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ACTIVE S.C. MOLDO SPIC S.R.L.

1) BUNURI MOBILE

2) CHIOSC METALIC situat pe b-dul Decebal, nr. 12A, Piatra
Neamt, avand suprafata de 24,30 mp

3) AUTOTURISM NISSAN MICRA, nr. de identificare:
SJNEAAK11U0044715, AN 1993, Benzina, 998 cmc.
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PROPRIETATE IMOBILIARA - CHIOSC METALIC – SPATIU
COMERCIAL

B-dul Decebal, nr. 12A, Piatra Neamt, jud. Neamt.
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REZUMAT

PROPRIETATEA EVALUATA

Obiectul evaluarii il constituie proprietatea imobiliara “CHIOSC METALIC –

SPATIU COMERCIAL” situat in Piatra Neamt, b-dul Decebal, nr. 12A, judetul Neamt,

proprietate a persoanei juridice S.C. MOLDO SPIC S.R.L., inregistrata la Registrul

Comertului sub nr. J27/789/2003, avand CUI 15457800.

CONSTRUCTII:

 Chiosc cu structura metalica.

 Autorizatia de constructive nr. 120/10.03.2009

 Imbunatatiri semnificative in 2011.

 Inchideri perimetrale din panouri tip sandwich.

 Tamplarie PVC

 Gresie si Faianta

 Alucobond – aluminiu fatada

 Fara fundatie

 Instalatie electrica 220W si 380W cu impamantare

 Canalizare proprie

 Grup sanitar

TEREN:

Terenul pe care este construita acest chiosc metalic (spatiu comercial) este proprietea

a unei alte persoane fizice.

SCOPUL EVALUARII

Scopul evaluarii este estimarea valorii de piata a proprietatii imobiliare in vederea

unei eventuale vanzari in cadrul procedurii falimentului.
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Prezenta lucrare se adreseaza catre:

 SC MOLDO SPIC SRL – in calitate de debitor.

 GREVAL CONS SPRL – in calitate de lichidator judiciar.

 Creditorilor

OPINIA ASUPRA VALORII
In urma aplicarii metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la valoarea

de piata a proprietatii imobiliare evaluate, la data de 28.09.2016, tinind seama exclusiv de

prevederile prezentului raport, este:

233.155 Lei

(52.403 Euro)

Fara TVA

Valoarea este una globala, conform tranzactiilor incheiate intre persoane fizice

(majoritatea participantilor pe aceasta piata imobiliara).

Valoarea include dreptul de folosinta al proprietatii imobile.

Opinia de mai sus nu reprezinta valoarea pentru asigurare.

Cursul de schimb leu/EUR considerat este de 4,4493 lei la data de 28.09.2016.

Valoarea este valabila in conditiile prezentate in acest raport.

Raportul a fost pregatit pe baza standardelor, recomandarilor si metodologiei de lucru

recomandate de catre ANEVAR. ( Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Piatra

Neamtia).

Cu stima,

Birou Expert Tehnic si Expert Evaluator Grigorean George

Ing. George Grigorean

Expert Tehnic Judiciar si Evaluator Proprietati Imobiliare, Bunuri Mobile si Intreprinderi.

Membru Titular ANEVAR - Legitimatie Nr. 13010.
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PREZENTAREA DATELOR

PROPRIETATEA EVALUATA

Obiectul evaluarii il constituie proprietatea imobiliara “CHIOSC METALIC –

SPATIU COMERCIAL” situat in Piatra Neamt, b-dul Decebal, nr. 12A, judetul Neamt,

proprietate a persoanei juridice S.C. MOLDO SPIC S.R.L., avand sediul in Piatra Neamt,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/789/2003, avand CUI 15457800.

CONSTRUCTII:

 Chiosc cu structura metalica.

 Autorizatia de constructive nr. 120/10.03.2009

 Imbunatatiri semnificative in 2011.

 Inchideri perimetrale din panouri tip sandwich.

 Tamplarie PVC

 Gresie si Faianta

 Alucobond – aluminiu fatada

 Fara fundatie

 Instalatie electrica 220W si 380W cu impamantare

 Canalizare proprie

 Grup sanitar

TEREN:

Terenul pe care este construita acest chiosc metalic (spatiu comercial) este proprietea

a unei alte persoane fizice.

.

DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE. DESCRIERE

LEGALA
Informatiile aflate la dispozitia evaluatorului si potrivit discutiilor purtate cu

proprietarul, proprietatea imobiliara nu este supusa nici unor alte restrictii sau limitari

deosebite inafara de ipoteca inscrisa in extrasul de carte funciara in favoarea creditorilor, iar o

eventuala vanzare se face liber de sarcini.(DOAR CONSTRUCTIA – FARA TEREN)
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AMPLASAREA PROPRIETATII. DESCRIEREA

CONSTRUCTIILOR SI AMENAJARILOR.

Proprietatea este amplasata in Piatra Neamt, b-dul Decebal, nr. 12A, jud. Neamt.

 Accesul la proprietate se face pe un drum asfaltat.

 Proprietatea imobiliara se prezinta intr-o stare foarte buna.

 Constructiile se prezinta intr-o stare foarte buna, cea mai buna utilizare a lor fiind cea

actuala adica proprietati imobiliare cu destinatii comerciale.

 In zona se constata ca cea mai buna utilizare a terenului ca fiind construit este

utilizarea ca si proprietati rezidentiale de locuit/comerciale.

 Este aplasat in centrul orasului Piatra Neamt, jud. Neamt.
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DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta certificam ca:

 Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale şi corecte;

 Analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele şi

condiţiile limitative prezentate în acest raport;

 Nu avem nici un interes actual sau de perspectiva in proprietatea asupra imobilului ce

face obiectul acestui raport de evaluare şi nu avem nici un interes personal şi nu suntem

părtinitori faţă de vreuna din părtile implicate;

 Nici evaluatorul si nici o persoana afiliata sau implicata cu acesta nu este actionar, asociat

sau persoana afiliata sau implicata cu beneficiarul;

 Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înţelegere care

să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent

financiar pentru concluziile exprimate în evaluare;

 Nici evaluatorul si nici o persoana afiliata sau implicata cu acesta nu are alt interes

financiar legat de finalizarea tranzactiei;

 Analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din

standardele, recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR

(Asociatia Naţională a Evaluatorilor Autorizati din Piatra Neamtia). Evaluatorul a

respectat codul deontologic al meseriei sale;

 În prezent sunt membru ANEVAR şi am îndeplinit programul de pregatire profesională

continuă;

Birou Expert Tehnic si Expert Evaluator Grigorean George

Ing. George Grigorean

Expert Tehnic Judiciar si Evaluator Proprietati Imobiliare, Bunuri Mobile si Intreprinderi.

