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 DEBITOR: STYCOS PREST SRL, CIF: 16163497, J27/256/23.02.2004
 LICHIDATOR JUDICIAR: GREVAL CONS SPRL
 DESTINATAR: TRIBUNALUL NEAMT-Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si

Fiscal, ADMINISTRATORUL JUDICIAR, CREDITORI

1) Autoutilitara Furgon Mercedes, L608 D33, nr. de ident.: 31040210663928/1984, NT-05-GYM ALB
2) Autoutlitara Furgon Mercedes 814D, nr. de ident.: WDB67401315803987/1991, NT-05-UHM si suprastructura deschisa

674/814D, ALB + ROSU
3) Autoutilitara Mercedes Furgon 814L, nr. de ident.: WDB67401415497574/1989, NT-06-CPA, ALB+ALUMINIU

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

Legitimatie ANEVAR nr. 13010
 Datele, informatiile si continutul prezentului raport de evaluare fiind cofidentiale, nu vor putea fi copiate
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REZUMATUL EVALUARII

BUNURILE EVALUATE

Obiectul evaluarii il constituie bunurile mobile:

1) Autoutilitara Furgon Mercedes, L608 D33, nr. de ident.: 31040210663928/1984, NT-

05-GYM ALB

2) Autoutlitara Furgon Mercedes 814D, nr. de ident.: WDB67401315803987/1991, NT-

05-UHM si suprastructura deschisa 674/814D, ALB + ROSU

3) Autoutilitara Mercedes Furgon 814L, nr. de ident.: WDB67401415497574/1989, NT-

06-CPA, ALB+ALUMINIU

conform celor prezentate de catre lichidatorul judiciar GREVAL CONS SPRL,

proprietate a persoanei juridice STYCOS PREST SRL, CIF: 16163497, J27/256/2004, avand

sediul social in Roman, strada M. Jora, nr. 8, jud. Neamt.
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BUNURI MOBILE

TABEL CENTRALIZATOR STYCOS PREST SRL, CIF: 16163497,
J27/256/2004

Nr.
Crt. Denumire bun mobil

DATA
PIF/stare
actuala la

data
03.01.2019

U.M.

Ca
nt

ita
te Valoare de

piata (lei) fara
TVA [la data:
03.01.2019]

Valoare de
piata (euro)
fara TVA [la

data:
03.01.2019]

A B C D E F G

1

Autoutilitara Furgon
Mercedes L608 D33, nr.

de omologare:
FBME1Z1711A97010, nr. de
ident.: 31040210663928, nr.
de inmatr.: NT-05-GYM

1984/
nefunctional buc. 1,00 8.890,00 1.910,00

2

Autoutilitara Furgon
Mercedes 814D, nr. de

omologare:
FBME1J171BI9712, nr. de

ident.:
WDB67401315803987, nr.
de inmatr.: NT-05-UHM

1991/
nefunctional buc. 1,00 15.270,00 3.270,00

3

Autoutilitara Furgon
Mercedes 814L, nr. de

omologare:
FBME1J1112I9502, nr. de

ident.:
WDB674014154975747, nr.
de inmatr.: NT-06-CPA

1989/
nefunctional buc. 1,00 16.780,00 3.600,00

TOTAL GENERAL fara TVA 40.940,00 8.780,00

curs valutar BNR la data 03.01.2019 - 1 euro = 4,6656
lei

lei euro
fara TVA
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Abordarea prin metoda abordarii prin costuri

Opinie rotunjit:

VALOARE bunuri mobile = 8.780 euro
= 40.940 lei

curs valutar BNR la data 03.01.2019 - 1 euro = 4,6656 lei

SCOPUL EVALUARII

Scopul evaluarii este estimarea valorii de piata a patrimoniului debitoarei STYCOS

PREST SRL – in insolventa.

Prezenta lucrare se adreseaza catre:

 STYCOS PREST SRL, CIF: 16163497, J27/256/2004 in calitate de debitor.

 GREVAL CONS SPRL in calitate de lichidator judiciar.

 TRIBUNALUL NEAMT – Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal

 Creditori.

