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Dragi colegi, 

 

Broșura de față se adresează membrilor titulari ANEVAR care doresc să atingă 

excelența profesională și să intre în grupul evaluatorilor acreditați, cel mai înalt nivel 

de calificare în profesia de evaluator, în România.  

Accederea în acest „grup select” deschide perspective importante, printre care, nu este 

de neglijat, recunoașterea membrilor MAA și la nivel european (REV), de către Grupul 

European al Asociațiilor de Evaluatori ─ TEGoVA, din care face parte și ANEVAR.  

De asemenea, obținerea acreditării permite dobândirea calității de membru al Royal 

Institute of Chartered Surveyors – MRICS.  

Deținerea calității de membru acreditat ANEVAR – MAA, în specializarea „Evaluarea 

întreprinderii” este condiția atestării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

pentru realizarea rapoartelor de evaluare pentru piața de capital. 

În alte situații, s-a constatat tendința ca, pentru servicii specifice (în special pentru 

spețe de complexitate mare), să fie selectați de către autoritățile publice, membrii 

ANEVAR cu cel mai înalt nivel de pregătire profesională. 

Așadar, deținerea calității de MAA ar trebui să reprezinte un obiectiv al majorității 

evaluatorilor care-și asigură veniturile preponderent din activitatea de evaluare.  

Seminarul de pregătire aprofundară organizat pentru specializarea EPI/EI, care trebuie 

urmat pentru a putea participa la examenul de acreditare, vine să completeze 

acumulările teoretice și practice ale evaluatorilor autorizați, dobândite pe parcursul 

activității. Efortul autorilor, de actualizare a seminarului și de analiză a temelor 

rezolvate, se materializează, cu siguranță, prin creșterea și consolidarea nivelului de 

pregătire profesională dobândit anterior. 

Urmărind numărul participanților noi la acest examen, coroborat cu potențialul 

demonstrat de membri noștri, aș spune că participarea ar putea fi mult mai mare. 

Totuși, chiar și așa, an de an, rândurile membrilor acreditați crește, colegi noi 

alăturându-se celor care susțin examenul pentru reacreditare.  

Pe de altă parte, pot să afirm că efortul de până acum, al echipelor angrenate în 

coordonarea și desfășurarea „Acreditării”, ar trebui răsplătit printr-o prezență mai 

mare, ca o împlinire a implicării colegilor noștri, atenți la (și responsabili de) buna 

desfășurare a tuturor etapelor procesului de acreditare. 

Experiența participării la acest examen este un real câștig, chiar dacă există și situații 

în care efortul nu a fost validat din prima tentativă. Cu siguranță, cei care au alocat 

timp și energie în cadrul unui prim examen de acreditare vor avea acumulări 

suplimentare și își vor controla mai bine emoțiile la următoarea încercare, așa cum au 

dovedit și alții, inclusiv cu ocazia reacreditării. 
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Fiind actualizată anual de către IROVAL, această broșură, devenită tradițională, ne 

pune la dispoziție principalele informații legate de obținerea calității de membru 

acreditat, prezentând inclusiv aplicațiile și problemele care au constituit subiecte de 

examen la edițiile precedente. După cum se poate vedea, broșura este rodul muncii 

colegilor din ANEVAR și IROVAL, elaborarea,  calibrarea, explicarea și rezolvarea 

subiectelor fiind o sarcină foarte grea, dar bine îndeplinită de colegii noștri care au 

sprijinit procesul acreditării de la lansarea lui. 

Studiile de caz prezentate sunt elocvente, iar efortul autorilor de a prezenta noi 

aplicații, care să confere candidatului posibilitatea de a-și etala cunoștințele pe 

diferitele secvențe ale speței, este recunoscut și  apreciat. 

Nu în ultimul rând, postura de potențial (evaluator) verificator trebuie să răspundă 

cerințelor standardelor, reglementărilor și recomandărilor din sfera activității de 

evaluare și a Asociației, aplicate și particularizate pe specificul (ancorate în realitățile) 

pieței unde ne desfășurăm activitatea. 

Membrii Comisiilor de acreditare provin din rândul colegilor noștri MAA și au 

disponibilitatea și capacitatea de a prelua de la candidați ceea ce pune în valoare 

nivelul lor de cunoștințe. Aceștia au fost și sunt cei care garantează Asociației, 

formarea și menținerea categoriei de membri acreditați, în spiritul cerințelor și al eticii 

profesiei de evaluator autorizat. 

Mulțumesc colegilor care au pregătit și vor sprijini și în acest an desfășurarea acestui 

examen, facilitând tuturor celor interesați posibilitatea participării.  

Garantând profesionalism și justă analiză, vă invit să vă înscrieți la „Acreditare”.  

Îndeplinirea condițiilor, acceptarea dosarului de înscriere, finalizarea seminarului de 

pregătire aprofundată și participarea la examen constituie deja dovezi ale 

competențelor profesionale și asigură primii pași necesari spre promovarea unui 

examen complex, intens și acoperitor, între și pentru profesioniștii de top ai Asociației.  