Membru Titular ANEVAR - Legitimatie Nr. 13010.
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RAPORT DE EVALUARE

1. Generalităţi

1.1 Obiectul şi scopul  evaluării. Clientul şi destinatarul raportului.

Obiectul evaluarii il constituie proprietatea imobiliara “CHIOSC METALIC –

SPATIU COMERCIAL” situat in Piatra Neamt, b-dul Decebal, nr. 12A, judetul Neamt,

proprietate a persoanei juridice S.C. MOLDO SPIC S.R.L., avand sediul in Piatra Neamt,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/789/2003, avand CUI 15457800.

Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piaţă a imobilului

specificat mai sus, aşa cum este definită în Standardele Internaţionale de Evaluare (SEV 2016

editia iulie) în vederea unei eventuale vanzari in cadrul procedurii insolventei/falimentului.

Prezentul Raport de evaluare se adresează – debitorului SC MOLDO SPIC SRL,

lichidatorului judiciar GREVAL CONS SPRL si creditorilor. Având în vedere Statutul

ANEVAR şi Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-şi asumă

răspunderea decât faţă de client şi faţă de destinatarul lucrării.

1.2 Baza de evaluare. Tipul valorii estimate

Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanţă cu cerinţele

beneficiarului, reprezintă o estimare a valorii de piaţă (cu particularităţile prezentate în

continuare) a imobilului aşa cum este aceasta definită în Standardul Internaţional de

Evaluare, editia 2011 si in Standardele de Evaluare editia iulie 2016 (SEV 2016).

Evaluarea realizata conform prezentului raport reprezinta o estimare a valorii de piata a

proprietatii imobiliare asa cum este aceasta definita in Standardele de Evaluare ANEVAR

Ținând cont de aceste considerații, s-a apelat la estimarea unei valori de piață definită

conform Standardele de Evaluare editia iulie 2016 (SEV 2016).: „Valoarea de piaţă este

suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării,

între un cumpărător hotărât şi un vânzător  hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un

marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi

fără constrângere”.
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1.3 Data estimarii valorii

La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul preţurilor şi datele furnizate de

client pana la data de 28.09.2016, data la care sunt disponibile datele si informatiile si la care

se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum şi valorile estimate de către

evaluator. Inspectia proprietatii a fost facuta in prezenta proprietarului in data de 15.09.2016.

Evaluarea a fost realizata in luna septembrie 2016.

Data evaluarii este 28.09.2016.

Data raportului este 21.09.2016.

1.4  Moneda raportului

Opinia finala a evaluarii este prezentata in LEI si in EURO.

1.5  Standardele aplicate

In elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate în considerare următoarele

standarde:

 STANDARDELE DE EVALUARE: (SEV 2016)

 SEV 2016 – Sfera misiunii de evaluare;

 SEV 2016 – Raportarea evaluării; Evaluarea privind garantarea imprumutului

 Procedura de evaluare (Etapele parcurse, surse de informatii)

Baza evaluarii realizate în prezentul  raport este valoarea de piata asa cum a fost ea definita

mai sus.

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:

 documentarea, pe baza unei liste de informatii solicitate clientului;

 inspectia imobilului;

 stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborarii raportului;

 selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport;

 deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se

ţină seama la derularea tranzacţiei;

 analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea  rezultatelor din punct de vedere al

evaluării;

 aplicarea metodei de evaluare considerate oportuna pentru determinarea valorii şi

fundamentarea opiniei evaluatorului.
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Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi metodologia de lucru

adoptate de către ANEVAR.

Sursele de informaţii care au stat la baza intocmirii prezentului raport de evaluare au fost:

Documentele şi schiţele puse la dispoziţie de catre proprietarul imobilului, respectiv:

 documentele care atesta dreptul de proprietate asupra imobilului ;

 documentatia intocmita in vederea atribuirii numarului cadastral.

Alte informaţii necesare existente în bibliografia de specialitate, respectiv:

 Metodologia de evaluare a proprietatilor imobiliare – metoda costurilor - ANEVAR ;

 Costuri de reconstrucţie – Costuri de înlocuire proprietati imobiliare– autor: ing. Corneliu

Şchiopu, editura: Iroval, 2009 cu indici de actualizare iulie 2015.

 Cursul de referinta al monedei nationale;

 Publicatii privind piata imobiliara.

Evaluatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru datele puse la dispoziţie de către

client si proprietar şi nici pentru rezultatele obţinute în cazul în care acestea sunt viciate de

date incomplete sau greşite.

1.7 Riscul asociat garanţiei
Au fost analizate următoarele aspecte:

 activitatea curentă şi tendinţele pieţei relevante

- în prezent, piata imobiliară a proprietăților imobiliare specifică este putin

activă, consecintă a reducerii numărului de tranzactii pe fondul scăderii

disponibilitătii finantării;

- tendintele pietei sunt de reducere a trendului descendent al preturilor, însa

numărul tranzactiilor va ramâne redus.

 cererea anterioară, cea curentă şi cea anticipată pentru categoria de proprietate în

cadrul localităţii

- cererea a fost foarte ridicată pană în trimestrul III al anului 2008, când, odată

cu declanșarea crizei economice, disponibilitatea finanțării s-a redus

considerabil;

- cererea curentă este redusă, pe fondul disponibilitătii reduse a finantării si

incertitudinii cu privire la situatia viitoare a economiei locale si nationale;

- se preconizează continuarea reducerii cererii pentru proprietăti similare, însă

ritmul de reducere va încetini.

 cererea potenţială şi posibilă pentru utilizări alternative
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- pentru proprietatea evaluată nu există utilizări alternative care să respecte

criteriile celei mai bune utilizări.

 vandabilitatea curentă a proprietăţii şi probabilitatea menţinerii acesteia

- având în vedere tipul de proprietate analizat și cererea pentru acesta,

considerăm că gradul de vandabilitate este scăzut și se poate mentine scăzut pe

termen lung.

 orice impact al unor evenimente previzibile (la data evaluării) asupra valorii

garanţiei

- în contextul economic actual falimentul unor societăţi comerciale deţinătoare

de proprietati imobiliare sau incapacitatea persoanelor fizice de plata

creditelor bancare pentru care au garantat cu proprietati imobiliare ar putea

conduce la creşterea ofertei şi implicit reducerea preţurilor.

 abordarea valorii adoptată şi gradul de fundamentare al evaluării cu informaţii de

piaţă

- pentru estimarea valorii de piată a proprietătii evaluate s-a apelat la abordarea

prin metoda comparatiei si abordarea prin cost. Pentru aplicarea acestora, s-au

utilizat informatii extrase din piată, verificate pentru valabilitate si veridicitate.