OPINIA ASUPRA VALORII

In urma aplicarii metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la

valoarea de piata a patrimoniului debitorului STYCOS PREST SRL, la data de 03.01.2019,

tinind seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este:

40.940 Lei

8.780 Euro

Valoarea nu contine TVA
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Valoarea este una globala, conform tranzactiilor incheiate intre persoane

fizice/juridice (majoritatea participantilor pe aceasta piata imobiliara).

Opinia de mai sus nu reprezinta valoarea pentru asigurare.

Cursul de schimb leu/EUR - BNR considerat este de 4,6656 lei la data de 03.01.2019.

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

Romania).

 Cu stima,

 Birou Expert Tehnic Judiciar si Expert Evaluator Grigorean George

 Ing. George Grigorean

 EPI, EBM, EI - Membru Titular ANEVAR - Legitimatie Nr. 13010.
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PREZENTAREA DATELOR

PROPRIETATEA EVALUATA
BUNURILE EVALUATE

Obiectul evaluarii il constituie bunurile mobile:

4) Autoutilitara Furgon Mercedes, L608 D33, nr. de ident.: 31040210663928/1984, NT-

05-GYM ALB

5) Autoutlitara Furgon Mercedes 814D, nr. de ident.: WDB67401315803987/1991, NT-

05-UHM si suprastructura deschisa 674/814D, ALB + ROSU

6) Autoutilitara Mercedes Furgon 814L, nr. de ident.: WDB67401415497574/1989, NT-

06-CPA, ALB+ALUMINIU

conform celor prezentate de catre lichidatorul judiciar GREVAL CONS SPRL,

proprietate a persoanei juridice STYCOS PREST SRL, CIF: 16163497, J27/256/2004, avand

sediul social in Roman, strada M. Jora, nr. 8, jud. Neamt.

IDENTIFICAREA DREPTURILOR ASUPRA PROPRIETAȚII IMOBILIARE DE EVALUAT

 Documente care stau la baza acestor bunuri mobile:
 Carti de identitate vehicule;
 Facturi de achizitie vehicule

- Toate inscrisurile regasindu-se anexate la acest raport de evaluare.

Dreptul de proprietate este deplin pentru bunurile mobile in favoarea debitorului

STYCOS PREST SRL, CIF: 16163497, J27/256/2004.
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DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE. DESCRIERE LEGALA

Informatiile aflate la dispozitia evaluatorului si potrivit discutiilor purtate cu

proprietarul, bunurile mobile nu este supusa nici unor restrictii sau limitari deosebite,

restrictii contractuale, servituti, leasing, ipoteci.
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CUPRINS

----------Declaratie de conformitate--------

RAPORT DE EVALUARE
Generalitati

1.1. Obiectul şi scopul  evaluării. Clientul şi destinatarul raportului

1.2. Baza de evaluare. Tipul valorii estimate

1.3. Data estimarii valorii

1.4. Moneda Raportului

1.5. Standardele Aplicate

1.6. Procedura de Evaluare (Etapele parcuse, surse de informatii)

1.7. Riscul asociat garantiei

1.8. Clauza de nepublicare

1.9. Responsabilitatea fata de terti

1.10. Ipoteze si conditii limitative

2. Analiza pietei imobiliare
3. Dreptul de proprietate asupra imobilui

3.1. Clientul

3.2. Proprietarul

3.3. Dreptul de proprietate

4. Evaluarea Bunurilor

4.1. Date privind modul de realizare a evaluarii

4.2. Date generale privind bunurile evaluare

4.2.1. Amplasare si acces

4.2.2. Vecinatati

5. Cea Mai Buna Utilizare
6. Abordarea/Abordarile Alese conform Standardelor de Evaluare – ANEVAR.
7. Reconcilierea valorilor. Opinia evaluatorului.
8. Fotografii
9. Anexe
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta certificăm că:

 Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale şi corecte;

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

condiţiile limitative prezentate în acest raport;

 Inspecția a fost făcută de cel care a semnat raportul de evaluare;

 Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în 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 și nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu este actionar,

asociat sau persoană afiliată sau implicată 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 și nici o persoană afiliată sau implicată 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 Romania). Evaluatorul a respectat

codul deontologic al meseriei sale;