 

Succes! 

 

Președintele Comisiei de acreditare, 

ing. Radu Timbuș, MAA, REV 
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Știați că  

promovând examenul de acreditare:  

• puteți deveni evaluatori recunoscuți la nivel european – REV, 

recunoaștere oferită prin intermediul ANEVAR, de către The European 

Group of Valuer Associations (TEGoVA), grup de asociații de evaluatori 

ce include 74 de asociații din 37 de țări? 

• puteți deveni membri ai Royal Institute of Chartered Surveyors – MRICS. 

RICS este organismul profesional global care promovează și aplică 

standarde internaționale în evaluarea, gestionarea și dezvoltarea 

terenurilor, imobilelor, construcțiilor și infrastructurii și are membri în 

148 de țări? 

• puteți obține, în conformitate cu hotărârea Consiliului director al 

ANEVAR, un voucher gratuit pentru a achita echivalentul a 20 de ore de 

pregătire continuă, în anul 2021? 
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ACREDITAREA – PREZENT, TRECUT și VIITOR 

Necesitatea recunoașterii unui nivel superior de pregătire a evaluatorilor a fost preocuparea constantă 

a conducerii Asociației. În acest scop, Consiliul director al ANEVAR, în ședința sa din 22 decembrie 

1995, a hotărât „să se analizeze acreditarea … pe baza unui scenariu care să facă posibil acest 

deziderat începând cu anul 1997”.   

Abia în anul 1997, la modificarea Statutului ANEVAR, a fost inclusă categoria de membri acreditați, 

iar Regulamentul de acreditare a fost publicat în Buletinul Informativ nr. 2/2000.  

Prima sesiune de acreditare a avut loc în toamna anului 2000 și a fost organizată pentru primele două 

specializări – Evaluarea întreprinderii și Evaluarea proprietății imobiliare. Pentru pregătirea acestei 

sesiuni, Buletinul Informativ nr. 3-4/2000 a prezentat tematica de acreditare pentru aceste 

specializări.  

Un semnal puternic privind importanța acestui proces l-a dat articolul „Acreditarea – pas spre 

certificarea europeană” semnat de Adrian Crivii, președinte ales și de Adrian Vascu, publicat în 

Buletinul Informativ nr. 5-6/2000.  

După sesiunea din noiembrie 2000, în anul următor au fost organizate două sesiuni, în martie și 

octombrie. Din cei 24 de candidați, 14 au obținut acreditarea, 6 la specializarea EI și 8 la 

specializarea EPI (dl. Bădescu Gheorghe – dublă acreditare, la ambele specializări). După alte două 

sesiuni organizate în ceilalți ani, în mai și noiembrie 2002, a avut loc o singură sesiune anuală de 

acreditare, desfășurată în luna noiembrie.  

Noul cadru legal de reglementare a profesiei, respectiv Ordonanța nr. 24/2011 privind unele măsuri 

în domeniul evaluării bunurilor, a recunoscut categoria de membri acreditați ANEVAR care, potrivit 

art. 39, devin membri acreditați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, și 

stabilește condițiile de dobândire ulterioară a acestei calități.   

Lista membrilor acreditați 

Nr.  

crt. 
Nume și prenume 

Legitimație 

titular 
Județ domiciliu 

Specializarea 

EI EPI 

1 MANATE DANIEL 13804 ARAD DA   

2 ANTOCHI VIORICA MARTA 10232 BACAU DA   

3 DUMITRU DUMITRIU CRISTIAN 12379 BACAU   DA 

4 CHIRIAC SILVIU CORNEL VIRGIL 11353 BIHOR   DA 

5 NICOLAICIUC STELIAN 14685 BOTOSANI   DA 

6 NICOLAU DOINA NICOLETA 14686 BRASOV   DA 

7 OLARU ION 14814 BRASOV DA   

8 RUSE BOGDAN RUSE 15826 BRASOV   DA 

9 ABABEI DANA 10001 BUCURESTI   DA 

10 ANGHEL D. ION 10194 BUCURESTI DA   

11 APOSTOLESCU ELENA 10273 BUCURESTI DA   

12 BADESCU GHEORGHE 10390 BUCURESTI DA DA 

13 BRATU DELIA VOICHITA 10947 BUCURESTI   DA 

14 BULGARU CORINA LIANA 11040 BUCURESTI   DA 

15 BURCIU FLORENTINA 11066 BUCURESTI   DA 

16 CATARGIU ADELA CEZARINA 11243 BUCURESTI   DA 

17 CEAFALAN NICOLAE DANIEL 11258 BUCURESTI   DA 

18 CEAFALAN ROSMINA LAURA 17655 BUCURESTI   DA 

19 CHEROIU MANUELA 11309 BUCURESTI   DA 

20 CHIRILA ADELAIDA ADRIANA 11360 BUCURESTI   DA 

21 CIOBANU ANAMARIA 11438 BUCURESTI DA   

22 COCIOBANU BOGDAN IULIAN 11558 BUCURESTI   DA 

23 CONSTANTINESCU BOGDAN MADALIN 18340 BUCURESTI DA   

24 CRACIUN GEORGE 17918 BUCURESTI   DA 

25 CRISTIAN GEORGE FLAVIUS 11888 BUCURESTI   DA 
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Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Legitimație 