În urma reconcilierii rezultatelor s-a selectat valoarea estimată prin metoda

veniturilor pentru constructii pentru constructii aceasta respectând criteriile

de adecvare, precizie si cantitate a informatiilor utilizate.

1.8 Clauza de nepublicare

Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un

document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului cu specificarea

formei şi contextului în care urmează să apară. Publicarea, parţială sau integrală, precum şi

utilizarea lui de către alte persoane decât cele de la pct. 1.1, atrage dupa sine încetarea

obligaţiilor contractuale.
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1.9 Responsabilitatea faţă de terţi

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de către client si

proprietarul imobilului, corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea

acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului şi debitorului precizaţi la pct. 1.1.

Raportul este confidenţial, strict pentru creditor,debitor si lichidator judiciar iar evaluatorul

nu acceptă nici o responsabilitate faţă de o terţă persoană, în nici o circumstanţă.

1.10 Ipoteze şi conditii limitative

Principalele ipoteze şi conditii limitative de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului

raport de evaluare sunt următoarele:

1.10.1 Ipoteze

 Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către

proprietarii imobilului şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau

investigaţii suplimentare. Se presupune că titlul de proprietate este bun şi marketabil, în

afara cazului în care se specifică altfel;

 Informaţia furnizată de către terţi este considerată de încredere, dar nu i se acordă

garanţii pentru acurateţe;

 Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neaparente ale amplasamentelor:

solulului sau structurii clădirii (părţilor ascunse) care să influenţeze valoarea.

Evaluatorul nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru asemenea condiţii sau pentru

obţinerea studiilor necesare pentru a le descoperi;

 Noi nu am făcut nici o investigaţie şi nici nu am inspectat acele părţi ale clădiriii care

erau acoperite, neexpuse sau inaccesibile şi s-a presupus astfel că aceste părţi sunt în

stare tehnică bună. Nu putem să exprimăm nici o opinie despre starea tehnică a părţilor

neinspectate şi acest raport nu trebuie considerat că ar valida integritatea structurii sau

sistemului clădirilor si instalaţiilor;

 Se presupune că amplasamentul este în deplină concordanţă cu toate reglementările

locale şi republicane privind mediul înconjurător în afara cazurilor când

neconcordanţele sunt expuse, descrise şi luate în considerare în raport;

 Din informaţiile deţinute de către evaluator şi din discuţiile purtate cu proprietarul

imobilului, nu există nici un indiciu privind existenţa unor contaminări naturale sau
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chimice care afectează valoarea proprietăţii evaluate sau valoarea proprietăţilor vecine.

Evaluatorul nu are cunostinţă de efectuarea unor inspecţii sau a unor rapoarte care să

indice prezenţa contaminanţilor sau materialelor periculoase şi nici nu a efectuat

investigaţii speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există aşa

ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări pe orice proprietate sau pe oricare

alta proprietate vecina sau că au fost sau sunt puse în funcţiune mijloace care ar putea să

contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

 Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au

fost rezonabile în lumina informatiilor ce sunt disponibile la data evaluării;

 Valoarea de piaţă estimată este valabilă la data evaluării. Intrucât piaţa, condiţiile de piaţă

se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt

moment;

 S-a presupus că legislaţia în vigoare se va menţine şi nu au fost luate în calcul eventuale

modificări care pot să apară în perioada următoare;

 Alegerea metodei de evaluare prezentate în cuprinsul raportului s-a făcut ţinând seama de

tipul valorii exprimate si de informatiile disponibile;

 Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii toate informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie la

data evaluării referitoare la subiectul de evaluat neexcluzând posibilitatea existenţei şi a

altor informaţii de care acesta nu avea cunoştinţă;

1.10.2 Condiţii limitative:

 intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;

 evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă

sau să depună mărturie în instanţă relativ la proprietăţile în chestiune, în afara cazului în

care s-au încheiat astfel de înţelegeri în prealabil;

 nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitor la valori,

identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al

evaluatorului;

 orice valori estimate în raport se aplică imobilului evaluat, luat ca intreg şi orice

divizare sau distribuire a valorii pe interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în

afara cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport;
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 raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la

data întocmirii sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot

pierde valabilitatea.

2. Analiza pietei imobiliare
Definirea pietei :

Piata imobiliara se defineste ca un grup de persoane sau firme care intra in contact in

scopul de a efectua tranzactii imobiliare. Participantii la aceasta piata schimba drepturi de

proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii. O serie de caracteristici speciale deosebesc

pietele imobiliare de pietele bunurilor sau serviciilor. Fiecare proprietate imobiliara este unica

iar amplasamentul sau este fix. Pietele imobiliare nu sunt piete eficiente: numarul de

vanzatori si cumparatori care actioneaza este relativ mic, proprietatile imobiliare au valori

ridicate care necesita o putere mare de cumparare, ceea ce face ca aceste piete sa fie sensibile

la stabilitatea veniturilor, schimbarea nivelului salariilor, numarul de locuri de munca precum

si sa fie influentate de tipul de finantare oferit, volumul creditului care poate fi dobandit,

marimea avansului de plata, dobanzile, etc. In general, proprietatile imobiliare nu se cumpara

cu banii jos iar daca nu exista conditii favorabile de finantare tranzactia este periclitata.

Spre deosebire de pietele eficiente, piata imobiliara nu se autoregleaza ci este deseori

influentata de reglementarile guvernamentale si locale. Cererea si oferta de proprietati

imobiliare pot tinde catre un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic si rareori atins,

existand intotdeauna un decalaj intre cerere si oferta. Oferta pentru un anumit tip de cerere se

dezvolta greu iar cererea poate sa se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori sa

existe supraoferta sau exces de cerere si nu echilibru. Cumparatorii si vanzatorii nu sunt

intotdeauna bine informati iar actele de vanzare-cumparare nu au loc in mod frecvent. De

multe ori, informatiile despre preturi de tranzactionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat

disponibile. Proprietatile imobiliare sunt durabile si pot fi privite ca investitii. Sunt putin

lichide si de obicei procesul de vanzare este lung.

Datorita tuturor acestor factori comportamentul pietelor imobiliare este dificil de previzionat.

Sunt importante motivatiile, interactiunea participantilor pe piata si masura in care acestia

sunt afectati de factori endogeni si exogeni proprietatii. In functie de nevoile, dorintele,

motivatiile, localizarea, tipul si varsta participantilor la piata pe de o parte si tipul,

amplasarea, design si restrictii privind proprietatile, pe de alta parte, s-au creeat tipuri diferite

de piete imobiliare (rezidentiale, comerciale, industriale, agricole, speciale). Acestea, la
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randul lor, pot fi impartite in piete mai mici, specializate, numite subpiete, acesta fiind un

proces de segmentarea a pietei si dezagregare a proprietatii.