╠══════════════════════════════

 Cu stima,

 Birou Expert Tehnic Judiciar si Expert Evaluator Grigorean George

 Ing. George Grigorean

 EPI, EBM, EI - 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 bunurile mobile:

7) Autoutilitara Furgon Mercedes, L608 D33, nr. de ident.: 31040210663928/1984, NT-

05-GYM ALB

8) Autoutlitara Furgon Mercedes 814D, nr. de ident.: WDB67401315803987/1991, NT-

05-UHM si suprastructura deschisa 674/814D, ALB + ROSU

9) Autoutilitara Mercedes Furgon 814L, nr. de ident.: WDB67401415497574/1989, NT-

06-CPA, ALB+ALUMINIU

conform celor prezentate de catre lichidatorul judiciar GREVAL CONS SPRL,

proprietate a persoanei juridice STYCOS PREST SRL, CIF: 16163497, J27/256/2004, avand

sediul social in Roman, strada M. Jora, nr. 8, jud. Neamt.
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BUNURI MOBILE

TABEL CENTRALIZATOR STYCOS PREST SRL, CIF: 16163497,
J27/256/2004

Nr.
Crt. Denumire bun mobil

DATA
PIF/stare
actuala la

data
03.01.2019

U.M.

Ca
nt

ita
te Valoare de

piata (lei) fara
TVA [la data:
03.01.2019]

Valoare de
piata (euro)
fara TVA [la

data:
03.01.2019]

A B C D E F G

1

Autoutilitara Furgon
Mercedes L608 D33, nr.

de omologare:
FBME1Z1711A97010, nr. de
ident.: 31040210663928, nr.
de inmatr.: NT-05-GYM

1984/
nefunctional buc. 1,00 8.890,00 1.910,00

2

Autoutilitara Furgon
Mercedes 814D, nr. de

omologare:
FBME1J171BI9712, nr. de

ident.:
WDB67401315803987, nr.
de inmatr.: NT-05-UHM

1991/
nefunctional buc. 1,00 15.270,00 3.270,00

3

Autoutilitara Furgon
Mercedes 814L, nr. de

omologare:
FBME1J1112I9502, nr. de

ident.:
WDB674014154975747, nr.
de inmatr.: NT-06-CPA

1989/
nefunctional buc. 1,00 16.780,00 3.600,00

TOTAL GENERAL fara TVA 40.940,00 8.780,00

curs valutar BNR la data 03.01.2019 - 1 euro = 4,6656
lei

lei euro
fara TVA
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Dreptul de proprietate este deplin pentru bunurile mobile in favoarea STYCOS

PREST SRL, CIF: 16163497, J27/256/2004.

Asupra bunurilor nu se exercită dreptul de servitute ca drepturi de trecere sau alte

privilegii dobândite prin uz, contract sau lege, închirieri sau alte condiționări.

Scopul evaluarii este estimarea valorii de piata a patrimoniului debitoarei STYCOS

PREST SRL – in insolventa.

Prezenta lucrare se adreseaza catre:

 STYCOS PREST SRL, CIF: 16163497, J27/256/2004 in calitate de debitor.

 GREVAL CONS SPRL in calitate de lichidator judiciar.

 TRIBUNALUL NEAMT – Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal

 Creditori.

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.
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1.2 Baza de evaluare. Tipul valorii estimate

Valoarea de piaţă a bunurilor mobile este mai degrabă o reprezentare a utilităţii sale

recunoscute de piaţă, decât a stării sale pur fizice. Conceptul valoare de piaţă este legat de

percepţiile colective şi de comportamentul participanţilor pe piaţă și se bazează pe piaţă şi

în consecinţă, toate datele de intrare au fost dezvoltate din datele de pe piaţă. S-a presupus

că funcţionarea pieţei în cadrul căreia tranzacţiile au loc este fără restricţii din partea

forţelor din afara pieţei.

Din punct de vedere conceptual, valoarea este creată şi susţinută de interacţiunea a

patru factori care sunt asociaţi cu orice produs, serviciu sau marfă. Aceştia sunt utilitatea,

raritatea, dorinţa şi puterea de cumpărare. Funcţionarea principiului economic al cererii şi

ofertei reflectă interacţiunea complexă a celor patru factori ai valorii.