titular 
Județ domiciliu 

Specializarea 

EI EPI 

26 DAMIAN GABRIEL 11948 BUCURESTI DA   

27 DIMITRIU RADU ANTON 12087 BUCURESTI DA   

28 DINU SILVIU CRISTIAN 12113 BUCURESTI DA   

29 DUNAREANU SELARU RALUCA IOANA 12399 BUCURESTI   DA 

30 GOREA NARCIS IULIAN 14507 BUCURESTI   DA 

31 GUTU ILEANA 13067 BUCURESTI DA   

32 IUGA VASILE 13474 BUCURESTI DA   

33 IVANESCU DAN 13489 BUCURESTI DA   

34 LEON GHIORGHITA 13644 BUCURESTI   DA 

35 LINTARU MIHAELA CATALINA 11375 BUCURESTI   DA 

36 LOCOVEI EUGENIA 13685 BUCURESTI   DA 

37 NICOLA CRISTIAN 17750 BUCURESTI   DA 

38 NISTOR MANDACHE MARIANA 17813 BUCURESTI DA DA 

39 NISTOROIU GHEORGHE 14738 BUCURESTI DA   

40 OACA CRISTINA 14779 BUCURESTI DA   

41 PAPASTERI MIHAI 15006 BUCURESTI   DA 

42 PAUN MARIANA 15099 BUCURESTI DA   

43 PETRE MARIAN 15178 BUCURESTI   DA 

44 PETRE SORIN ADRIAN 15183 BUCURESTI DA   

45 POENARU VLAD MARIAN 15299 BUCURESTI   DA 

46 POPA BOCHIS ADRIAN IOAN 15355 BUCURESTI DA DA 

47 POPA MIRCEA GABRIEL 18488 BUCURESTI DA DA 

48 POPESCU VALENTIN MARIAN 15479 BUCURESTI   DA 

49 ROMAN NICOLETA 15764 BUCURESTI DA   

50 RUSEN CRISTINA 15828 BUCURESTI DA   

51 SFRENT HORIA 16080 BUCURESTI   DA 

52 SIMION IOANA CONSTANTA 16102 BUCURESTI   DA 

53 STAICU CRISTI ALEXANDRU 17823 BUCURESTI   DA 

54 STAN COSTINELA ANUTA 16225 BUCURESTI   DA 

55 STAN LAURENTIU ADRIAN 16233 BUCURESTI DA   

56 STOIAN LUCIAN 18008 BUCURESTI DA   

57 STOICA ALEXANDRA RALUCA 18424 BUCURESTI DA   

58 STOICA FILIP 16389 BUCURESTI DA   

59 TATU LUMINITA 16582 BUCURESTI   DA 

60 TOMA BOGDAN GABRIEL 18304 BUCURESTI   DA 

61 UNGUREANU CRISTIAN 16921 BUCURESTI   DA 

62 VELICU BOGDAN CALIN 17046 BUCURESTI   DA 

63 VETEANU CRISTIAN GABRIEL 17072 BUCURESTI DA   

64 VITA GHEORGHE 17120 BUCURESTI   DA 

65 VOICESCU MARIUS EUSEBIU 17171 BUCURESTI   DA 

66 ZAHARIA NICOLETA ADRIANA 10430 BUCURESTI DA   

67 HARSESCU NICOLETA 13107 CALARASI   DA 

68 DUMITRU DORU PETRICA 12378 CARAS-SEVERIN   DA 

69 BACIU ILIE 10363 CLUJ   DA 

70 BANDEA ANCA DORINA 10285 CLUJ DA   

71 BANDEA PAUL VLAD 10508 CLUJ DA   

72 CRISAN SORANA ADINA 11861 CLUJ   DA 

73 CRIVII IOAN ADRIAN 11892 CLUJ   DA 
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Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Legitimație 