În cazul prezentei proprietăţi imobiliare, ţinînd cont de estimările privind cea mai bună

utilizare, piaţa se defineşte ca fiind cea a proprietăţilor imobiliare situate în comuna Dulcesti,

judeţul Neamt.

Date despre localitate

Piatra Neamt (în maghiară Románvásár) este un municipiu din județul Neamț,

Moldova, România. Este situat în partea centrală a podișului Moldovei, în județul Neamț, la

confluența râurilor Siret și Moldova. Dacă la recensământul din anul 1992, orașul avea o

populație de 80.328 de locuitori, în anul 2011 aceasta a coborât până la 50.713, importantul

spor negativ datorându-se migrației interne și celei externe. În anul 2015, INS a comunicat o

populație după domiciliu de peste 72.000 locuitori.

Analiza cererii

Cererea pentru proprietăţi imobiliare a fost în continuă creştere până în anul 2009 datorită în

principal a următoarelor aspecte:

 interesul în creştere a potenţialilor investitori pentru sectorul productiv datorită necesităţii

acestora de a detine spatii imobiliare, pe fondul creşterii economice susţinute din acea

perioadă;

 oferta în scădere de active libere, din cauza unui grad de ocupare în urcare, generat

îndeosebi de epuizarea de active libere şi de un ritm lent de construire a lor tot în acea

perioadă.

La data evaluării, datorită tendintei de crestere, cererea pentru cumpărarea sau închirierea de

proprietăţi imobiliare este în crestere. Se constată o crestere a cererii de proprietăţi imobiliare.

Acest fapt a determinat o usoara crestere a preţurilor, acest trend putând fi continuat şi în

viitorul apropiat, pe fondul menţinerii trendului. Începând cu ultimul trimestru al anului 2015

şi până în prezent s-au putut observa usoare cresteri ale preţurilor proprietăţilor imobiliare în

Piatra Neamt si Piatra Neamt cu procente cuprinse între 15 şi 25%, cu cresteri chiar mai mari

în restul judeţului (în special în oraşele mai mici sau în mediul rural).

Cererea crescuta de proprietăţi pentru închirere a condus şi la o crestere a gradului de
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ocupare. Gradul de ocupare a proprietăţilor imobiliare este cuprins între 60% şi 70% (faţă de

începutul anului 2010, când era în jur de 45%-55%), cu un grad de ocupare chiar mai mare

pentru proprietăţile aflate în stare fizică mai slabă.

Cererea principală pentru asemenea imobile poate veni din partea firmelor mari sau a

persoanelor fizice cu putere financiara, care deţin un potenţial ridicat de cumpărare sau pot

accesa diferite surse de finanţare.

Analiza ofertei

Tranzacţiilele cu spaţii imobiliare vechi s-au situat în anul 2008 între 250 şi 350 (400)

Euro/mp construit + T.V.A.(imobile vandute la licitatii de catre firmele de insolventa sau

direct de catre creditori), cu valori mai ridicate pentru proprietati de dimensiuni reduse sau

bine dotate şi amenajate şi cu valori mai mici pentru proprietatile foarte mari, fără utilităţi şi

facilităţi. În prezent, piata s-a relansat si pe baza ofertelor existente se poate concluziona că

preţurile de vânzare au un trend crescendent, cu cresteri de 15-30% de la sfârşitul anului 2015

şi până în prezent.

Chiriile pentru proprietatile imobiliare din Piatra Neamt si Piatra Neamt variaza in functie de

zona de amplasare si calitatea dotarilor, valorile oscilind intre 1 Euro/mp – 3,0(3,5) Euro/mp

util + T.V.A.. Pentru imobilele cu destinaţie de birouri, chiriile oscilează între 4 şi 7 Euro/mp,

cu unele situaţii particulare când pot ajunge şi la valori mai mari (7-11 Euro/mp).

Echilibrul pieţei

Ţinînd cont de aspectele prezentate mai sus se poate considera că piaţa proprietăţilor

imobiliare specifice activului supus evaluării se caracterizează printr-un nivel al cererii în

crestere, ceea ce determină o tendinta de echilibru, cu o piaţă ce este a cumpărătorilor.
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3. Dreptul de proprietate asupra imobilului

3.1 Clientul

Evaluarea s-a realizat la solicitarea lichidatorului judiciar GREVAL CONS SPRL.

3.2 Proprietarul

PERSOANA JURIDICA: SC MOLDO SPIC S.R.L..

3.3 Dreptul de proprietate

Documentele care atesta proprietatea imobilului sunt: ATASATE PREZENTULUI RAPORT

DE EVALUARE. (extrase de carte funciara, documentatii cadastrale...).

 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 120/10.03.2009

 Lista mijloacelor fixe ale debitorului Molod Spic SRL.

4. Evaluarea imobilelor

4.1 Date privind modul de realizare a evaluarii

Pentru evaluare s-au ales abordarea prin venituri pentru chiosc metalic (spatiu

comercial), metoda comparatiei pentru autoturism, abordarea prin costuri pentru

bunurile mobile.

Din documentele prezentate de catre lichidator si proprietar reiese faptul ca pentru acesta

0 50 100 150 200 250 300 350

cerere

ofertă

CERERE/OFERTĂ

CERERE/OFERTĂ
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proprietate imobiliara se platese o chirie de 700 euro pe luna.

Metoda comparatiei presupune selectarea de pe piaţa de proprietati a minim 3 autoturisme

comparabile. După ce sunt selectate şi apreciate, evaluatorul va selecta preţul cel mai mic

dintre proprietatile mai bune calitativ ( apreciere negativă ) şi preţul cel mai mare dintre

proprietatile mai puţin bune calitativ ( corecţie pozitivă ), va efectua media preţurilor şi o va

multiplica cu suprafaţa utilă a proprietatii supusa evaluării.

4.2 Date generale privind proprietatea imobiliara evaluata

4.2.1 Amplasare si acces

Proprietatea imobiliară este situată în Piatra Neamt, str. B-dul Decebal, nr. 12A,

judetul Neamt.

4.2.2 Vecinatati

Proprieatea imobiliara evaluata se invecineaza cu diferite case de locuit, in zona fiind

preponderent proprietati rezidentiale.

4.2.3 Teren

Terenul pe care se afla proprietatea imobiliara evaluata sunt construite: 1 chiosc

metalic – spatiu comercial.

4.2.4 Constructii

Chios metalic – spatiu comercial S = 24,30 mp.