Utilitatea proprietății imobiliare ca proprietate rezidențială, sediu de birou sau spațiu

comercial, raritatea sau disponibilitatea redusă a acestor facilități sunt considerate factori ai

ofertei. Preferinţele consumatorilor şi puterea lor de cumpărare, care reflectă dorinţa de a

dispune de dreptul  proprietate şi stabilesc accesibilitatea acestora, sunt considerate factori

ai cererii.

Estimarea profesionistă a valorii de piaţă este o evaluare obiectivă a drepturilor de

proprietate asupra proprietăţii, la o anumită dată. În această definiţie apare implicit

conceptul de piaţă în ansamblu, care reflectă mai degrabă activitatea şi motivaţia mai

multor participanţi decât imaginea sau interesul preconceput ale unui anumit participant.

Valoarea de piaţă este o estimare fundamentată de piaţă, efectuată în conformitate cu

Standardele Internaționale de Evaluare.

Estimarea valorii de piață a fost făcută stabilindu-se cea mai bună utilizare sau cea

mai probabilă utilizare a bunurilor.

Au fost folosite informaţiile specifice ale pieţei care include bunurile mobile

evaluate.
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Bunurile mobile sunt diferite şi servicii aflate pe o piață, datorită perioadei relativ

mari de expunere pe piaţă, pentru a atinge un preţ care să reprezinte valoarea de piaţă, din

cauză că bunurile mobile specifice constructiilor in starea in care se afla sunt o marfă cu

lichiditate mai redusă. Această perioadă mare de expunere, absenţa unei „pieţe la vedere”

pe care mărfurile sunt disponibile pentru vânzarea imediată şi natura şi diversitatea

proprietăţilor bunurlor mobile au determinat necesitatea apariţiei Standardelor

Internaționale de Evaluare și a metodelor și procedurilor unitare de evaluare.

Metodele şi procedurile care au fost folosite sunt abordarea valorii prin comparaţia

vânzărilor, deoarece acesta abordăre este cea mai apropiata de valoarea corecta de piata a

bunului mobil care face obiectul acestui raport de evaluare.

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

definită conform Standardelor de Evaluare a Bunurilor (2019): „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.”

 Definiţia valorii de piaţă se aplică în conformitate cu următorul cadru

conceptual:

(a) „suma estimată” se referă la un preţ exprimat în unităţi monetare, plătibile pentru activ,

într-o tranzacţie nepărtinitoare de piaţă. Valoarea de piaţă este preţul cel mai probabil care

se poate obţine în mod rezonabil pe piaţă, la data evaluării, în conformitate cu definiţia

valorii de piaţă.

Acesta este cel mai bun preţ obtenabil în mod rezonabil de către vânzător şi cel mai

avantajos preţ obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în

mod explicit, un preţ estimat, majorat sau micşorat de clauze sau de situaţii speciale, cum ar

fi o finanţare atipică, operaţiuni de vânzare şi de lease-back, contraprestaţii sau concesii

speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum şi orice element al valorii

speciale;



Raport de Evaluare ing. Grigorean George, membru ANEVAR, leg. nr. 13010 (EPI, EI, EBM)

__________________________________________________
 Debitor: STYCOS PREST SRL, CIF: 16163497, J27/256/2004
 Destinatar: STYCOS PREST SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei STYCOS PREST SRL
 Data evaluarii: 03.01.2019

Pagina
14

(b) „un activ ar putea fi schimbat” se referă la faptul că valoarea unui activ este mai

degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preţ efectiv

curent de

vânzare. Este preţul dintr-o tranzacţie care întruneşte toate elementele conţinute în

definiţia valorii de piaţă la data evaluării;

(c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită

dată. Deoarece pieţele şi condiţiile de piaţă se pot modifica, valoarea estimată poate să fie

incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea şi

circumstanţele pieţei, aşa cum sunt ele la data evaluării, şi nu cele aferente oricărei alte

date;

(d) „între un cumpărător hotărât“ se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu şi

obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice

preţ. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziţionează în conformitate mai

degrabă cu realităţile pieţei curente şi cu aşteptările pieţei curente decât cu cele ale unei

pieţe imaginare sau ipotetice, a cărei existenţă nu poate fi demonstrată sau anticipată.

Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preţ mai mare decât preţul cerut pe piaţă. Proprietarul

curent este inclus între cei care formează „piaţa”;

(e) „şi un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forţat să

vândă la orice preţ, nici unul pregătit pentru a vinde la un preţ care este considerat a fi

nerezonabil pe piaţa curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condiţiile

pieţei, la cel mai bun preţ accesibil pe piaţa liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi

acel preţ. Circumstanţele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste

consideraţii, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic;

(f) „într-o tranzacţie nepărtinitoare” se referă la o tranzacţie care are loc între părţi care nu

au o relaţie deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă şi companiile

sucursale sau între proprietar şi chiriaş, care ar face ca nivelul preţului să nu fie caracteristic

pentru piaţă, sau să fie majorat prin includerea unui element al valorii speciale. Tranzacţia la

valoarea de piaţă se presupune că are loc între părţi fără o legătură între ele, fiecare

acţionând în mod independent;
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(g) „după un marketing adecvat“ înseamnă că activul ar fi expus pe piaţă în modul cel mai

adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în

conformitate cu definiţia valorii de piaţă. Metoda de vânzare este considerată a fi acea

metodă prin care se obţine cel mai bun preţ pe piaţa la care vânzătorul are acces. Durata

timpului de expunere pe piaţă nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcţie de tipul activului

şi de condiţiile pieţei. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru

ca activul să fie adus în atenţia unui număr adecvat de participanţi de pe piaţă. Perioada de

expunere este situată înainte de data evaluării;

(h) „în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent” presupune că atât

cumpărătorul hotărât, cât şi vânzătorul hotărât sunt informaţi, de o manieră rezonabilă,

despre natura şi caracteristicile activului, despre utilizările curente şi cele potenţiale ale

acestuia, precum şi despre starea în care se află piaţa la data evaluării. Se mai presupune că

fiecare parte utilizează acele cunoştinţe în mod prudent, pentru a căuta preţul cel mai

favorabil corespunzător poziţiei lor ocupate în tranzacţie. Prudenţa se apreciază prinreferire

la situaţia pieţei de la data evaluării şi neluând înconsiderare eventualele informaţii

ulterioare acestei date. Deexemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător săvândă

activele pe o piaţă cu preţuri în scădere, la un preţ careeste mai mic decât preţurile de piaţă

anterioare. În astfel de cazuri, valabile şi pentru alte schimburi de pe pieţele care

înregistrează modificări ale preţurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acţiona în

conformitate cu cele maibune informaţii de piaţă, disponibile la data evaluării;

(i) „şi fără constrângere” stabileşte faptul că fiecare parte estemotivată să facă tranzacţia,

dar niciuna nu este nici forţată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

1.3 Data estimarii valorii

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

furnizate de client pana la data de 03.01.2019, 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.

Inspecția proprietății a fost facută de dl evaluator ing. Grigorean George în data de
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23.10.2018.

Evaluarea a fost realizata in luna ianuarie 2019. Data evaluarii este 03.01.2019.

Data raportului de evaluare (predare) este 07.01.2019.

1.4  Moneda raportului

Opinia finala a evaluarii este prezentata in LEI si EUR.

1.5  Standardele aplicate

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

standarde:

Surse de informații:

 Standardele de Evaluare a Bunurilor (SEV) editia ianuarie 2019 care

incorporeaza Standardele Internationale de Evaluare (IVS) editia 2013.

 SEV 100 (IVS Cadrul General).

 SEV 101 (Termenii de referinta ai Evaluarii) (IVS 101).

 Standardele ANEVAR adoptate in Conferinta Nationala.

 Juridice – acte de proprietate.

 Piața – site-uri de vanzari bunuri mobile. (mobile.de, autovit.ro etc.)

