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SINTEZA EVALUĂRII 
 

Evaluatorul: SOCIETATEA VALUE MANAGEMENT CONSULT S.R.L., membru 
corporativ ANEVAR, Aut. nr. 0115, CUI RO9586710, J02/352/1997. 

Evaluarea se realizează prin intermediul evaluatorului autorizat EI / EPI / EIF / VE - 
Daniel Manațe, REV, MRICS, M.A.A.E.I., Leg. ANEVAR 13.804, înscris în Registrul 
instrumentelor și investițiilor financiare al ASF la Secțiunea 16 – EV – Evaluatori / 
Experți independenți1 la poziția nr. 4, nr. registru PFR16EVPF/020008, și, respectiv 
Mircea Tiberiu Mladin, evaluator autorizat EBM, EPI, EI, leg. ANEVAR 14.247  

Clientul evaluării: Societatea IMOTRUST S.A., identificată prin CIF (CUI) 
RO1680630, cu sediul în Arad, str. Bicaz, nr. 1-5, jud. Arad, nr. Reg. Com. 
J02/541/1991. 

Destinatarii sau utilizatorii desemnați ai evaluării: IMOTRUST S.A. și acționarii 
Societății IMOTRUST S.A. interesați în retragerea din societate potrivit 
prevederilor legale.  

Scopul evaluării: conformarea la prevederile Art. 134, alin. (1) din Legea 31/1990 a 
societăților comerciale, republicată și a Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață.  

În acest scop, se estimează prețul2 care va fi plătit de emitentul IMOTRUST S.A., cu 
datele de identificare detaliate mai sus, acționarilor care își exercită dreptul de a se 
retrage din societate. 

Subiectul evaluării: Societatea IMOTRUST S.A., identificată prin CIF (CUI) 
RO1680630, cu sediul în Arad, str. Bicaz, nr. 1-5, jud. Arad, nr. Reg. Com. 
J02/541/1991, având ca obiect principal de activitate: Dezvoltare (promovare) 
imobiliară, cod CAEN 4110. IMOTRUST este listată la Bursa de Valori București având 
simbolul ARCV. 

Tipul de valoare estimat: Valoarea echitabilă.  

Definiția valorii echitabile din Standardele de Evaluare a Bunurilor (SEV):  

"Valoarea echitabilă este prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii 
între părți identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, preț care reflectă 
interesele acelor părți. Valoarea echitabilă cere estimarea prețului care este just pentru 
ambele părți specifice, identificate, luând în considerare avantajele sau dezavantajele 
pe care fiecare parte le va obține din tranzacție." 

Premisa valorii este continuarea activității de exploatare a IMOTRUST S.A. 

Standardele de evaluare relevante: Standardele de Evaluare a Bunurilor, ANEVAR, 
EDIȚIA 2022, conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare (IVS). 

 
1 Evaluatorii/experții independenți sunt persoane fizice sau juridice care pot realiza evaluări in vederea 
determinării: - prețului in cadrul ofertelor publice de preluare obligatorii; - prețului la care urmează a se 
realiza retragerea acționarilor in situația exercitării dreptului prevăzut la art. 206 si art. 207 din Legea 
nr. 297/2004 privind piața de capital. Cel mai bun oferta acceptata 

2 Legea 24/2017, Art. 91. -  (1) Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990, 

pretul plătit de un emitent actionarului care își exercită dreptul de a se retrage din societate este 

stabilit de un evaluator independent înregistrat la A.S.F. și în conformitate cu standardele 

internationale de evaluare. 



Data evaluării: 31.10.2021   

Data raportului: 10.01.2022 

Moneda evaluării: Leu  

Informații contabile relevante 

Valoarea contabilă a capitalurilor proprii la 31.10.2021 = 53.660.197 lei 

Echivalent unei valori contabile pe acțiune de 0,1091 lei     

Informații de piață relevante3 

Nr. total de acțiuni tranzacționate în ultimele 12 luni = 1.395.288, reprezentând 0,28% 
din numărul total de acțiuni emise          

Valoarea totală tranzacționată în ultimele 12 luni = 103.834 lei, reprezentând doar 

0,19% din capitalul propriu sau numai 0,12% din capitalizarea bursieră la 31.10.2021 

Preț mediu ponderat în perioada (01.11.2020 - 31.10.2021) = 0,0694 lei 

Prețul de închidere la data evaluării = 0,1810 lei 

Capitalizarea bursieră la data evaluării = 89.025.746 lei 

Abordări în evaluare aplicate4:  

Abordarea prin piață  

1. Metoda tranzacțiilor anterioare 

1.1 Prețul de retragere plătit anterior acționarilor pentru acțiunile deținute (19.02.2021) 

Nr. acțiuni răscumpărate = 6.380.182 ;Suma totală achitată = 126.391,41 lei 

Ultimul Preț plătit pe acțiune = 0,01981 lei 

Notă: acest preț istoric de retragere este nerelevant deoarece a fost înregistrat înainte 

de fuziune, fiind aferent unor capitaluri proprii de mărime semnificativ mai redusă decât 

cele de după fuziune, de la data evaluării din 2021.  