titular 
Județ domiciliu 

Specializarea 

EI EPI 

74 DOLHA CORINA EUGENIA 12176 CLUJ   DA 

75 GLIGA ALEXANDRU 12920 CLUJ   DA 

76 HASMASAN RODICA 13110 CLUJ   DA 

77 RADA BOGDAN 15620 CLUJ   DA 

78 SUCIACHI MARIA ANDREEA 16425 CLUJ DA   

79 SUFANA MARIUS 16441 CLUJ DA   

80 TIMBUS RADU CALIN 16630 CLUJ   DA 

81 VASCU ADRIAN 16988 CLUJ DA DA 

82 DOROFTEI VLAD CONSTANTIN 17688 CONSTANTA   DA 

83 JALOBA UDOR OLGA 13511 CONSTANTA   DA 

84 VASILIU CRISTINA 17024 CONSTANTA   DA 

85 VELICU ELENA 17049 CONSTANTA   DA 

86 MITROI MADALIN BOGDAN 14234 DAMBOVITA   DA 

87 DEMETRESCU TRAIAN CRISTIAN 12052 DOLJ   DA 

88 DUMITRESCU EUGEN 12350 DOLJ   DA 

89 NADOLU CARMEN MARIA 14479 DOLJ   DA 

90 PREDA GIGEL DANIEL 15529 DOLJ   DA 

91 POPA CRISTINA ISABELA 15359 GALATI   DA 

92 CHITEALA ADRIAN OVIDIU 11395 IASI   DA 

93 LAZAR VASILE MARIUS 13622 IASI   DA 

94 ENACHE VALENTIN 12441 ILFOV   DA 

95 WIECHEN LARS FELIX 17221 ILFOV DA   

96 BERCU IOAN 10658 MARAMURES   DA 

97 CEBUC MARIAN VIOREL 11266 MEHEDINTI   DA 

98 BAHRIM DANIEL PAUL 10411 MURES   DA 

99 MESIA ION 14057 MURES   DA 

100 SABO MARIUS ALEXANDRU 15878 PRAHOVA   DA 

101 SAFTOIU SILVIU MARIAN 15894 PRAHOVA   DA 

102 CERCEL HORIA SILVIU 11277 SIBIU   DA 

103 LEUTSCHAFT GUNTER RAIMAR 13658 SIBIU   DA 

104 CARCEIE RADU 11220 TIMIS DA   

105 CIUPA SORIN NICOLAE 11529 TIMIS DA DA 

106 CODAU CIPRIAN CRACIUN 11568 TIMIS   DA 

107 COTU IONUT LUCIAN 17748 TIMIS   DA 

108 MOISA MIHAELA ALEXANDRA 14283 TIMIS   DA 

109 MOTREA ADRIAN 14387 TIMIS   DA 

110 SIRB GHEORGHE MIHAI 16131 TIMIS   DA 

111 SIRBU OCTAVIAN PAVEL 16138 TIMIS   DA 

112 VLAD PETRU 17144 TIMIS   DA 

113 DESPINA CAMELIA IULIANA 12056 TULCEA   DA 

114 CHELARU STEFAN DRAGOS 11297 VRANCEA   DA 

Legenda   

EI - Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale 

EPI - Evaluări de bunuri imobile 
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Accesul membrilor acreditați ca membri RICS și dobândirea titlului de REV  

Acreditarea membrilor ANEVAR devine recunoscută pe plan internațional.  

Astfel, în prezent, membrii acreditați cu o vechime în domeniu de cel puțin 10 ani, având în vedere 
pregătirea și profesionalismul lor, pot deveni membri RICS prin acces direct, fără a absolvi 
Examenul Final de Competențe Profesionale, prin care toți alți candidați trebuie să-l treacă pentru a 
deveni membri ai RICS (cu titulatura de MRICS).   

De asemenea, acreditarea este un pas important în dobândirea titlului de Recognised European 
Valuer (REV), acordat de către TEGoVA (Grupul European al Asociațiilor de Evaluatori), ca și 

marcă de excelență în evaluarea proprietății imobiliare, ce atestă clienților internaționali și locali 
faptul că evaluatorul are o pregătire profesională corespunzătoare unui nivel înalt al standardului de 
practică în evaluare. De la momentul creării sale, acest titlu a fost acordat de către asociațiile de 

evaluatori de top din Europa, pentru mai mult de 2.000 de evaluatori. Aproape jumătate dintre aceștia 

sunt evaluatori germani certificați de Hyptzert.  

Pentru a obține titlul de REV, un evaluator român autorizat trebuie să aibă calitatea de membru 

acreditat al ANEVAR, așa cum este reglementată la art. 17, alin (1) din Ordonanță, dobândită prin 
promovarea unui examen de acreditare sau reacreditare după caz, în conformitate cu normele 
specifice stabilite prin Regulamentul de acreditare.  

Deținerea calității de membru acreditat este obligatorie atât la data obținerii titlului de REV, cât și pe 
parcursul celor 5 ani de valabilitate a acestuia. La finele perioadei de valabilitate a titlului REV se 
poate solicita reînnoirea acestuia pentru încă o perioadă de 5 ani.  
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Anexă la HCD nr. 38/2015 

(actualizată cf. HCD 54/2016, HCD 14/2017, HCD 52/2018 și HCD 53/2019) 

 

REGULAMENT DE ACREDITARE (1) 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 

Art. 1. Generalități 

(1) Prezentul regulament reglementează modalitatea de organizare și desfășurare a examenului 

pentru acordarea titlului de membru acreditat al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

Romania – ANEVAR (Asociația), denumit în continuare examen. 

(2) Examenul se organizează, de regulă, anual, cu respectarea prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, ale Regulamentului de 

organizare și funcționare a Asociației aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012 și ale 

prezentului regulament, denumit în continuare regulamentul, de către Comisia de calificare și atestare 

profesională, Comisia de acreditare și Comisia de examinare pentru acreditare. 