 Revista ANEVAR – VALOAREA. (informatii din Piata)

1.6 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 bunurilor mobile;

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

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 inscrisurile puse la dispoziţie de catre lichidatorul judiciar, respectiv:

 documentele care atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile ;

Alte informaţii necesare existente în bibliografia de specialitate, respectiv:

 Metodologia de evaluare a bunurilor mobile;

 Cursul de referinta al monedei nationale;

 Publicatii privind piata mobiliara.

Evaluatorii 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 Garantiei

Au fost analizate următoarele aspecte:
 activitatea curentă şi tendinţele pieţei relevante

- în prezent, piata imobiliară a bunurilor mobile 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
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- 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

- 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 mediu.

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

- în contextul economic actual insolventaul unor societăţi comerciale

deţinătoare de proprietati imobiliare si/sau bunuri mobile sau incapacitatea

persoanelor fizice de plata creditelor bancare pentru care au garantat cu

proprietati imobiliare si/sau bunuri mobile 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. 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 prin

abordarea prin costuri pentru bunurile mobile, aceasta respectând criteriile

de adecvare, precizie si cantitate a informatiilor utilizate.
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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.

1.9 Responsabilitatea faţă de terţi

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

client si proprietarul bunurilor mobile, 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 client si destinatarul raportului

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 bunurilor mobile şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau

investigaţii suplimentare. Se presupune că documentele de proprietate sunt bune şi

marketabile, 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;
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 Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neaparente ale bunurilor mobile.

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 bunurilor

mobile ce nu pot fi vizualizate 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 functionarii corespunzatoare a bunurilor mobile in

circulatia pe drumurile publice;

 Se presupune că bunurile mobile sunt 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

(lichidatorul judiciar) bunurilor mobile, nu există nici un indiciu privind existenţa unor

contaminări naturale sau chimice care afectează valoarea bunurilor mobile evaluate.

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;
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 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 bunurilor evaluate, 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;

 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 mobiliare

Primul automobil fabricat pe teritoriul României de azi a fost Marta, în Austro-
Ungaria, la Arad, în anul 1909, la uzinele Magyar Automobil Reszveny Tarsasag Arad.[1] S-au
produs peste 150 de automobile pe an. În desen și performanță erau similare celor din
Germania, cu transmisie prin lanț și cu o putere în jur de 30 CP.

Primul automobil românesc modern, fabricat la uzinele Malaxa din Reșița (unde
se fabricau drezine feroviare din 1928) fusese desenat de inginerul Petre Carp și era
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prevăzut cu un motor radial cu trei cilindri, răcit cu aer, care la 30 CP atingea 120 km/ora, cu
șase pasageri, la un consum de 11 litri pe 100 km.

Parcul auto din România era de 5,3 milioane de autovehicule în anul 2009[2] și
5,41 milioane de vehicule în 2010[3]. În anul 2011, industria auto de pe piața locală a
înregistrat o cifră de afaceri totală de 11,1 miliarde euro.

Industria auto locală a urcat de la o cifră de afaceri de 8 miliarde de euro în 2009
la 18 miliarde de euro în 2014 iar cei 600 de producători de componente prezenți pe piața
locală au peste 200.000 de salariați și afaceri cumulate de 12,5 miliarde de euro.

În anul 2008, industria auto din România a consemnat o creștere de aproape 40%
a cifrei de afaceri totală, la 10,7 miliarde euro, și avea aproximativ 200.000 de angajați. În
anul 2007, cifra de afaceri globală din industria auto a fost de 7,35 de miliarde de euro.

Cifra de afaceri a sectorului auto din România a fost estimata pentru anul 2008 la
6,5 miliarde de euro, față de 5,6 miliarde în 2007.

Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în anul 2010 cu peste
18% la 94.500 unități, de la 116.000 în 2009, fiind cel mai slab an din ultimii 8 ani.

În primele 11 luni din anul 2008 au fost înmatriculate în România 512.823
autoturisme, din care 246.173 de mașini au fost second-hand, reprezentând 48% din
înregistrări, și 266.650 de autoturisme au fost noi, echivalentul a 52%.

