите би предплатил суми за разноски по несъстоятелността, тъй като липсват източници, от които те да бъдат покрити впоследствие. Моли съда да постанови решение, с което на основание чл. 632 ТЗ да обяви неплатежоспособността на "М.-МЗП Т." ЕООД, евентуално свръхзадължеността му, да определи като начална дата на неплатежоспособността 10.06.2011 г., да открие производството по несъстоятелност по отношение на "М.-МЗП Т." ЕООД и да обяви "М.-МЗП Т." ЕООД в несъстоятелност.
Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и доводите на молителя, приема за установено от фактическа и правна страна следното:
ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:
В подкрепа на молбата за откриване на производство по несъстоятелност молителят представя следните доказателства: Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.,; Счетоводен баланс към 31.05.2011 г.; Счетоводен баланс към 31.12.2010 г.; Отчет за приходите и разходите за 2010 г.; Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Счетоводен баланс към 31.12.2009 г.; Отчет за приходите и разходите за 2009 г.; Отчет за паричните потоци на дружеството за 2009 г.,; Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Счетоводен баланс към 31.12.2008 г.,; Отчет за приходите и разходите за 2008 г.; Отчет за паричните потоци на дружеството за 2008 г.;
Представено и Уведомление до НАП - ТД - С. - офис "Център" с вх. № 224291100000445/10.06.2011 г., че е подадена молба от длъжника за откриване на производство по несъстоятелност, с което са изпълнени изискванията на чл. 78, ал. 2 ДОПК;
Представен е Списък на кредиторите на молителя, от който се установява, че това качество имат М." ЕАД - в общ размер на 1 777.72 лева; "П. Л.У.Х." ГмБХ - в общ размер на 65 027.78 лева по 4 договора за лизинг; "Т.Х. - Б." ООД - 600 лева по фактура за неплатена лизингова вноска; публични задължения към Държавата за неплатено ДДС, ДДФЛ, ДОО, ЗО, ПИФ, УПФ, ФГВРС съгласно представени от молителя справки-декларации и справка за задълженията към бюджета.
Представени съобразно указанията на съда са всички договори за лизинг, както и издадените от кредиторите на молителя фактури за неплатените задължения.
Молителят не представя Опис и оценка на активите на дружеството, като обаче изрично е заявил, че не разполага с такива, което е потвърдено и в нотариално заверената Декларация по чл. 534 ГПК от 07.07.2011 г. на Нотариус Ц.Д., с рег. № 3649 от същата дата. Управителят на "М.-МЗП Т." ЕООД, е декларирал, че освен това дружеството не притежава вземания, влогове или каквито и да е активи, които да послужат за удовлетворяване на кредиторите, както и че за периода от 01.01.2008 г. до 26.10.2010 г. не са извършвани никакви разпоредителни действия с недвижими имоти, машини, съоръжения, акции, дялове или друго имущество. Посочени са извършените през периода сделки - продажба на МПС;
По делото е приета съдебно-счетоводна експертиза, чието заключение като неоспоренo, обективно и компетентно даденo се възприема изцяло от съда. Вещото лице след запознаване и анализ на приложените към делото документи и доказателствен материал, както и след проверка на предоставената счетоводна документация от "М.-МЗП Т." ЕООД, касаеща поставените задачи, е установило, че дружеството "М.-МЗП Т." ЕООД е изготвяло и представяло пред НАП Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал и Отчет за паричните потоци към 30.09,2011 г., 2010 г., 2009 г. и 2008 г. Съгласно Балансите към 30.09,2011 г., 2010 г., 2009 г. и 2008 г., капиталовата структура на предприятието за всички финансови години е отрицателна величина, което е показател, че фирмата няма финансова автономност и е зависима от кредиторите си. Съгласно Балансите и оборотните ведомости към 30.09,2011 г., 2010 г., 2009 г. и 2008 г., отразените в счетоводните регистри на дружеството задължения по години са, вещото лице е направило извод, че дружеството не е било в състояние да изпълнява задълженията си, което е една засилваща се тенденция от 2010 г. Съгласно Балансите за периода от 2008 г. - до 31.05.2011 г. дружеството не е разполагало с Дълготрайни материални активи, вземания от клиенти. Съгласно Балансите на дружеството към 31.05.2011 г., 2010 г., 2009 г. и 2008 г., изчислените