1.2 Capitalizarea bursieră 

Capitalizarea bursieră la data evaluării = 89.025.746 lei 

1.3 Prețul mediu ponderat pe ultimele 12 luni4 

Prețul mediu ponderat în perioada (01.11.2020 - 31.10.2021) = 0,0694 lei 

Având în vedere lichiditatea redusă a titlului ARCV înregistrată la BVB, vezi precizările 
de mai sus, nici capitalizarea bursieră de la data evaluării și nici prețul mediu ponderat 
pe ultimele 12 luni de tranzacționare nu reprezintă indicații relevante pentru prețul care 
va fi plătit acționarilor care își exercită dreptul de a se retrage din societate. 

 

 
3 Conform datelor primite de la IFB FINWEST, societate de servicii de investiții financiare. 
4 Abordarea prin active nu s-a aplicat deoarece premisa evaluării este funcționarea continuă nu 
lichidarea societății iar subiectul evaluării nu este o întreprindere nou înființată sau în stadiu incipient și 
nici nu se încadrează în categoria de excepții precizate în IVS 200 (SEV 200) la care se acceptă această 
abordare (ex. holdinguri sau societăți de investiții).   



2. Metoda comparației tranzacțiilor de referință de pe piața de capital 

Multiplicator utilizat Preț / Valoare contabilă (PBV)  

PBVGrup Comparabile listate BVB (CAEN 4110 4120) = 1,17 

 

 
 

3. Metoda Fluxului de numerar actualizat (DCF) 

 

 

Capitaluri proprii la 31.10.2021 53.660.197 lei            

Imobilizări financiare (participații) 3.817.765 lei               

Investiții financiare pe termen scurt 415.645 lei                  

Capitaluri proprii ajustate AAE la 31.10.2021 49.426.787 lei            

PBVGrup Comparabile listate BVB (CAEN 4110 4120) 1,17                        

Valoare de piață CP bază minoritară (VpCP BMin ) 57.829.341 lei            

Primă de control Capital propriu Industrie Real Estate (REIT's) 2,60%

Valoare echitabilă CP fără AAE 59.332.904 lei            

Valoare de piață AAE (participații IMOTRUST 

S.A.)
10.307.020 lei            

Valoare echitabilă CP IMOTRUST ajustată cu VpAAE, rotund69.640.000 lei            

Preț de retragere la 31.10.2021 0,1416 lei                   

ALBEDRA HOMES S.R.L. (100%) 7.343.316 lei               

SMART ESTATE DEVELOPER S.R.L. (75%) 2.439.750 lei               

GALCER DEVELOPMENT (5,58%) - capitaluri 

proprii negative
-  lei                         

REGISTRUL INDEPENDENT RIAVEST S.R.L. 

(9,53%) - capitaluri proprii negative
-  lei                         

IFB FINWEST S.A. (1,087%) 108.309 lei                  

ELECTROLAND DEVELOPMENT S.R.L. (în curs 

de radiere la data evaluării; radiată la data 

raportului de evaluare)

-  lei                         

Investiții financiare pe termen scurt 415.645 lei                  

TOTAL 10.307.020 lei            

Valoare de piață Active în afara exploatării (AAE) deținute de 

IMOTRUST S.A. 

FNNI perp.

FNNI (439.189)               9.530.484          (8.537.409)      853.554        13.734.090     4.543.330     5.531.526          

2,41%

10,29%
VT model 

Gordon

70.167.343        

8.641.034         (7.018.229)     636.185       9.281.173       2.783.735    42.992.106       

Coeficienți actualizare WACC 0,91                   0,82                0,75              0,68                0,61              0,61                   

Valoarea actualizată FNNI 57.316.003 lei      11.770.650 €     

g perpetuitate (CPIRomânia2021 - 2050)

FNNI actualizate

Costul mediu ponderat al capitalulu 

estimat cu Cost of Capital Navigator 

Duff & Phelps (WACCD&P)

Valoare Terminală



 

 
 
Reconcilierea rezultatelor și selecția unei valori 

Având în vedere lichiditatea redusă a titlului ARCV înregistrată la BVB, capitalizarea 

bursieră de la data evaluării nu este relevantă. 

Prețul mediu ponderat pe ultimele 12 luni nu reprezintă o indicație relevantă pentru 

valoarea echitabilă având în vedere variația semnificativă datorată modificării 

capitalului propriu în urma fuziunii.  

Relevanța maximă o prezintă Metoda fluxului de numerar actualizat (DCF), bazată pe 

date de intrare mai credibile decât Metoda comparației tranzacțiilor de referință de pe 

piața de capital, prin care se compară întreprinderea subiect cu întreprinderi, 

participații la capital și acțiuni similare, care au fost tranzacționate pe piață, rezultând 

o indicație de valoare pe bază minoritară, care implică și alte ajustări. 