În anul 2006, în România au fost vândute 297.162 autovehicule, dintre care:
256.364 autoturisme, 38.285 vehicule comerciale și 2.513 autobuze. Dintre cele 256.364 de
autoturisme, 137.252 au fost din import. De asemenea, România a exportat 80.032
autoturisme și a produs 201.663.

Pentru anul 2013 este preconizată o creștere a producției, până la 765.000 de
autovehicule, în mare parte datorită investițiilor Ford la Craiova și a utilizării integrale a
capacității de producție a uzinei Dacia. De asemenea vânzările de mașini pe plan local vor
crește la 535.000 de unități.

În industria auto din România activează circa 110.000 de persoane, dintre care
13.076 de angajați pe platforma Automobile Dacia, circa 4.000 de persoane la Daewoo
Automobile România și circa 75.000 de persoane în companiile care furnizează
subansambluri atât către constructorii locali, cât și la export (decembrie 2007).

În prezent (mai 2008), în lume există în jur de 650 de milioane de autoturisme.
Pentru anul 2050 estimarea este de 2,9 miliarde autoturisme.
Parcul auto

Parcul auto din România a crescut în anul 2010 cu 1,8%, la peste 5,42 milioane de
vehicule, din care 4,3 milioane erau autoturisme, cu 6,4% mai multe față de 2009. Cele mai
multe vehicule sunt echipate cu motorizări pe benzină, aproape 60%. În 2009, parcul auto a
crescut față de 2008 cu 5%, la peste 5,32 milioane de vehicule.
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În București erau înscrise cele mai multe vehicule, respectiv 1,17 milioane, urmat de județul
Timiș cu peste 203.000 unități și Cluj cu mai mult de 202.000 unități. La polul opus, cu cele
mai putine mașini înscrise, se află Tulcea, cu 40.500 vehicule înscrise.

Parcul de vehicule mai cuprindea la sfârșitul anului 2010 aproape 500.000 de
autoutilitare, 50.000 de tractoare și circa 26.000 de motociclete. De asemenea, la sfârșitul
anului 2010 erau înregistrate peste 172.000 de remorci și 13.000 de subcategorii de remorci
și 370 de autorulote. Parcul de autobuze și microbuze numără aproximativ 40.000 de
unități.

3. Dreptul de proprietate asupra imobilului

3.1 Clientul

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

ca scop estimarea valorii de piata a patrimoniului debitorului STYCOS PREST SRL – in

insolventa.

3.2 Proprietarul

Persoana juridica: STYCOS PREST SRL, CIF: 16163497, J27/256/2004.

3.3 Dreptul de proprietate

IDENTIFICAREA DREPTURILOR ASUPRA PROPRIETAȚII IMOBILIARE DE EVALUAT

 Documente care stau la baza acestor bunuri mobile:
 Facturi, carti de identitate anexate acestui raport de evaluare

4. Evaluarea bunuri mobile

4.1 Date privind modul de realizare a evaluarii

Pentru evaluare s-a ales metoda comparatie vanzarilor pentru bunurile mobile.
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5. CEA MAI BUNĂ UTILIZARE

5.1 CEA MAI BUNĂ UTILIZARE A BUNURILOR MOBILE

Cea mai bună utilizare a bun mobile trebuie să îndeplinească patru criterii.

Ea trebuie să fie:

 permisibilă legal

 posibilă fizic

 fezabilă financiar

 maxim productivă

CONCLUZIE: Cea mai buna utilizare a bunurilor mobile este bunuri mobile specifice

transportului diferite marfuri.

Cea mai bună utilizare este definită astfel:

„Utilizarea probabilă, rezonabilă și legală a unui teren liber sau a unei proprietăți

construite, care este posibil fizic, fundamentată adecvat, financiar fezabilă și care

determină cea mai mare valoare.”



ABORDAREA PRIN METODA COSTURILOR

ABORDAREA PRIN METODA COSTURILOR

Nr.
Crt. Denumire bun mobil

DATA
PIF/stare
actuala la

data
03.01.2019

U.M.