(3) Membrii comisiei de acreditare trebuie să fie membri acreditați ai Asociației. Președintele 

Comisiei de acreditare este numit de către Președintele Asociației, la propunerea președintelui 

Comisiei de calificare și atestare profesională, iar ceilalți membri sunt nominalizați de către 

președintele Comisiei de calificare și atestare profesională. 

(4) Comisia de acreditare se numește cu cel puțin 3 luni înainte de data stabilită pentru 

desfășurarea probei scrise a examenului. 

(5) Membrii comisiei de examinare trebuie să fie membri acreditați ai Asociației și sunt 

nominalizați de către președintele comisiei de acreditare cu cel puțin 2 luni înainte de data stabilită 

pentru desfășurarea probei scrise a examenului. 

(6) Membrii comisiei de acreditare și ai comisiei de examinare sunt obligați să depună 

declarații de confidențialitate și declarații privind conflictul de interese. 

 

Art. 2. Principiile care stau la baza organizării și desfășurării examenului sunt: 

a) egalitatea de tratament și egalitatea de șanse, principiu potrivit căruia se recunoaște în 

mod egal vocația tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege de a 

participa la examen; 

b) competența, principiu potrivit căruia persoanele care doresc sa dobândească titlul de 

membru acreditat trebuie să dețină și să demonstreze cunoștințele, abilitățile și 

competențele necesare; 

c) competiția, principiu potrivit căruia confirmarea cunoștințelor, abilitaților și 

competențelor necesare se face prin parcurgerea etapelor și a procedurilor de examen; 

d) relevanța, principiu potrivit căruia organizarea și desfășurarea examenului au drept scop 

identificarea și testarea competențelor, cunoștințelor și aptitudinilor necesare; 

e) transparența, principiu potrivit căruia publicitatea examenului este obligatorie. 

 

Art. 3. Procedura de acreditare constă în parcurgerea obligatorie a următoarelor etape: 

a) înscriere pentru acreditare; 

b) examenul de acreditare; 

c) acordarea certificatului de acreditare. 

 

Art. 4. Comisiile sesiunii de acreditare 

(1) Comisia de acreditare și/sau comisia de examinare își desfășoară activitatea în mod 

regulamentar în prezența tuturor membrilor săi. 

                                                           
(1) Regulamentul de acreditare s-a modificat prin HCD 53/15.09.2021.   
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 (2) Comisia de acreditare trebuie să fie formată din președinte și câte 2 membri pentru 

fiecare specializare la care se organizează examenul de acreditare, numărul membrilor putând fi 

suplimentat în funcție de numărul de dosare de înscriere depuse. 

(3) Comisia de examinare trebuie să fie formată din câte 2 membri pentru fiecare 

specializare la care se organizează examenul de acreditare, pentru proba scrisă și din 3 membri 

pentru proba orală, unul dintre membri fiind desemnat ca moderator. Atunci când este necesar 

numărul membrilor poate fi suplimentat în funcție de numărul persoanelor care participa la examen.  

(4) Comisia de acreditare are următoarele atribuții principale: 

a) analiza dosarelor depuse de candidați; 

b) comunicarea rezultatelor analizei dosarelor, a probelor scrise și orale; 

c) întocmirea subiectelor pentru proba scrisă; 

d) stabilirea tematicii orientative pentru proba orală; 

e) soluționarea contestațiilor la analiza dosarelor, la proba scrisă și la proba orală;  

(5) Comisia de examinare are următoarele atribuții principale: 

a)  stabilește grila de notare a probei scrise; 

b) verifică probele scrise și acordă punctajul corespunzător pentru fiecare probă și fiecare 

candidat; 

c)  verifică nivelul profesional al candidaților în cadrul probei orale și acordă punctajul 

corespunzător; 

d) pune la dispoziția comisiei de acreditare rezultatele probelor scrise și orale, precum și 

orice alte informații solicitate privind calitatea lucrărilor verificate. 

(6) Fiecare din cele două comisii va avea câte un membru supleant, care va prelua atribuțiile 

membrilor comisiilor aflați în imposibilitate să și le exercite. 

 

CAPITOLUL II  

Organizarea examenului 

 

Art. 5. Desfășurarea examenului de acreditare  

(1) Examenul de acreditare se desfășoară, de regulă, în lunile octombrie-noiembrie ale 

fiecărui an pe baza programului stabilit de președintele Comisiei de calificare și atestare profesională. 

(2)  La solicitarea Președintelui Asociației, se pot desfășura sesiuni extraordinare. 

 

Art. 6. (1) Președintele Comisiei de calificare și atestare profesională stabilește calendarul sesiunii de 

acreditare și îl transmite spre știință, Comisiei de acreditare/de examinare. 