5. Cea mai buna utilizare
Conceptul de cea mai buna utilizare reprezinta alternativa de utilizare a proprietatii selectata

din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru

necesare aplicarii metodelor de evaluare in capitolele urmatoare ale lucrarii.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui

teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si

are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din urmatoarele situatii:

 cea mai buna utilizare a terenului liber.

 cea mai buna utilizare a terenului construit.
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Cea mai buna utilizare a unei proprietati imobiliare trebuie sa indeplineasca patru

criterii.

Ea trebuie sa fie:

 permisibila legal

 posibila fizic

 fezabila financiar

 maxim productiva

Practic, tinand cont de tipul cladiri si de amplasarea acesteia, cea mai buna alternativa

posibila pentru activul analizat este cea actuala, de proprietate imobiliara –proprietate cu

destinatie comerciala. Prin prisma criteriilor care definesc notiunea de C.M.B.U. aceasta

abordare:

 este permisibila legal;

 indeplineste conditia de fizic posibila.

 este fezabila financiar.

 este maxim productiva se refera la valoarea proprietatii imobiliare in conditiile

celei mai bune utilizari (destinatii).

6. Abordarea prin costuri (bunuri mobile)
Abordarea prin costuri stabileste valoarea proprietatii prin insumarea valorilor obtinute pentru

cladiri prin metoda costului de înlocuire net si a valorii obtinute pentru teren (unde este

cazul).

Etape generale ale evaluării prin costuri

Pe baza acestei metodologii, evaluarea cuprinde următoarele etape:

 Estimarea costului de înlocuire1 (brut);

 Estimarea deprecierii cumulate.

Costul de inlocuire brut s-a estimat cu ajutorul publicaţiei Costuri de reconstrucţie –

autor: ing. Corneliu Şchiopu, editura: Iroval, 2009.

1 Conform definiţiei:
 = costul estimat pentru a construi, la preţurile curente de la data evaluării, o clădireCostul de înlocuire

cu cu cea a clădirii evaluate, folosind materiale moderne, normative, arhitectură şiutilitate echivalentă
planuri actualizate .
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Pe baza acestei metodologii, evaluarea cuprinde urmatoarele etape:

1. Stabilirea valorii de reconstructie – cost de inlocuire brut;

2. Estimarea deprecierii totale;

3. Determinarea valorii ramase actuale – cost de inlocuire net1 – prin scaderea deprecierii

totale din valoarea de reconstructie.

Valoarea de reconstrucţie s-a stabilit pe baza documentatiei pusa la dispozitie de catre

beneficiar (proces verbal de adjudecare) si a inspecţiei si masuratorilor efectuate in teren.

Estimarea deprecierilor

Deprecierea - reprezinta o pierdere de valoare fata de costul de reconstructie ce poate apare

din cauze fizice, functionale sau externe.

Principalele tipuri de deprecieri care pot afecta o construcţie şi cu care operează această

metodă sunt :

 uzura fizică - este  evidenţiată de rosături, căzături, fisuri, infestări, defecte de structură.

Aceasta poate avea două componente – uzura fizică recuperabilă ( se cuantifică prin

costul de readucere a elementului la condiţia de nou sau ca şi nou, se ia în considerare

numai dacă costul de corectare a stării tehnice  e mai mare decît creşterea de valoare

rezultată ) şi uzura fizică nerecuperabilă (se referă la elementele deteriorate fizic care nu

pot fi corectate în prezent din motive practice sau economice)

 nedecvarea funcţională - este dată de demodarea, neadecvarea sau supradimensionarea

clădirii din punct de vedere a dimensiunilor, stilului sau instalaţiilor şi echipamentelor

ataşate

 deprecierea economică - se datorează unor factori externi proprietăţii imobiliare, cum ar

fi modificarea cererii, utilizarea proprietăţilor imobiliare în zonă, urbanismul, finanţarea

şi reglementările legale.

Estimarea deprecierii s-a efectuat prin metoda segregarii. Prin aceasta metoda se analizeaza

separat fiecare cauza a deprecierii, se cuantifica si apoi se totalizeaza o suma globala. In

situatia clădirii care face obiectul prezentei evaluari au fost determinate toate  tipurile de

depreciere care pot afecta valoarea, respectiv uzura fizica, neadecvare funcțională şi

deprecierea economică.
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Gradul de uzura pentru clădiri s-a stabilit pe elemente componente respectiv: structura de

rezistenta şi închideri, învelitoare, finisaje şi instalatii, pe baza ponderării efectuate de către

evaluator prin segregare pe principalele elemente de cost.

Gradul de uzură pentru construcţii speciale s-a stabilit pe baza analizei vârstă efectivă/durată

de viaţă normală.

Gradul de uzura este stabilit dupa urmatoarea formula:

% de uzura (depreciere fizica) = varsta efectiva (Vef)/ durata de viata utila normala (DVUN),

in care:

 Vef – varsta estimata a unei proprietati in comparatie cu o proprietate noua de acelasi fel.

Deci Vef este indicata de conditia in care se afla proprietatea. Vef poate fi mai mica,

egala sau mai mare decat varsta cronologica (nr. de ani de la data cand a fost construita

proprietatea);

 DVUN – numarul de ani estimati in care o proprietate noua este asteptata a fi utilizata (in

intreprindere), la sfarsitul căreia proprietatea va fi retrasă din exploatare. Este stabilita la

data P.I.F.

Deprecierea fizica a fost aplicata tuturor construcțiilor în funcție de gradul de uzura

determinat, acesta fiind aplicat în fisele de calcul ale fiecarei construcții în parte.

Deprecierea funcţională apare datorită supradimensionării unor clădiri şi a fost cuantificată de

evaluator la un procent de 5% din costul de înlocuire depreciat.

Deprecierea economică apare datorită unor factori externi proprietăţii şi a fost cuantificată de

evaluator la un procent de 10% din costul de înlocuire depreciat. Această depreciere este

determinată de modificarea cererii.

7. Abordarea prin metoda comparatiei. (Autoturism)
Această abordare comparativă consideră că preţurile proprietăţii sunt stabilite de piaţă

și ia în considerare vânzările bunurilor similare sau substituibile şi informaţiile referitoare la

piaţă şi stabileşte o estimare a valorii prin procese de comparaţie.

Valoarea de piaţă poate fi calculată în urma studierii preţurilor de pe piaţă ale proprietăţilor

competitive pe segmental respectiv de piaţă. Pentru procesul de evaluare, aplicarea proceselor

de comparaţii este fundamentală. Atunci când există informaţii disponibile, abordarea prin

comparaţia vânzărilor este cea mai directă şi sistematică abordare pentru estimarea valorii.

Bunul mobil evaluat este comparată cu proprietăţi similare vândute, tranzacţionate pe

o piaţă identificată și considerată ca deschisă. Vor fi luate în considerare, de asemenea,
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cotaţiile şi ofertele de vânzare.