Ca
nt

ita
te

Pret [lei] Valoare
[lei]

Depreciere fizica
[2,0% anual]

Depreciere
economica [1,00%

anual] Valoare
(lei)

Valoare
de piata
(lei) fara
TVA [la
data:

03.01.2019]
% Valoare % Valoare

A B C D E F G H I J K L M

1

Autoutilitara Furgon
Mercedes L608 D33,
nr. de omologare:

FBME1Z1711A97010, nr.
de ident.:

31040210663928, nr.
de inmatr.: NT-05-

GYM

1984/
nefunctional buc. 1,00 42.085,00 42.085,00 68,00% 28.617,80 34,00% 4.578,85 8.888,35 8.888,00
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2

Autoutilitara Furgon
Mercedes 814D, nr. de

omologare:
FBME1J171BI9712, nr.

de ident.:
WDB67401315803987,
nr. de inmatr.: NT-

05-UHM

1991/
nefunctional

buc. 1,00 45.486,66 45.486,66 54,00% 24.562,79 27,00% 5.649,44 15.274,42 15.274,00
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3

Autoutilitara Furgon
Mercedes 814L, nr. de

omologare:
FBME1J1112I9502, nr.

de ident.:
WDB674014154975747,
nr. de inmatr.: NT-

06-CPA

1989/
nefunctional buc. 1,00 56.268,22 56.268,22 58,00% 32.635,57 29,00% 6.853,47 16.779,18 16.779,00

TOTAL GENERAL [lei] fara TVA 40.941,00



8.780 EURO
40.940 LEI

Valoarea nu conține TVA
7. RECONCILIEREA ŞI OPINIA FINALĂ ASUPRA VALORII

Reconcilierea este analiza unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea

finală a valorii. Valoarea de piaţă a patrimoniului debitoarei STYCOS PREST SRL s-a

determinat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, SEV 2019, prin

aplicarea ABORDARII PRIN COMPARATIA VANZARILOR.

ABORDAREA PRIN Metoda ABORDARII PRIN COSTURI (bunuri mobile)
8.780 EURO
40.940 LEI

Valoarea nu conține TVA

VALOAREbunuri mobile = 8.780 euro
= 40.940 lei

Patrimoniul debitoarei STYCOS PREST SRL, CIF: 16163497, J27/256/2004, conform

actelor de proprietate prezentate de catre client si anexate in copie la prezentul raport este:

VALOAREA PATRIMONIU STYCOS PREST SRL
8.780 EURO
40.940 LEI

Valoarea nu conține TVA

8. FOTOGRAFII

9. ANEXE
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TABEL CENTRALIZATOR STYCOS PREST SRL, CIF: 16163497,
J27/256/2004

Nr.
Crt. Denumire bun mobil

DATA
PIF/stare
actuala la

data
03.01.2019

U.M.

Ca
nt

ita
te Valoare de

piata (lei) fara
TVA [la data:
03.01.2019]

Valoare de
piata (euro)
fara TVA [la

data:
03.01.2019]

A B C D E F G

1

Autoutilitara Furgon
Mercedes L608 D33, nr.

de omologare:
FBME1Z1711A97010, nr. de
ident.: 31040210663928, nr.
de inmatr.: NT-05-GYM

1984/
nefunctional

buc. 1,00 8.890,00 1.910,00

2

Autoutilitara Furgon
Mercedes 814D, nr. de

omologare:
FBME1J171BI9712, nr. de

ident.:
WDB67401315803987, nr.
de inmatr.: NT-05-UHM

1991/
nefunctional buc. 1,00 15.270,00 3.270,00

3

Autoutilitara Furgon
Mercedes 814L, nr. de

omologare:
FBME1J1112I9502, nr. de

ident.:
WDB674014154975747, nr.
de inmatr.: NT-06-CPA

1989/
nefunctional buc. 1,00 16.780,00 3.600,00

TOTAL GENERAL fara TVA 40.940,00 8.780,00

curs valutar BNR la data 03.01.2019 - 1 euro = 4,6656
lei

lei euro
fara TVA
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DATA: 03.01.2019

• Cu stima,

• Birou Expert Tehnic Judiciar si Expert Evaluator Grigorean George

• Ing. George Grigorean

• EPI, EBM, EI - Membru Titular ANEVAR - Legitimatie Nr. 13010.
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