 (2) Condițiile generale de participare la examen pe care candidatul trebuie să le îndeplinească 

sunt: 

a)  să fii dobândit de cel puțin 3 ani specializarea ANEVAR pentru care dorește să susțină 

examenul de acreditare, 

b)   să fi respectat condițiile de menținere a calității de membru titular în ultimii 3 ani, iar 

la momentul înscrierii la examenul de acreditare să fi urmat în anul în curs un program 

de pregătire continuă în domeniul evaluării de cel puțin 20 de ore; această din urmă 

condiție trebuie îndeplinită dacă sesiunea de acreditare se organizează în a doua parte 

a anului. 

 (3) Cu cel puțin 2 luni înainte de data stabilită pentru desfășurarea probei scrise a 

examenului, Comisia de calificare și atestare profesionala are următoarele obligații: 

a)  să publice pe pagina de internet a Asociației condițiile de participare la examen, 

probele de examen, tematica/bibliografia de examen pentru acreditare, lista 

documentelor solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere la examen, termenul 

limită de depunere a dosarelor, precum și calendarul sesiunii de acreditare; 

b)  să numească Secretariatul Comisiei de acreditare și al Comisiei de examinare, denumit 

în continuare secretariat. 
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CAPITOLUL III 

Desfășurarea examenului 

SECȚIUNEA 1 

Selecția dosarelor de înscriere la examen 

 

Art. 7. Dosarul de înscriere 

(1) Dosarul de înscriere la examen trebuie să conțină următoarele documente: 

a) formularul de înscriere conform modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament; 

b) curriculum vitae în limba română, însoțit de fotografie; 

c) raportul de activitate care va cuprinde informații cu privire la 10 lucrări de evaluare, din 

care 5 lucrări elaborate în coordonarea candidatului. 

d) 2 rapoarte de evaluare EI sau 3 rapoarte EPI în limba română, reprezentative pentru 

întreprinderi/proprietăți imobiliare după caz, executate de candidat în ultimii 2 ani. 

Rapoartele de evaluare trebuie să corespundă cerințelor Standardelor de evaluare 

adoptate de Asociație, valabile la data evaluării, și uzanțelor profesionale ale Asociației 

în ceea ce privește cuprinsul raportului, a modului de abordare, a procedurilor de 

evaluare, a fundamentării diferitelor aspecte și să aibă coerența și transparența necesare 

înțelegerii complete a acestora. Rapoartele de evaluare vor fi depuse pe suport de hârtie 

și pe suport electronic; la solicitarea Comisiei de acreditare, candidații vor prezenta 

modele de calcul în format Excel. Nu se acceptă rapoarte simplificate/uniforme. Nu se 

acceptă rapoarte de evaluare apartament. Nu se acceptă rapoarte de verificare. 

Rapoartele pot fi depersonalizate; 

e)  declarația pe proprie răspundere cu privire la antecedentele penale; 

f)  copia poliței de asigurare de răspundere civilă profesională valabilă pentru anul în curs, 

în cazul în care candidatul nu este asigurat prin intermediul societății partenere a 

Asociației. 

(2) Documentele se vor depune într-un dosar cu șină în ordinea prezentată mai sus, cu 

excepția rapoartelor de evaluare prevăzute la alin. (1) lit. d) care vor constitui anexe la dosar. 

(3) Dosarul de înscriere se depune la registratura Asociației. 

(4) Formularul de înscriere și modelul de declarație pe proprie răspundere cu privire la 

antecedentele penale se postează pe pagina de internet a Asociației. 

(5) Documentele prevăzute la alin. (1), lit. b), c), d), e), f) și g) se prezintă în original, 

respectiv în copie, după caz, certificată pentru conformitatea cu originalul de către candidat. 

(6) Corectitudinea conținutului documentelor rămâne în responsabilitatea evaluatorului 

autorizat, candidat. 

 

Art. 8. Termene de depunere 

(1) Dosarele de înscriere la examen trebuie depuse în termenul stabilit conform calendarului 

sesiunii de acreditare publicat pe pagina de internet a Asociației, potrivit art. 6 alin.(3), lit. a). 

(2) Depunerea dosarului de înscriere la registratura Asociației, în formă completă și în 

termenul stabilit constituie condiții eliminatorii. 

 

Art. 9. Analizarea dosarelor de înscriere 

(1) Secretariatul analizează dosarele de înscriere la examen din perspectiva art. 6 alin. (2) lit. 

a) și b) în perioada stabilită conform calendarului sesiunii de acreditare și constă în verificarea 

documentelor depuse de candidați, precum și a fișelor acestora astfel cum sunt evidențiate în baza de 

date a Asociației. 

(2) Dosarele candidaților care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) vor fi declarate 

admise și intră în analiza comisiei de acreditare, iar cele care nu îndeplinesc aceste condiții vor fi 

declarate respinse, cu motivarea acestei decizii. 
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Art. 10. Rezultatele analizării dosarelor și comunicarea rezultatelor 

   (1) Comisia de acreditare analizează dosarele admise potrivit art. 9 alin. (2) și stabilește 

candidații admiși, respectiv pe cei respinși. 