показателите за ликвидност и автономност, са както следва: коефициент на обща ликвидност - 0,0990, 0,3659, 0,9184, 1,2235; коефициент на бърза ликвидност - 0,0990, 0,3659, 0,9184, 1,2235; коефициент на незабавна ликвидност - 0, 0693, 0,0594, 0,02875, 07647; коефициент на абсолютна ликвидност - 0, 0693, 0,0594, 0,02875, 07647; коефициент на финансова автономност - -0,9009, 0,0915, -0,0268, 0,0852; коефициент на задлъжнялост - -1,1099, 10,93188, -37,3333, 11,7347. Ликвидността е показател за способността на фирмата да извършва своите текущи плащания към кредиторите си. За норматив на общата ликвидност се приема коефициент 1.00, като за 2008 г., 2009 г., 2010 г. и към 31.05.2011 г. коефициентът на обща ликвидност е далеч под единица. Към 31.05.2011 г. коефициентите на незабавна и абсолютна ликвидност имат нулева стойност, тъй като дружеството не разполага с парични средства. Финансовата автономност е показател за финансовото състояние на фирмата, т.е. нейната способност да посреща дълготрайните си задължения. Собственият капитал на фирмата би следвало да бъде минимум една трета от всички задължения, за да се осигури възможност за разплащане за дълъг период от време. За общ норматив на финансова автономност се приема коефициент 0.33, като коефициентите за финансова автономност към 31.12.2009 г., към 31.12.2010 г. и към 30.09.2011 г. имат отрицателно стойностно измерение, което показва декапитализиран собствен капитал и изцяло зависимост от кредиторите. Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал и на привлечения капитал. Следва да се отбележи, че показателите за рентабилност са положителни величини когато финансовия резултат е печалба, и отрицателни - когато финансовия резултат е загуба. Към 31.05.2011 г., 2010 г., 2009 г. и 2008 г. показателите, определящи рентабилността на дружеството, са загуба за първия период и са гранични за останалите периоди. При анализа на приложените и приети по делото документи вещото лице е констатирало, че дружеството има задължения към 31.05.2011 г. - 99 482.11 лева, в т.ч. задължения към доставчици - 75 876.06 лева, и към бюджета - 23 606.05 лв. За анализирания период затрудненията на молителя имат траен характер. Задълженията му не са обезпечени. Последното плащане от "М.-МЗП Т." ЕООД е извършено на 01.11.2011 г. по разчети с бюджета в размер на 5 067.63 лева, а към останалите му кредитори - на 29.03.2011 г. - 7 843.67 лв. към "Т.Х. Б." ООД. Не са налице парични средства за покриване на задълженията на дружеството. Цялото имущество ползвано от него е било по договори за лизинг и е върнато.
С Определение от 09.11.2011 г. СГС, ТО, VІ-9 състав е указал на кредиторите в едномесечен срок да предвнесат сумата 6 000 лева за разноски за производството по несъстоятелност, в противен случай съдът ще постанови съдебния си акт при условията на чл. 632, ал. 1 ТЗ.
ОТ ПРАВНА СТРАНА:
С оглед на така изложената фактическа обстановка, съдът намира молбата за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на "М.-МЗП Т." ЕООД за ОСНОВАТЕЛНА.
За да бъде открито производство по несъстоятелност, следва да са налице всички предпоставки от сложния фактически състав, визирани в разпоредбите на чл. 608, чл. 625, ал. 1 и чл. 631 ТЗ, а именно: 1. Компетентният съд следва да бъде сезиран с писмена молба от лицата, изрично посочени в разпоредбата на чл. 613 ТЗ; 2. Длъжникът да бъде търговец по смисъла на чл. 1 ТЗ; 3. Да се констатира неплатежоспособност на длъжника, съгласно хипотезите, визирани в разпоредбата на чл. 608 ТЗ или свръхзадълженост на длъжника по смисъла на чл. 742 ТЗ; 4. Затрудненията на длъжника да не са временни, а състоянието на неплатежоспособност/свръхзадълженост да е обективно и трайно - арг. чл. 631 ТЗ.
Съгласно разпоредбата на чл. 625 ТЗ, писмена молба за откриване на производството по несъстоятелност могат да подават длъжникът, съответно ликвидаторът, или кредитор на длъжника по търговска сделка, НАП за публичноправни задължения към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника. В конкретния случай настоящата съдебна инстанция е била сезирана с молба от длъжника, с оглед невъзможността за изпълнение на парични задължения по търговска сделка и публичноправни задължения към държавата.