Informaţiile comparabile se referă la proprietăţile care au caracteristici similare cu

cele ale proprietăţii supusă evaluării și include: preţuri de vânzare, chirii, venituri şi

cheltuieli, rate de capitalizare şi de actualizare/randament practicate pe piaţă.

Elemente de comparaţie sunt caracteristicile specifice ale proprietăţilor şi tranzacţiilor

care determină diferenţele dintre preţurile plătite pentru proprietăţile imobiliare: drepturile de

proprietate transmise, condiţiile de finanţare, condiţiile de vânzare, condiţiile de piaţă,

localizarea şi caracteristicile fizice şi economice.

Când nu există informaţii comparabile suficiente, aplicabilitatea abordării prin

comparaţia vânzărilor poate fi limitată.

1) Abordarea prin piata (comparatia vanzarilor)
Determinarea valorii Bunului Mobil prin tehnica denumită comparația vânzărilor

Abordarea prin piaţă – cunoscută în domeniul evaluării proprietăţii imobiliare şi sub

denumirea de COMPARAŢIA DIRECTĂ, este o procedură prin care valoarea de piaţă a

proprietăţii supusă evaluării se obţine prin compararea acesteia cu proprietăţi similar

identificate pe piaţă în urma analizei pieţei. Valoarea de piaţă a proprietăţii subiect este direct

legată de preţurile competitive ale proprietăţilor comparabile.

Sunt două tehnici utilizate in cadrul abordării prin piaţă:

 Tehnici cantitative:

• Analiza pe perechi de date

• Analiza datelor secundare

• Analiza statistică

• Analiza costurilor

 Tehnici calitative:

• Analiza comparaţiilor relative

• Analiza tendinţelor

• Analiza clasamentului

• Interviuri personale

Analiza comparativă este termenul generic folosit pentru indicarea procesului care

utilizează, fie analiza pe perechi de date, fie analiza comparaţiilor relative. Acestea sunt
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tehnicile cele mai des folosite în practica evaluării. În analiza comparativă, cele doua tehnici

pot fi folosite separat sau în combinaţie.

Analiza comparativă se bazează pe asemănările şi diferenţele între proprietăţi

şi tranzacţiile care influenţează valoarea.

Metoda este o abordare globală, care aplică informaţiile culese urmărind

raportul cerere-ofertă pe piaţă, reflectate în mass-media sau alte surse credibile de informare.

Ea se bazează pe valoarea unitară rezultată în urma tranzacţiilor cu imobile similare sau

asimilabile efectuate în zonă, sau zone comparabile satisfăcător.

S-a aplicat ca metodă analiza comparativă. Pentru unele elemente de comparaţie s-au

făcut corecţii cantitative. Ulterior, analizele calitative s-au aplicat asupra unor preţuri unitare

corectate.  Evaluatorul a analizat astfel vânzările şi ofertele comparabile pentru a determina

dacă acestea sunt superioare, inferioare sau egale proprietăţii de analizat.

Corecţiile au fost exprimate în termeni de necesar de ajustare pozitiv sau negativ faţă

de proprietatea evaluată. Valorile rezultate au fost reconciliate prin ordonarea comparabilelor

comparativ cu proprietatea în cauză. Elementul de comparaţie utilizat a fost valoarea unitara.

Sursele de informaţii pentru imobilele de comparaţie au fost de pe site-urile de

specialitate, de la agenţiile  imobiliare colaboratoare şi parţial de la instituţiile şi persoanele

direct implicate în tranzacţii.

Abordarea prin piata

NT-07-GHV ; NISSAN MICRA, 1993, 998 CMC

Elemente de
comparații /

Corecții
Bunul de evaluat Comparabila T1 Comparabila T2 Comparabila T3

NISSAN MICRA NISSAN MICRA NISSAN MICRA NISSAN MICRA

Preț ofertă
[euro] 450 500 550

Drepturi de
proprietate
transmise

integrale integrale integrale

Corecție [euro] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 450 500 550

Restrictii legale nu sunt nu sunt nu sunt

Corecție [euro] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 450 500 550

Conditii de
finantare cash cash cash

Corecție [euro] 0,00 0,00 0,00
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Preț corectat 450 500 550

Condiții de
vânzare de piata de piata de piata

Corecție [euro] 0 0 0

Preț corectat 450 500 550

Condiții de piață INTERNET INTERNET INTERNET

Corecții
procentuală 0% 0% 0%

Corecții
0,00 0,00 0,00

[euro]

Preț corectat 450 500 550

Marja de
negociere Similar Similar Similar

Corecții
procentuală -5,00% -5,00% -5,00%

Corecție [euro] -22,50 -25,00 -27,50

Preț corectat 428 475 523

Cheltuieli
necesare imediat
după cumpărare

DA nu nu nu

Corecții
-3% -5% -5%

[%]

Corecții
-12,825 -23,75 -26,125

[euro]

Preț corectat 415 451 496

Uzura anvelope partial nu partial nu

Corecții
-150,00 0,00 -150,00

[euro]

Preț corectat 265 451 346

km Parcursi APP 20000 160000 175000 170000

Corecții
-3,00% -2,00% -3,00%

[%]

Corecții
-7,94 -9,03 -10,39

[euro]

Preț corectat 257 442 336

Caracteristici
economice Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

Corecții
0% 0% 0%

[%]

Corecții
0 0 0

[euro]

Preț corectat 257 442 336
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Utilizarea TURISM TURISM TURISM TURISM

Corecții  [euro] 0 0 0

Preț corectat 257 442 336

An fabricatie 1993 1993 1993 1993

Corecții  [euro/] 0,00 0,00 -200,00

Preț corectat 257 442 136

Corecție netă
=preț corectat-

preț initial -193 -58 -414

[euro]

Corecție netă
procentuală =
corecția netă/

preț inițial
-42,95% -11,56% -75,28%

Corecție Brută
193,26525 57,775 414,01625

[euro]

Corecție Brută
%= corecția

brută/ preț inițial
42,95% 11,56% 75,28%

Comparabila T2  are corectia bruta cea mai mica de 11,56%. Opinia: Valoarea estimata
prin abordarea prin piata este de 450 euro fara TVA.

Valoarea autoturismului Nissan Micra:

450 euro

2.000 lei
Valoarea nu contine TVA
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Abordarea prin venit (CHIOSC METALIC – SPATIU COMERCIAL)

Este importantă pentru proprietatea imoboliară evaluată, deoarece aceasta poate fi

tranzacționată pe baza capacității și caracteristicilor ei de a genera câștiguri și pentru că există

informații pe piață credibile pentru susținerea elementelor încorporate în analiză.