Vechitabilă CP IMOTRUST S.A. = 63.010.000 lei , rezultă 

Prețul pe acțiune propus pentru retragere acționari = 0,1281 lei  

Evenimente subsecvente datei evaluării: criza economică indusă de restricțiile de 

circulație, distanțare, carantină și de producție (închiderea unor unități de producție și 

desfacere) dispuse de autorități  în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

 

  

Valoare de piață Întreprindere pe 

bază majoritară (EVBMaj)
   57.316.003 lei   11.770.650 € 

5.450.945 lei     1.119.428 €    

        839.738 lei 172.452 €       

Valoare de piață Capital Propriu pe 

bază majoritară (VPCPBMaj)
52.704.796 lei   10.823.674 €  

10.307.020 lei  2.116.692 €    

63.010.000 lei   

Număr de acțiuni 491.854.948      

Preț acțiune 0,1281 lei          

Valoare de piață Capital propriu, inclusiv AAE, rotund 

(identică cu valoarea echitabilă)

+Valoare de piață Active în afara exploatării (AAE)

- Datorii financiare (purtătoare de dobânzi) la 31.10.2021 

+ Numerar disponibil pentru plata datoriilor purtătoare de 

dobânzi 

Valoare de piață Întreprindere pe 

bază majoritară (EVBMaj)
   57.316.003 lei   11.770.650 € 

5.450.945 lei     1.119.428 €    

        839.738 lei 172.452 €       

Valoare de piață Capital Propriu pe 

bază majoritară (VPCPBMaj)
52.704.796 lei   10.823.674 €  

10.307.020 lei  2.116.692 €    

63.010.000 lei   

Număr de acțiuni 491.854.948      

Preț acțiune 0,1281 lei          

Valoare de piață Capital propriu, inclusiv AAE, rotund 

(identică cu valoarea echitabilă)

+Valoare de piață Active în afara exploatării (AAE)

- Datorii financiare (purtătoare de dobânzi) la 31.10.2021 

+ Numerar disponibil pentru plata datoriilor purtătoare de 

dobânzi 



I. TERMENII DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII   

a) Identificarea și competența evaluatorului  

Evaluatorul: SOCIETATEA VALUE MANAGEMENT CONSULT S.R.L., 
membru corporativ ANEVAR, Aut. nr. 0115, CUI RO9586710, J02/352/1997, e-mail 
value@valuemanagement.ro . 

Evaluarea se realizează prin intermediul evaluatorului autorizat EI / EPI / EIF / 
VE - Daniel Manațe, REV, MRICS, , M.A.A.E.I., Leg. ANEVAR 13.804, înscris în 
Registrul instrumentelor și investițiilor financiare al ASF la Secțiunea 16 – EV – 
Evaluatori / Experți independenți5 la poziția nr. 4, având numărul de registru 
PFR16EVPF/020008, și, respectiv Mircea Tiberiu Mladin, evaluator autorizat EBM, 
EPI, EI, leg. ANEVAR 14.247.  

 DECLARATIE DE CONFORMITATE 

Ca elaborator declar că raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu 
reglementările Standardelor de Evaluare a Bunurilor, ANEVAR, ediția 2020 care 
sunt conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare (IVS) și cu ipotezele și 
condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Nu am nici o relație particulară cu 
clientul și nici un interes față de bunul evaluat.  

Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii 
unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au 
interese legate de client, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea 
unei asemenea solicitări. 

DECLARAȚIA PRIVIND EVALUAREA (CERTIFICARE) 

Certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:  
1. Afirmațiile declarate și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. 

Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către 
evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției. 

2. Analizele, opiniile și concluziile sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative 
menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, 
imparțiale și nepărtinitoare.  

3. Nu am interese în privința bunului care face obiectul prezentului raport de evaluare 
și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, 
excepție făcând rolul menționat aici.  

4. Realizarea acestei misiuni nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui 
rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul 
evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în 
funcție de opinia noastră. 

5. Analizele, opiniile și concluziile au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui 
raport, în concordanță cu Standardele de Evaluare relevante. 

6. Persoana care a acordat asistență evaluatorului în realizarea misiunii prin 
furnizarea de informații necesare în evaluare din partea IMOTRUST: doamna 
Elisabeta Feier, director economic. 

 
5 Evaluatorii/experții independenți sunt persoane fizice sau juridice care pot realiza evaluări in vederea 
determinării: - prețului in cadrul ofertelor publice de preluare obligatorii; - prețului la care urmează a se 
realiza retragerea acționarilor in situația exercitării dreptului prevăzut la art. 206 si art. 207 din Legea 
nr. 297/2004 privind piața de capital. Cel mai bun oferta acceptata 

mailto:value@valuemanagement.ro




d) Scopul evaluării 

Scopul evaluării: conformarea la prevederile Art. 134, alin. (1) din Legea 
31/1990 a societăților comerciale, republicată și a Legii 24/2017 privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață.  

În acest scop, se estimează prețul6 care va fi plătit de emitentul IMOTRUST 
S.A., cu datele de identificare detaliate mai sus, acționarilor care își exercită dreptul 
de a se retrage din societate. 

Subiectul evaluării: Societatea IMOTRUST S.A., identificată prin CIF (CUI) 
RO1680630, cu sediul în Arad, str. Bicaz, nr. 1-5, jud. Arad, nr. Reg. Com. 
J02/541/1991, având ca obiect principal de activitate: Dezvoltare (promovare) 
imobiliară, cod CAEN 4110.  

e) Identificarea subiectului evaluării 

Societatea IMOTRUST S.A., identificată prin CIF (CUI) RO1680630, cu sediul 
în Arad, str. str. Bicaz, nr.1-5, jud. Arad, nr. Reg. Com. J02/541/1991, având ca obiect 
principal de activitate: Dezvoltare (promovare) imobiliară, cod CAEN 4110.  