Установено е и качеството на търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 ТЗ на лицето, за което се цели да се докаже, че е неплатежоспособно - "М.-МЗП Т." ЕООД, е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ********, и управител и представляващ П.Й.М.
Безспорно се установява от събраните писмени доказателства, и най-вече от експертното заключение на съдебно-счетоводната експертиза, че дружеството е задлъжняло по търговски сделки, свързани с търговската му дейност в размер на 75 876.06 лева, както и към държавата в лицето на осигурителното предприятие и данъчната администрация в размер на 23 606.05 лв. Или общият размер на задължението е 99 482.11 лева. Задълженията не се оспорват от молителя по основание и размер, изискуеми са и до датата на предявяване на молбата не са погасени.
Заключението на експертизата установява трайно състоянието на неплатежоспособност на дружеството чрез изведените коефициенти на ликвидност и финансова автономност, като приема, че дружеството не е в състояние с краткотрайните си активи да посрещне краткосрочните си задължения, т.е. очевидно не се касае за временни затруднения по смисъла на чл. 631 ТЗ.
Показателите за финансова автономност, схванати като съотношение между собствения капитал към пасивите, показват пълна зависимост на длъжника по отношение на кредиторите му, тъй като му липсва собствен капитал за покриване на задълженията. Собственият капитал на фирмата би следвало да бъде минимум 1/3 от всички задължения на фирмата, за да се осигурява нормално разплащане за дълъг период от време. Отчетени са отрицателни стойности през процесния период, които са под общоприетия норматив от 0.33: финансовата автономност и задлъжнялостта са също отрицателни величини. Тревожни са и коефициентите за ликвидност. Същите характеризират способността на дружеството да извършва своите текущи плащания към кредиторите си, като за общ норматив се приема коефициент 1.00. Както се установява от изслушаното заключение, всички коефициенти на ликвидност на длъжника "М.-МЗП Т." ЕООД още от 2009 г. са под единица. Това обстоятелство се явява показател за това, че дружеството се намира в състояние на неплатежоспособност, защото неговите стойности са под нормативно установените. При така изчислените коефициенти за ликвидност съдът намира, че длъжникът не притежава активи за погасяване на изискуеми парични задължения към кредиторите си. Особено показателни са коефициентите на незабавна и абсолютна ликвидност. Първият представлява съотношението на краткосрочните инвестиции плюс паричните средства, съотнесен към текущите задължения, и разкрива невъзможността на длъжника да покрие текущите си задължения с наличните си краткотрайни активи. Коефициентът на абсолютна ликвидност, схванат като съотношение между паричните средства към текущите задължения, също е с ниско измерение и не позволява осъществяването на търговска дейност.
Не водят до друг извод и коефициентите на задлъжнялост, които също са отрицателни величини, тъй като дружеството е декапитализирано, което категорично обосновава извода, че "М.-МЗП Т." ЕООД не притежава активи за погасяване на всички свои текущи задължения.
С оглед изложеното, съдът намира, че са налице всички предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност по смисъла на чл. 608, ал. 1 и 3 ТЗ. Длъжникът не е в състояние да плати частично или изцяло вземания на отделни свои кредитори. Поради това и следва да бъде открито производство по несъстоятелност.
Като начална дата на неплатежоспособността, съдът намира, че следва да се приеме 31.12.2010 г., когато, както е установил вещото лице показателят за обща ликвидност е под единица, а именно 0,3659, и е налице задлъжнялост, сочеща на реална декапитализация на дружеството.
На основание чл. 629б, ал. 1 ТЗ, на длъжника и неговите кредитори, в открито заседание от 14.12.2011 г. е била дадена възможност, с предупреждаване за последиците от невнасяне на съответните суми, да предплатят разноските по несъстоятелността, определени в размер на 6 000 лв. Това не е сторено нито от длъжника, нито от неговите кредитори, поради което настоящата инстанция намира, че следва да се постанови решение по реда на чл. 632, ал. 1 ТЗ - т.е. едновременно да се обяви длъжникът в неплатежоспособност и несъстоятелност, като се спре производството по настоящото дело до предплащане на началните разноски по чл. 629б ТЗ.