(2) Comisia de acreditare va respinge candidații în ale căror rapoarte de evaluare depuse 

potrivit art. 7 alin. (1) lit. d) identifică neconformități.  

(3) Decizia de respingere se motivează și va fi însoțită de o fișă de neconformități. 

(4) Rezultatul analizei dosarelor, cu mențiunea "Admis" sau "Respins", se comunică de către 

secretariat candidaților. 

 

SECȚIUNEA a 2-a 

Proba scrisă a examenului 

 

Art.11. Proba scrisă 

(1) Proba scrisă a examenului cuprinde următoarele etape: 

a) rezolvarea unui studiu de caz; 

b) verificarea unui raport de evaluare și elaborarea unui raport de verificare; 

c) rezolvarea unui test grilă cu 100 de întrebări. 

(2) Durata etapei de la lit. a) este de 120 de minute, durata etapei de la lit. b) este de 120 de 

minute, iar durata etapei de la lit. c) este de 100 de minute. 

 

Art.12. Subiectele probei scrise 

(1) Subiectele la proba scrisă, se stabilesc de către comisia de acreditare cu participarea 

IROVAL- Cercetări în evaluare S.R.L., denumită în continuare IROVAL, în ziua anterioară zilei în 

care se desfășoară proba scrisă. 

(2)  Subiectele se formulează pe baza tematicii de examen pentru acreditare. 

(3) Subiectele stabilite conform alin.(1) se multiplică într-un număr egal cu numărul 

candidaților înscriși la examen și se sigilează, în fața președintelui comisiei de acreditare, într-un plic 

cu ștampila Asociației. 

(4)  Persoanele prevăzute la alin. (1) răspund pentru păstrarea confidențialității subiectelor. 

 

Art.13. Locul de desfășurare a examenului 

(1) Locul unde se va organiza proba scrisă a examenului se anunță pe pagina web a 

Asociației, iar supravegherea candidaților pe durata acesteia se asigură de către cel puțin un membru 

al comisiei de examinare. 

(2) La ora stabilită pentru desfășurarea probei scrise, secretariatul are obligația de a face 

prezența și de a verifica identitatea candidaților și asigură aducerea în sala de examen și primirea de 

către fiecare candidat a unui set de subiecte. 

(3) După ora stabilită pentru începerea probei scrise, nici un candidat nu mai poate părăsi sala 

de examen, sub sancțiunea eliminării din examen, cu excepția situațiilor de urgență, în care aceștia 

pot fi însoțiți de una dintre persoanele care asigură supravegherea. 

(4) În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioadă derulării acestuia, inclusiv a 

formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă 

deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de 

comunicare la distanță. 

 

Art.14. Desfășurarea probei scrise 

(1) Fiecare candidat primește un set de foi ștampilate cu ștampila Asociației, precum și un 

cod de identificare care trebuie înscris în colțul din dreapta sus, pe toate paginile scrise ale fiecărei 

lucrări. Lucrările vor fi scrise numai cu pixul sau stiloul. 

(2) Toți candidații pentru aceeași secțiune vor rezolva aceleași subiecte. 

(3) Prin decizia președintelui comisiei de acreditare, luată cu consultarea membrilor comisiei 

de examinare, între perioadele de desfășurare a celor 3 etape ale probei scrise a examenului pot fi 

prevăzute pauze. În acest caz, la începutul fiecărei etape vor fi comunicate candidaților numai 

subiectele pentru etapa de examen prevăzută a se desfășura până la pauză. 
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(4) La expirarea timpului alocat probei scrise, candidații au obligația de a preda, iar 

secretariatul are obligația de a prelua lucrările scrise. 

 

Art.15. Corectarea lucrărilor 

(1) Lucrările se corectează în termenul prevăzut în calendarul sesiunii de acreditare. 

 (2) Notarea lucrărilor la proba scrisă a examenului se face în baza grilei de notare stabilite de 

comisia de examinare. 

 (3) Rezultatul de la proba scrisă, cu mențiunea "Admis" sau "Respins", se comunică de către 

secretariat candidaților. 

 

SECȚIUNEA a 3-a 

Proba orală 

 

Art.16. Proba orală 

(1) La proba orală participă numai candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă. 

(2) Proba orală se organizează conform calendarului sesiunii de acreditare. 

 

Art.17. Tematica și bibliografia probei orale 

(1) Tematica probei orale se stabilește de către comisia de acreditare cu participarea 

IROVAL, în ziua anterioară zilei în care se desfășoară proba orală. Membrii comisiei de examinare 

pot pune candidaților și alte întrebări decât cele cuprinse în tematica orientativă. 

(2) Tematica se formulează pe baza bibliografiei de examen, inclusiv pe baza concluziilor 

verificării evaluării elaborate în cadrul probei scrise. 

 

Art.18. Desfășurarea probei orale 

(1) Candidații sunt invitați pe rând în sala de desfășurare a probei orale. 

(2)  Durata probei orale pentru fiecare candidat nu poate depăși 30 de minute. 