Descrierea întreprinderii ale căror acțiuni sunt obiectul evaluării 

Societatea IMOTRUST S.A. este identificată prin: 

 Cod unic de înregistrare: RO1680630, 

 Număr de înregistrare la ORC: J02/541/1991, 

 Sediul social: Arad, str. Bicaz, nr.1-5, jud. Arad, 

 Adresa web: https://www.imotrustarad.ro/, 
 Obiectul principal de activitate menționat în Actul Constitutiv este cod grupă 

CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară, 
Capitalul social este în sumă de 49.185.494,8 lei, împărțit în 491.854.948 acțiuni a 
câte 0,1 lei fiecare.  

 IMOTRUST este listată la Bursa de Valori București având simbolul ARCV. 

 

 
6 Legea 24/2017, Art. 91. -  (1) Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990, pretul 

plătit de un emitent actionarului care își exercită dreptul de a se retrage din societate este stabilit de un 

evaluator independent înregistrat la A.S.F. și în conformitate cu standardele internationale de evaluare. 

https://www.imotrustarad.ro/


 

Informații privind indicatorii bursieri, performanța și evoluția acțiunilor comparativ cu Indicele 
BET: 

 

  

 

Linia superioară = evoluția BET; Linia inferioară = evoluția Imotrust (prețuri dreapta; volume stânga)  

La data evaluării – 31.10.2021, datele de tranzacționare erau următoarele: 

 

 



Situația juridică 

Societatea este activă fiscal și plătitoare de TVA. Nu are mențiuni în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență. Nu figurează cu datorii restante la Bugetele de stat la data 
evaluării.  

Date financiare istorice și curente privind IMOTRUST S.A.7 

Activul net contabil 

 

 
7 Primite de la Management prin doamna Elisabeta Feier, director economic. 

31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021

Imobilizari necorporale 2.303 lei               460.718 lei         308.636 lei        

Imobilizari corporale, din care 4.381.707 lei        10.952.664 lei    6.621.655 lei     

- terenuri 3.854.996 lei         7.798.817 lei             4.075.930 lei 

- cladiri 526.711 lei            2.402.235 lei             2.347.887 lei 

- constructii speciale -  lei                    -  lei                                     -   lei 

- mașini, echipamente, birotică etc. -  lei                    85.548 lei                     197.838 lei 

- imobilizări corporale în curs -  lei                    -  lei                                     -   lei 

- avansuri pentru imobilizări corporale -  lei                    666.064 lei                   666.064 lei 

Imobilizari financiare 100.000 lei           4.698.207 lei      3.817.765 lei     

Active imobilizate Total 4.484.010 lei        16.111.589 lei    10.748.056 lei   

Stocuri 44.796.994 lei       52.759.085 lei         38.338.752 lei 

Creante 7.355.240 lei         12.802.779 lei         14.597.228 lei 

Disponibilitati (casa și conturi bănci), din care 461.730 lei            5.023.417 lei       1.255.383 lei      

  Investiții financiare pe termen scurt (dacă e cazul) -  lei                    -  lei                  415.645 lei        

Active circulante Total 52.613.964 lei      70.585.281 lei    54.191.363 lei   

Cheltuieli în avans 4.208.218 lei        4.646 lei             89.769 lei          

TOTAL ACTIV 61.306.192 lei      86.701.516 lei    65.029.188 lei   

Capital social 42.574.482 lei       49.185.495 lei     49.185.495 lei    

Prime de capital 859.031 lei            859.031 lei          859.031 lei         

Rezerve 19.759.436 lei       21.961.699 lei     20.907.171 lei    

Acțiuni proprii (dacă e cazul) 99.770 lei-              -  lei                  -  lei                 

Profit / Pierdere legate de instrumente de capitaluri 

proprii (dacă e cazul)
-  lei                    511.627 lei          511.627 lei         

Profit / Pierdere reportat 54.649.286 lei-       21.752.015 lei-     18.065.887 lei-    

Profit / Pierdere exercițiu financiar 3.598.633 lei-         2.361.891 lei       262.760 lei         

Repartizarea profitului -  lei                    118.094 lei-          -  lei                 

Capitaluri proprii Total 4.845.260 lei        53.009.634 lei    53.660.197 lei   

Provizioane 3.560.484 lei        6.545 lei             167.389 lei        

Datorii: sumele care trebuie plătite într-o 

perioadă mai mica de un an, din care 
41.971.121 lei      27.465.294 lei    5.355.148 lei     

  Credite pe termen scurt și alte împrumuturi 

purtătoare de dobânzi sub un an
32.269.259 lei       6.464.448 lei                          -   lei 

   Datorii comerciale (Furnizori și conturi asimilate) 1.986.051 lei         6.083.410 lei                298.758 lei 

   Alte datorii sub 1 an 7.715.811 lei         14.917.436 lei           5.056.390 lei 

Datorii: sumele care trebuie plătite într-o 

perioadă mai mare de un an, din care 
6.548.417 lei        6.220.043 lei      5.846.454 lei     

   Credite și alte împrumuturi purtătoare de dobânzi 

pe termen mai mare de un an, inclusiv în cadrul 

grupului

6.548.417 lei         3.951.817 lei       5.450.945 lei      

  Alte datorii pe termen mai mare de 1 an -  lei                    2.268.226 lei       395.509 lei         