Следва да бъде изпратено съобщение до Софийска районна прокуратура за наличие на данни за евентуално извършване на престъпление от общ характер по чл. 227б, ал. 2 НК и чл. 227д, ал. 1 във вр. с ал. 3 НК от представляващия дружеството П.Й.М., след евентуалното влизане в сила на настоящото решение, тъй като началната дата на неплатежоспособността е 31.12.2010 г., като, считано от нея, в 15-дневен срок представляващият орган не е поискал откриване на производство по несъстоятелност. 3а целта следва да се изготви официално заверен препис от част от книжата по делото, който да се изпрати на СРП за образуване на производство от общ характер, ако прокуратурата, като компетентния за това орган за борба с престъпността, счете това за нужно.
Воден от горното и на основание чл. 608 ТЗ във вр. с чл. 630, ал. 1 ТЗ и чл. 632, ал. 1 ТЗ, СЪДЪТ

РЕШИ:

ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на "М.-МЗП Т." ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. "П.К." № 32, представлявано от управителя П.Й.М., чрез пълномощника адв. В. Х., на основание чл. 630, ал. 1, т. 1 ТЗ във вр. с чл. 632, ал. 1 ТЗ.
ОПРЕДЕЛЯ НАЧАЛНА ДАТА НА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на "М.-МЗП Т." ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. "П.К." № **, представлявано от управителя П.Й.М., чрез пълномощника адв. В. Х. - 31.12.2010 г., на основание чл. 630, ал. 1, т. 1 ТЗ във вр. с чл. 632, ал. 1 ТЗ.
ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ на "М.-МЗП Т." ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. "П.К." № **, представлявано от управителя П.Й.М., чрез пълномощника адв. В. Х., на основание чл. 630, ал. 1, т. 2 ТЗ във вр. с чл. 632, ал. 1 ТЗ.
ПОСТАНОВЯВА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО на "М.-МЗП Т." ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. "П.К." № **, представлявано от управителя П.Й.М., чрез пълномощника адв. В. Х., на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ.
ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ на "М.-МЗП Т." ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. "П.К." № 32, представлявано от управителя П.Й.М., чрез пълномощника адв. В. Х., на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ.
СПИРА производството по несъстоятелност по т.д. № 2358/2011 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-9 състав, на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ.
УКАЗВА на основание чл. 632, ал. 2 ТЗ на КРЕДИТОРИТЕ и на ДЛЪЖНИКА - "М.-МЗП Т." ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. "П.К." № **, представлявано от управителя П.Й.М., чрез пълномощника адв. В. Х., че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок една година от вписването на решението за откриване на производство по несъстоятелност, ако се удостовери, че е налице достатъчно имущество или ако се депозира по сметка на СГС необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл. 629б ТЗ в размер на 6 000 лева (шест хиляди лева).
УКАЗВА на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ на "М.-МЗП Т." ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. "П.К." № **, представлявано от управителя П.Й.М., чрез пълномощника адв. В. Х., че ако в 1-годишния срок от вписването на решението за откриване на производство по несъстоятелност не бъде поискано възобновяване на производството, съдът ще прекрати производството по несъстоятелност и ще постанови заличаване на длъжника от Търговския регистър.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Софийски апелативен съд в 7-мо дневен срок от вписването в Търговския регистър на основание чл. 633, ал. 1 във вр. с чл. 613а, ал. 1 ТЗ и от трети лица, които имат вземане, произтичащо от влязло в сила съдебно решение или от влязъл в сила акт, установяващ публичноправно задължение, съгласно чл. 613а, ал. 2 ТЗ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на НЕЗАБАВНО вписване в Търговския регистър, за което да се предприемат необходимите мерки от деловодителя, съгласно чл. 622 във вр. с чл. 633, ал. 1 ТЗ, както и на незабавно изпълнение на основание чл. 634 ТЗ.
ДА СЕ ИЗГОТВИ ПИСМО ДО СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА, придружено от официално заверен препис от настоящото решение, след влизането му в сила, посочващо кога е настъпила неплатежоспособността, с отбелязване кога решението е влязло в сила, от Удостоверението за актуално състояние на длъжника, за евентуално образуване на производство от общ характер против П.Й.М., с ЕГН **********, тъй като след началната дата на неплатежоспособността - 31.12.2010 г., в 15-дневен срок не е поискал откриване на производство по несъстоятелност, ако се счете, че са налице достатъчно данни за това.

Данни за делото в http://legalacts.justice.bg