Această abordare comparativă ia în considerare informaţiile referitoare la veniturile şi

cheltuielile aferente proprietăţii evaluate şi estimează valoarea printr-un proces de

capitalizare.

Capitalizarea venitului utilizează procesele care calculează valoarea actualizată a beneficiilor

viitoare anticipate. Abordarea poate fi utilizată cu credibilitate numai când există informaţii

comparabile relevante. Dacă astfel de informaţii nu există, abordarea poate fi utilizată pentru

o analiză generală, şi nu pentru scopul unei comparaţii directe de piaţă.

Abordarea nu este exclusiv cantitativă, ci solicită şi estimări calitative, motiv pentru care

acuratețea rezultatelor depinde de informaţii calitative pentru  a determina comparabilitatea şi

pentru a fundamenta importanţa aplicabilităţii rezultatelor analizei.

Capitalizarea leagă venitul (de obicei, venitul net) de un anumit tip de valoare prin

convertirea lui într-o estimare de valoare. Acest proces poate lua în considerare relaţionările

directe (cunoscute ca rate de capitalizare), ratele de actualizare (care reflectă rentabilitatea

investiţiei), sau ambele.

În general, principiul substituţiei arată că fluxul de venit care produce cel mai mare profit,

corespunzător unui anumit nivel de risc, conduce la cea mai probabilă mărime a valorii.

Abordarea prin capitalizarea venitului consideră că valoarea este creată de aşteptările de

beneficii viitoare sau de fluxuri de venit, rezultând două metode de evaluare:

-metoda capitalizării venitului carectat și reproductibil al proprietății, în următoarele situații:

când fluxul de venit va fi de natura unei anuități constante și când fluxul de venit va fi de

natura  unei anuități crescătoare cu o rată medie anuală constantă;

-metoda fluxului de numerar actualizat, numai în  cazul în care venitul net generabil de

proprietate va evolua în mărime inegală pe o anumită perioadă de prviziune.

Abordarea prin capitalizarea venitului este importantă pentru proprietatea în cauză deoarece

există evidență de piață pentru susținerea caracteristicilor sale de a genera câștiguri.
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Abordarea prin venit reprezintă una dintre cele trei abordări tradiţionale pe care evaluatorul
le poate folosi în procesul de evaluare. Aceasta constă din metode, tehnici şi procedure
matematice pe care evaluatorul le utilizează pentru a analiza capacitatea proprietăţii
imobiliare de a genera beneficii şi să transforme aceste beneficii într-o indicaţie asupra valorii
actualizate a acestora.
În aplicarea abordării prin venit, evaluatorul imobiliar poate utiliza două metode de evaluare
a unei proprietăţî imobilare generatoare de venituri, bazate pe capitalizarea venitului:
• Capitalizarea directă – în care un venit annual se împarte la o rată de venit sau se
înmulţeşte cu un multiplicator al venitului pentru a obţine o indicaţie asupra valorii.
• Analiza fluxului de numerar actualizat sau analiza DCF – care ia în considerare
fluxurile viitoare de numerar, împreuna cu valoarea terminală ce sunt apoi convertite în
valoare a proprietăţii, prin actualizarea lor cu o rată adecvată de rentabilitate sau prin
aplicarea unei rate totale care reflect schema de evoluţie a venitului, modificarea valorii
proprietăţii în timp şi rata de rentabilitate.

În cazul nostru vom folosi metoda capitalizării directe.
În urma analizei de piaţă, am obţinut trei rate de capitalizare care formează următorul

interval 9,5% - 10,00%. (coform revistei Valoarea – Informaţii din Piaţă : The Advisers,
Darian DRS, DTZ Echinox, etc ). Am ales rata de capitalizare 12,80%, care este cea mai
aproape de proprietatea subiect. Preţul de închiriere pentru proprietatea subiect variaza intre
25-28 €/mp.

Am obţinut din piaţă rata de capitalizare, acum vom calcula VNE (Venit net din
exploatare) pentru proprietatea subiect, după care putem afla valoarea proprietăţii imobiliare.

În Tabelul 6, prezentat mai jos,  găsim calculul lui VNE pentru proprietatea subiect
cât si valoarea propeietăţii imobiliare.

Valoarea proprietăţii imobiliare subiect este egală cu VNE (Venit net din exploatare) /
rata de capitalizare

Venitul brut potential (VBP) reprezintă venitul total generat de proprietatea
imobiliară în condiţii de maxima utilizare înainte de scăderea cheltuielilor de exploatare.

Venitul brut efectiv (VBE) reprezintă venitul anticipat din toate formele de
exploatare imobiliară, ajustat cu pierderi aferente gradului de neocupare.

Venitul net din exploatare (VNE) reprezintă venitul net anticipat rezultat după
deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare, dar înainte de scăderea amortizării şi serviciului
datoriei afferent creditului ipotecar.

Cash flow disponibil înainte de impozitare (CFB) este partea venitului net care
rămâne după plata serviciului datoriei aferent creditului imobiliar (dobânzi + rate), înainte de
plata impozitului.

a) VBP = suprafaţa utilă x chiria brută/mp/lună x 12 luni, sau
b) VBP = chiria brută pe proprietate/lună x 12, în situaţia închirierii întregii

proprietăţi de un singur chiriaş.
Cheltuielile de exploatare şi întreţinere a proprietăţii sunt repartizate între propietar şi chiriaş,
astfel:

- În sarcina locatarului revin cheltuielile de exploatare privind consumul de utilităţi
pentru perioada închirierii efective.

- În sarcina locatorului revin:
- cheltuieli de exploatare pentru perioada neînchiriată
- impozit pe proprietate
- impozit pe profit este de 16 % din chirie
- comision de închiriere 1% din chirie
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- asigurare obligatorie
Cheltuielile de întreţinere şi menţinere a capacităţii de exploatare

Stim chria ceruta si platita de catre chirias net: 700 euro/luna, rezlutand
28,81 euro/mp/luna.

Nr.
crt Criterii Proprietatea

subiect

1 Adresa
Piatra Neamt, b-dul Decebal, nr. 12A,
jud. Neamt (Chiosc Metalic - Spatiu

comercial)

2 Suprafata  (mp) 24,3
3 Pret de vanzare € 37.736,25
4 Pret de vanzare €/mp 1.552,93
5 Pret de vanzare RON 167.900,00
6 Pret de inchiriere €/mp 28,81
7 Drepturi de proprietate Deplin
8 Restrictii de utilizare Fara resctrictii
9 Conditii ale pietei Curente

10 Centrala termica da
11 Etaj parter
12 Finisaje superioare
13 Nr. camere -
14 Zonare rezidential/comercial
15 VBP (Venit brut potential) 8.400,00
16 Grad de neocupare 0,12
17 VBE (Venit brut efectiv) 7.392,00
18 Cheltuieli € 2.561,76

19 VNE (Venit net din exploatare) 4.830,24

20 Rata de capitalizare 12,80%

ABORDAREA PRIN VENIT
167.960 EURO

37.750 LEI
Valoarea nu conține TVA (20%)
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ABORDAREA PRIN METODA COSTURILOR - BUNURI MOBILE (echipamente prelucrare lemn)

BUNURI MOBILE A DEBITORULUI SC MOLDO SPIC SRL, CUI: 15457800, J27/789/20032

Nr.
Crt.