Total datorii: 48.519.538 lei      33.685.337 lei    11.201.602 lei   

Venituri în avans 4.380.910 lei        -  lei                 -  lei                

TOTAL PASIV 61.306.192 lei      86.701.516 lei    65.029.188 lei   

ACTIV NET CONTABIL 4.845.260 lei        53.009.634 lei    53.660.197 lei   



 

  

Previziuni furnizate de management  

 

Nr. Acțiuni la data evaluării 491.854.948   

Capitaluri proprii la data evaluării 53.660.197 lei   

Datorii financiare la data evaluării 5.450.945 lei     

Total capital investit 59.111.142 lei   

%CP/CI 90,8%

%DF/CI 9,2%

%DF/CP = %D/E 10,2%

Valoare contabilă pe acțiune: 0,1091 lei          

Elementul / Data 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021

Venituri din exploatare, 

din care
1.133.919 lei    1.449.783 lei    415.407 lei-      5.002.945 lei-   

Cifra de afaceri netă 3.872.866 lei     4.647.776 lei     9.651.353 lei   20.311.647 lei 

 Venituri aferente cost 

producție în execuție
3.504.717 lei-     3.701.944 lei-     12.682.341 lei- 27.725.763 lei- 

Alte venituri din exploatare 

(de orice tip)
765.770 lei        503.951 lei        2.615.581 lei   2.411.171 lei   

Cheltuieli din exploatare 8.248.310 lei    3.731.960 lei    2.128.960 lei-   5.163.158 lei-   

   din care Amortizare 4.264 lei            16.508 lei          35.860 lei        229.436 lei      

Rezultat din exploatare 7.114.391 lei-    2.282.177 lei-    1.713.553 lei   160.213 lei      

  Venituri financiare 3.796.964 lei    12.343.133 lei  4.994.486 lei  662.542 lei     

   Cheltuieli financiare 5.885.016 lei    13.659.589 lei  4.346.148 lei  559.995 lei     

  Profit/Pierdere 

financiară
2.088.052 lei-    1.316.456 lei-    648.338 lei     102.547 lei     

Venituri totale 4.930.883 lei    13.792.916 lei  4.579.079 lei  4.340.403 lei-  

Cheltuieli totale 14.133.326 lei  17.391.549 lei  2.217.188 lei  4.603.163 lei-  

Profit/Pierdere 9.202.443 lei-    3.598.633 lei-    2.361.891 lei   262.760 lei      

Impozit profit -  lei                -  lei                -  lei              -  lei              

Alte impozite -  lei                -  lei                -  lei              -  lei              

Impozit pt Dividende -  lei                -  lei                -  lei              -  lei              

Dividende de distribuit -  lei               -  lei               -  lei             -  lei             

Istoric



 

 Active semnificative cu valoare neînregistrată în bilanț: - 

 Precizarea tipului de întreprindere evaluat: întreprindere de dezvoltări 
imobiliare, valoarea de piață estimată fiind valoarea capitalurilor proprii. 

 Tipul valorilor mobiliare evaluate: acțiuni, întreprinderea neavând alte tipuri de 
valori mobiliare emise. 

 Este activă fiscal și plătitoare de TVA. Nu are mențiuni în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență.  

 Mărimea cotei evaluate: minoritară.  

 Active în afara exploatării: 

Denumire 
participație 

CUI  
Număr de titluri 
deținute / Valoare 
nominală 

Cota în 
capitalul 
social 

Valoare justă 
în Balanță 

Albedra Homes 
S.R.L. 

31025625 
3.085 a 1.000 lei 
valoare nominală 

100% 3.612.535 lei 

Galcer 
Development 
S.A. 

27069739 
2.571 a 10 lei 
valoare nominală 

5,58% 
0 lei (capitaluri 
negative) 

Smart Estate 
Developer S.A. 

39397900 
4.500 a 15 lei 
valoare nominală 

75% 105.030 lei 

Registrul 
Independent 
Riavest S.R.L. 

9872925 
3.085 a 10 lei 
valoare nominală 

9,53% 
0 lei (capitaluri 
proprii 
negative) 

IFB Finwest 
S.A. 

31025625 
1.000.000 a 0,1 
lei valoare 
nominală 

1,087% 100.000 lei 

Electroland 
Development 
S.R.L. 

35105301 - / 200 lei na 

0 lei (în curs 
de radiere la 
data evaluării; 
radiată la data 
raportului) 

Investiții financiare pe termen scurt 415.645 lei 

Date relevante pentru AAE sunt prezentate în Anexa – Active în afara exploatării. 

f) Moneda evaluării 

Opinia finala a evaluării este prezentată în Lei, în ipoteza unei plăți integrale, 
cash, la momentul tranzacției ipotetice. Pentru scopurile estimării, unele informații de 
piață disponibile în EURO sau USD au fost transformate în lei, considerându-se ratele 
de schimb valabile la data evaluării. 

An de bază

Articol / data 31.10.2021 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 Perpetuitate

Venituri din exploatare 5.002.945 lei-     3.656.208 -     7.424.137      34.879.658    21.067.251    11.295.569    11.860.348    12.146.182    

   Stocuri 38.338.752 lei  37.106.015 lei  37.375.677 lei  45.639.092 lei  42.523.111 lei  34.134.819 lei  35.841.560 lei  36.705.342 lei  

   Creanțe și conturi 

asimilate
14.597.228 lei  15.829.965 lei  1.613.291 lei    2.136.770 lei    1.937.582 lei    1.566.019 lei    1.644.320 lei    1.683.948 lei    

credite

   Datorii comerciale 

(Furnizori și conturi 

asimilate)

298.758 lei       298.758 lei       2.572.805 lei    2.830.219 lei    2.079.471 lei    1.541.614 lei    1.618.695 lei    1.657.705 lei    

   Alte obligații 

nefinanciare sub 1 an (ex. 

cele fiscale, salariale etc.)

5.056.390 lei    5.146.990 lei    265.235 lei       372.024 lei       392.877 lei       232.571 lei       244.199 lei       250.084 lei       

NFR 47.580.832 lei  47.490.232 lei  36.150.927 lei  44.573.619 lei  41.988.346 lei  33.926.653 lei  35.622.986 lei  36.481.500 lei  

∆NFR 90.600 lei         11.339.305 lei  8.422.692 lei-    2.585.273 lei    8.061.693 lei    1.696.333 lei-    858.514 lei-       

Estimare



g) Tipul valorii 

Având în vedere scopul evaluării și părțile implicate în tranzacția ipotetică8, tipul 
valorii estimate este valoarea echitabilă, așa cum este definită în Standardele de 
Evaluare a Bunurilor, ANEVAR, ediția 2020.  

Definiția valorii echitabile din SEV 2020:  

"Valoarea echitabilă este prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii 
între părți identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, preț care reflectă 
interesele acelor părți. Valoarea echitabilă cere estimarea prețului care este just pentru 
ambele părți specifice, identificate, luând în considerare avantajele sau dezavantajele 
pe care fiecare parte le va obține din tranzacție." 

Pentru evidențierea diferenței dintre valoarea echitabilă și valoarea de piață, 
prezentăm în continuare și definiția valorii de piață din SEV 2020 ANEVAR:  

"Valoarea de piața este suma estimata pentru care un activ ar putea fi schimbat la 
data evaluării, intre un cumpărător hotărât si un vânzător hotărât, într-o tranzacție 
nepărtinitoare, după un marketing adecvat si in care părțile au acționat fiecare in 
cunoștința de cauza, prudent si fără constrângere." 

h) Premisa valorii 

Premisa evaluării este funcționarea în continuare a întreprinderii și nu lichidarea 
acesteia sau intrarea sa în procedură de insolvență. 

i) Data evaluării. Data raportului 

Data evaluării: 31.10.2021.  

Data raportului este 10.01.2022. 

j) Natura și amploarea activității de evaluare. Limitări 

 Amploarea investigațiilor este limitată la analiza documentelor și informaților 
așa cum au fost acestea prezentate evaluatorilor de către reprezentanții clientului, 
precum și la analiza pieței, a specificului activităților firmei și a datelor publice de piață 
privind indicatorii macro (ex. rata inflației sau rata de creștere PIB etc.), industria, în 
special grupele cod CAEN 411 și 412 și domeniile de activitate cu cod CAEN 4110, 
4120 precum și alte date relevante furnizate de provideri privați de informații (ex. rate 
de evaluare).  

 Evaluatorul nu își asumă nici un fel de răspundere pentru actele și datele puse 
la dispoziție de către client și nici pentru rezultatele obținute în cazul în care acestea 
sunt viciate de date incomplete sau greșite furnizate de către acesta. 

k) Natura și sursa informațiilor pe care se bazează evaluarea 

Documentația pe care se va baza evaluarea este prezentată în continuare: 

 
8 Părtile posibil implicate într-o viitoare tranzactie sunt cunoscute, sunt în cunoștintă de cauză și sunt 
hotărâte să realizeze tranzactia (actionarii își exercită dreptul de retragere așteptând un pret echitabil 
în compensare pentru actiunile detinute iar Societatea trebuie să se conformeze la prevederile legale, 
plătind acest pret per actiune). 
 



 Situațiile financiare, date legale, operaționale, contabile și economice privind 
activele, datoriile și activitatea. 
Sursa documentelor și informațiilor precizate mai sus, care stau la baza 

întocmirii raportului de evaluare, este reprezentantul clientului. 
 Alte surse de informații care vor fi consultate în scopul fundamentării raportului 
de evaluare cu alte surse decât reprezentantul clientului: 

 Informații privind legislația și evoluția piețelor de capital, cotații și indicatori 
de tranzacționare, având ca surse principale: ASF, BVB, IFB FINWEST, prin 
paginile web ale acestora, pagini web și materiale ale unor societăți de 
servicii de investiții financiare, pagini web ale unor persoane sau instituții cu 
tradiție în prezentarea unor date relevante privind piețele de capital; 

 Baza de date proprie a evaluatorului;   

 Metodologia de evaluare promovată de ANEVAR având ca surse principale 
suporturile de cursuri și seminare și cărțile EI ANEVAR / IROVAL. 

 Publicațiile și paginile web ale BNR, BVB, INS, ANOFM, OCPI, EUROSTAT, 
FMI, SVM Imobiliare, RisCo Servicii Financiare, European Public Real 
Estate Association, Termene Just, Analize Imobiliare, provideri de date și 
aplicații de evaluare utilizate în evaluarea întreprinderilor și activelor 
necorporale: Infront Analitics, eVal, profesorul Aswath Damodaran, 
Duff&Phelps etc. 