Denumire bun
mobil

Starea actuala
la data de

28.09.2016
U.M.

Ca
nt

ita
te

Pret Valoare
Depreciere

fizica
Depreciere
economica Valoare

(lei)

Pret
Vanzare
(lei) fara

TVA% val. % val.

1

Masina
automata de
prelucrare a

lemnului,
fabricare
brichete

nefuctional
(motor stricat) bc. 1,00 29.264,63 29.264,63 80% 23.411,70 15% 877,94 4.974,99 4.974,99

2

Masina
automata de
prelucrare a

lemnului, slefuit
si calibrat

functional bc. 1,00 50.150,59 50.150,59 40% 20.060,24 15% 4.513,55 25.576,80 25.576,80

3

Masina
automata de
prelucrare a

lemnului,
formatizare

dubla

nefuctional
(motor stricat) bc. 1,00 54.279,21 54.279,21 90% 48.851,29 20% 1.085,58 4.342,34 4.342,34

4

Masina de
prelucrare a

lemnului,
formatizare 4

fete

functional bc. 1,00 35.457,56 35.457,56 40% 14.183,02 15% 3.191,18 18.083,36 18.083,36
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5 Malaxor Spirala
TF 22

furat - PV Politia
NT bc. 1,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0,00

6 Grill M 46 functional bc. 2,00 1.457,16 2.914,32 40% 1.165,73 15% 262,29 1.486,30 1.486,30

7 Grill Plat M65 functional bc. 1,00 2.064,31 2.064,31 40% 825,72 15% 185,79 1.052,80 1.052,80

8 Friteuza mc 8 lt functional bc. 1,00 728,58 728,58 40% 291,43 15% 65,57 371,58 371,58

9 Friteuza mc 2*8
lt functional bc. 2,00 728,58 1.457,16 40% 582,86 15% 131,14 743,15 743,15

10
Masa de lucru cu
polita si inaltator

140x70x85
functional bc. 1,00 1.457,16 1.457,16 40% 582,86 15% 131,14 743,15 743,15

11 Masa de lucru cu
polita si inaltator functional bc. 1,00 971,44 971,44 40% 388,58 15% 87,43 495,43 495,43

12 Banc pizza +
vitrina functional bc. 1,00 10.442,98 10.442,98 40% 4.177,19 15% 939,87 5.325,92 5.325,92

TOTAL GENERAL (fara TVA): 63.195,81
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Abordarea prin metoda costurilor:

63.195 lei
14.203 euro

Valoarea nu contine TVA

Opinia finala a evaluatorului:
Reconcilierea este analiza unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea

finală a valorii. Valoarea de piaţă a patrimoniului debitorului Moldo Spic SPRL s-a
determinat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia 20165, prin
aplicarea celor trei abordări: prin piaţă, prin costuri şi prin venit.

Valorile obţinute prin aplicarea celor TREI metode de abordare a evaluării
sunt:

Nr. crt Tip abordare Valoare (euro) Valoare (lei)

1 Prin
piata(autovechicul)

450 2.000

2 Prin venit(chiosc
metallic – spatiu

comercial)

37.750 167.960

3 Prin costuri (bunuri
mobile)

14.203 63.195

TOTAL: 52.403 233.155

VALORILE NU CONTIN TVA

Curs valutar la data de 28.09.2016 : 1 euro = 4,4493 lei.

Criteriile prin care un evaluator ajunge la valoarea finală sunt adecvarea, precizia
şi cantitatea de informaţii.

Scopul prezentului raport de evaluare este stabilirea valorii de piaţă pentru
proprietatea imobiliara, în vederea unei posibile vânzări in cadrul procedurii insolventei.

Valoare active: SC MOLDO SPIC SRL, CUI: 15457800,
J27/789/2003

Valoareapatrimoniu Moldo Spic SRL= 52.403 Euro
233.155 Lei

VALOAREA NU CONŢINE TVA (20%)
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PATRIMONIU DEBITOR SC MOLDO SPIC SRL, CUI:
15457800, J27/789/2003, la data: 28.09.2016

Nr.
Crt. Denumire bun mobil Pret Vanzare (lei) fara

TVA
Pret Vanzare (euro)

fara TVA

1 Masina automata de prelucrare a
lemnului, fabricare brichete 4.974,99 1.118,15

2 Masina automata de prelucrare a
lemnului, slefuit si calibrat 25.576,80 5.748,50

3 Masina automata de prelucrare a
lemnului, formatizare dubla 4.342,34 975,96

4 Masina de prelucrare a lemnului,
formatizare 4 fete 18.083,36 4.064,31

5 Malaxor Spirala TF 22 0,00 0,00

6 Grill M 46 1.486,30 334,05

7 Grill Plat M65 1.052,80 236,62

8 Friteuza mc 8 lt 371,58 83,51

9 Friteuza mc 2*8 lt 743,15 167,03

10 Masa de lucru cu polita si inaltator
140x70x85 743,15 167,03

11 Masa de lucru cu polita si inaltator 495,43 111,35

12 Banc pizza + vitrina 5.325,92 1.197,02

13 Nissan Micra 1993, Nr. de
identificare: SJNEAAK11U0044715 2.000,00 449,51

14 Chiosc Fast Food 167.960,00 37.749,76

TOTAL GENERAL (fara TVA)
(rotunjit):

233.155,00 52.403,00

curs valutar BNR: 28.09.2016, 1euro = 4,4493 lei

Cu stima, ing. George Grigorean, membru Titular ANEVAR, leg. nr. 13010 (EPI, EBM, EI)



10/25/2016 NissanMicra als Kleinwagen in krefeld

http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=233188527&isSearchRequest=true&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&scopeId=C&f… 1/3



10/25/2016 Nissan NissanMicra Automatik als Kleinwagen in Neukölln

http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=233554556&isSearchRequest=true&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=PETR… 1/3



10/25/2016 Nissan NissanMicra Automatik TÜV NEU 2018 NUR HE... als Kleinwagen in Neukölln

http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=234588830&scopeId=C&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=PETROL&isSearc… 1/3

New York - Hotel Bell…
Best Price Guarantee

Book now

New York - DoubleTre…
Best Price Guarantee

Book now
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