 Evaluatorul nu își asumă nici un fel de răspundere pentru actele și datele puse 
la dispoziție de către client, nici pentru acuratețea, completitudinea și modul în care 
acestea reflectă realitatea, responsabilitatea revenind conform competențelor și 
delegărilor privind persoanele fizice și juridice implicate în întocmirea documentelor 
specificate mai sus.  

În consecință, evaluatorul nu are nici o responsabilitate pentru rezultatele 
obținute în evaluare în cazul în care acestea sunt viciate de date incomplete sau 
greșite sau de situații și documente care nu reflectă corect realitatea. 

l) Ipoteze semnificative. Ipoteze speciale  

Principalele ipoteze și condiții limitative de care se va ține seama în elaborarea 
prezentului raport de evaluare sunt următoarele: 

i.1 Ipoteze semnificative 

 Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate 
de către reprezentantul clientului și sunt prezentate fără a se întreprinde 
verificări sau investigații suplimentare.  

 Se presupune că întreprinderea subiect poate funcționa în continuare cu 
respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare la data evaluării și că acțiunile 
pot fi transferate.  

 Se presupune că întreprinderea subiect respectă reglementările legale de 
funcționare în toate aspectele posibile intrinseci iar în cazul în care nu sunt 
respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată. 

 Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală care 
afectează întreprinderea ale cărei acțiuni sunt obiectul evaluării sau activele 
acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. In acest sens se 
precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive.  



 Se presupune un management competent și responsabil al întreprinderii, în 
interesul proprietarilor afacerii. 

 Informația furnizată de către terți este considerată de încredere, dar nu i se 
acordă garanții pentru acuratețe. 

 Activele întreprinderii ale cărei acțiuni sunt obiectul evaluării nu au fost 
inspectate in extenso.  

 Orice descriere din raportul de evaluare este destinată pentru a ajuta cititorul 
raportului să înțeleagă argumentația folosită în raport. Nu se face o analiză 
funcțională și de capacitate a activelor.  

 Raportul de evaluare nu trebuie înțeles ca un audit de mediu sau ca un raport 
detaliat al stării activelor întreprinderii, astfel de informații depășind sfera 
acestui raport și calificarea. evaluatorului.  

 Dacă nu se arată altfel, se înțelege ca evaluatorul nu are cunoștință asupra 
stării ascunse sau invizibile a activelor firmei și a presupus ca nu există alte 
datorii decât cele înscrise în situațiile financiare anexe la raport, care pot majora 
sau micșora valoarea de piață a drepturilor de proprietate evaluate. Se 
presupune că nu există astfel de condiții.  

 Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se 
află activele întreprinderii și nu este responsabil pentru existența unor astfel de 
situații si a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice 
de testare necesare descoperirii lor. 

 Se presupune că legislația în vigoare se va menține și nu vor fi luate în calcul 
eventuale modificări care pot să apară în perioada următoare. 

 Din informațiile deținute de către evaluator și din discuțiile purtate cu 
reprezentanții clientului, nu există nici un indiciu privind existența unor 
contaminări naturale sau chimice care ar putea afecta valoarea activelor 
întreprinderii subiect sau valoarea proprietăților vecine. 

 Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de 
evaluare sunt rezonabile în lumina informațiilor ce sunt disponibile la data 
evaluării. 

 Se presupune, în concordanță cu standardele de evaluare relevante, că valoarea 
de piață este valabilă doar la data evaluării. Întrucât piața, condițiile de piață se 
pot schimba, valoarea care va fi estimată poate fi incorectă sau 
necorespunzătoare la un alt moment decât data evaluării. 

 Alegerea metodei de evaluare prezentate în cuprinsul raportului de evaluare ține 
seama de tipul valorii exprimate si de informațiile disponibile. 

 Evaluatorul a utilizat în estimarea valorilor toate informațiile pe care le-a avut la 
dispoziție la data evaluării referitoare la subiectul de evaluat neexcluzând 
posibilitatea existenței și a altor informații de care acesta nu a avut cunoștință. 

 Evenimente subsecvente datei evaluării: criza economică indusă de restricțiile 
de circulație, distanțare socială, carantină și de producție (închiderea unor 
unități de producție și desfacere) dispuse de autorități  în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.  

i.2 Ipoteze speciale  

 Nu este cazul.  

 

 



Restricții de utilizare, verificare, difuzare sau publicare  

 Intrarea în posesia unei copii a raportului de evaluare nu implică dreptul de 
publicare a acestuia sau de utilizare a acestuia decât de către client și 
destinatarii desemnați la punctele I.b) și c) ale acestor Termeni de referință. 

 Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare 
consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la obiectul evaluării, în 
afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil. 
Nici prezentul raport de evaluare, nici părți ale sale (în special concluzii referitor 
la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără 
acordul prealabil al evaluatorului. Publicarea, parțială sau integrală, precum și 
utilizarea lui de către alte persoane decât cele precizate la pct. I.b) și c), atrage 
după sine încetarea obligațiilor contractuale.  

 Clauza specială de utilizare și verificare a raportului de evaluare: valorile 
estimate pentru obiectul evaluării sunt specifice datei evaluării și reflectă starea 
și circumstanțele pieței de capital la această dată și nu corespund sub nici o 
formă unei date arbitrare, aleasă de o autoritate publică sau de un verificator 
arbitrar, fie aceasta ulterioară sau anterioară. În consecință, estimarea valorii 
juste pentru subiectul evaluării este valabilă la data evaluării.  
Judecarea rezultatelor raportului de evaluare la orice altă dată din viitor sau din 
trecut (raportate la data evaluării) diferită de data evaluării face automat 
inutilizabil raportul de evaluare și orice potențială verificare a sa pe această 
premisă eronată.  

 Piața națională a întreprinderilor și a activelor întreprinderilor se încadrează în 
categoria piețelor în dezvoltare, fiind caracterizată de volatilitate economică, o 
slabă răspândire a informațiilor despre piață, absența informațiilor publice 
verificate și credibile iar calitatea informațiilor disponibile curent în piață nu 
reflectă piața în mod adecvat.  

 Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice 
de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui 
raport își pot pierde valabilitatea. 

 Raportul de evaluare este unul de estimare a prețului de retragere care va fi 
plătit acționarilor și NU reprezintă o evaluare a activelor deținute de societate.  
Orice utilizare în acest sens de către client, destinatari sau orice alt tip de terț 
anulează concluziile raportului de evaluare deoarece contrazice logica aflată la 
baza raportului și raționamentul evaluatorului. În consecință, raportul de 
evaluare redactat potrivit acestor termeni de referință NU este un raport de 
evaluare active ci un raport de evaluare a capitalurilor proprii ale unei 
întreprinderi listate la BVB, respectiv o evaluare a drepturilor de proprietate 
asupra capitalurilor proprii ale întreprinderii.  

 Raportul de evaluare are la bază informațiile furnizate de către reprezentanții 
clientului, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea 
acestora.  

 Raportul de evaluare este destinat scopului și destinatarului precizați la pct. I.b) 
și c), nefiind destinat pentru asigurarea activelor întreprinderii sau pentru 
garantarea împrumuturilor întreprinderii. 

 Raportul de evaluare este confidențial, strict pentru client si destinatari iar 
evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate față de o terță persoană în afara 
clientului, în nici o circumstanță, responsabilitatea fiind limitată de condițiile din 
contractul de prestări servicii de evaluare. 



 Valorile care vor fi estimate sunt exclusiv TVA. 

 Precizări GDPR: 
o Toate părțile9 implicate acceptă faptul că se colectează și se prelucrează datele cu 

caracter personal înscrise în prezentul raport doar în conformitate cu legislația în 
vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor 
date, în vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și 
împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.  

o În procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, părțile aplică prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare 
a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației 
naționale. 

o Datele cu caracter personal comunicate în cadrul prezentului raport, vor fi prelucrate 
doar în scopul executării misiunii de evaluare și a procesului de acordare a creditului.  

o Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării prezentului 
raport sunt următoarele: (de ex.: nume și prenume, adresă, serie și număr carte de 
identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresă de poștă electronică, 
cod bancar). 

o În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale în alte scopuri decât 
cele prevăzute mai sus, partea care realizează prelucrarea va informa cealaltă parte 
și îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

o Datele personale, comunicate în cadrul prezentului raport, pot fi comunicate 
instituțiilor publice, în conformitate cu prevederile legale in vigoare, la solicitarea 
expresă a acestora. 

o În contextul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, 
prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor 
cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără 
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, 
utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice 
alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

o Părțile își garantează reciproc dreptul la informare și acces la datele cu caracter 
personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și 
opoziție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

o Datele personale înscrise în prezentul raport vor fi păstrate în conformitate cu 
prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor 

m) Conformitatea cu standardele de evaluare relevante  

In elaborarea raportului de evaluare au fost luate în considerare, în principal, 
Standardele de evaluare a bunurilor, ANEVAR, ediția 2022, astfel: 

 

Standarde generale 

 SEV 100 – Cadrul general (IVS Cadrul general),  

 SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării (IVS 101), 

 SEV 103 – Raportare (IVS 103),  

 SEV 104 – Tipuri ale valorii (IVS 104), 

 SEV 105 Abordări și metode de evaluare. 

 
9 Evaluator, client, destinatar. 



Standarde pentru active 

 SEV 200 – Întreprinderi și participații la întreprinderi (IVS 200),  

 GEV 600 Evaluarea întreprinderii. 

 Orice alte Prevederi legale sau Standarde de evaluare făcând parte din SEV 
2022 ANEVAR, care nu au fost nominalizate direct mai sus dar care se impun 
a fi consultate în procesul de evaluare. 

n) Tipul și formatul raportului 

Raportul de evaluare este unul scris, narativ, cu accent pe partea de evaluare 
nu pe partea de analiză-diagnostic, realizat în conformitate cu SEV 103 Raportare și 
cu standardele de evaluare specifice întreprinderilor, precum și cu cerințele clientului. 

o) Responsabilitatea față de terți  

 Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului 
pentru nici un fel de pagube ipotetice suferite de orice persoană fizică sau juridică 
rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor/inacțiunilor întreprinse pe baza raportului de 
evaluare care va fi realizat.  

Evaluatorul nu acceptă nici un fel de responsabilitate față de nici o parte datorită 
lipsei de acces la informații relevante care nu au fost aduse la cunoștința sa în timpul 
misiunii de evaluare. Responsabilitatea față de client se limitează la termenii 
contractuali din contractul de prestări servicii în domeniul evaluării. 
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