(3) Fiecare membru al comisiei de examinare poate adresa întrebări candidatului, iar 

moderatorul monitorizează calitatea întrebărilor, durata examinării, precum și calitatea răspunsurilor. 

 

CAPITOLUL IV 

Notarea probelor. Rezultatele examenului 

SECȚIUNEA 1 

Notarea probelor 

 

Art. 19. Notarea probelor 

(1) Notarea fiecărei etape din cadrul probei scrise se face de către fiecare membru al comisiei 

de examinare, pe fișe separate de notare.  

(2)  Pentru testul grilă, notarea se va face după cum urmează: 

a) se iau în considerare numai variantele indicate de candidat drept corecte; 

b) fiecare întrebare are un singur răspuns corect; 

c) fiecare răspuns se consideră fie corect, fie incorect; 

d) numărul de puncte alocat fiecărei întrebări este același.  

(3) Punctajul final obținut de fiecare candidat la proba scrisă este media aritmetică a 

punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examinare. 

(4) Notarea probei orale se face de către comisia de examinare, pe fișe de notare, pentru 

fiecare candidat, imediat după finalizarea probei orale. 

(5) Fiecare membru al comisiei de examinare va acorda punctajul pentru proba orală luând în 

considerare toate răspunsurile candidatului din cadrul probei orale, rezultatul final fiind "Admis" sau 

"Respins". 
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SECȚIUNEA a 2-a 

Rezultatele examenului 

 

Art. 20. Punctaje 

(1) Punctajul necesar promovării examenului la proba scrisă este de cel puțin 50% din nota 

maximă posibilă la fiecare etapă și de 70% din nota maximă posibilă, pentru cele 3 etape.  

(2) Nota maximă posibilă este stabilită de către comisia de acreditare. 

(3) Rezultatul obținut la examen se comunică pe cale electronică, sub semnătura 

președintelui comisiei de acreditare, la adresele de e-mail menționate în formularele de înscriere,   în 

termenul prevăzut în calendarul sesiunii de acreditare.  

 

SECȚIUNEA a 3-a 

Procedura de contestare 

 

Art. 21. Competență 

  Comisia de acreditare are competentă de a se pronunța cu privire la contestațiile formulate de 

candidații respinși referitor la: 

a) rezultatul analizei dosarelor; 

b) rezultatul obținut la proba scrisă. 

 

Art. 22. Contestarea rezultatului obținut la analizarea dosarelor 

(1) Candidații respinși la analiza dosarelor pot formula contestație în termenul prevăzut în 

calendarul sesiunii de acreditare, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

(2) Contestația se depune la registratura Asociației. 

(3) Comisia de acreditare are obligația de a soluționa, în condițiile prezentului 

regulament, contestația cu privire la analiza dosarelor, în termenul prevăzut în 

calendarul sesiunii de acreditare. 

(4) Rezultatul motivat al contestației cu mențiunea "Admis" sau "Respins", se comunică pe 

cale electronică candidatului prin grija secretariatului, la adresele de e-mail menționate în 

formularele de înscriere, în termenul prevăzut în calendarul sesiunii de acreditare. 

 

Art. 23. Contestarea rezultatului obținut la proba scrisă 

(1) Candidații respinși la rezultatul probei scrise pot formula contestații în termenul prevăzut 

în calendarul sesiunii de acreditare, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

(2) Contestațiile se soluționează în termenul prevăzut în calendarul sesiunii de examinare. 

(3) Comisia de examinare are obligația de a pune la dispoziția comisiei de soluționare a 

contestațiilor toate documentele necesare soluționării contestației. 

(4) Rezultatul motivat al contestației cu mențiunea "Admis" sau "Respins", se comunică pe 

cale electronică candidatului prin grija secretariatului, la adresele menționate în formularele de 

înscriere, în termenul prevăzut în calendarul sesiunii de acreditare. 

 

Art. 24. Rezultatelor contestării 

 Rezultatele contestațiilor sunt definitive. 

 

Art. 25. Aprobarea Listei candidaților admiși 

(1) Lista candidaților admiși este transmisă de președintele comisiei de acreditare, pentru 

aprobare, Consiliului director. 

(2) Procedura de acreditare se finalizează prin aprobarea listei candidaților admiși la 

examenul de acreditare de către Consiliul director. 
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SECȚIUNEA a 4-a 

Certificatul de acreditare 

 

Art. 26. Acordarea certificatului de acreditare 

(1)  Membrii acreditați vor primi câte un certificat de acreditare care atestă calitatea acestora de 

evaluator autorizat, membru acreditat, precum și specializarea pentru care au fost acreditați. 

(2) Evaluatorul autorizat, membru acreditat va primi legitimația, parafa și insigna de membru 

acreditat și va avea dreptul de a utiliza, alături de nume, inițialele MAA - Membru Acreditat 

ANEVAR. 

(3) Durata valabilității certificatului de acreditare, este de 5 ani de la data emiterii. 

(4) Lista membrilor acreditați cu menționarea numelui și prenumelui, numărului legitimației și 

specializarea pentru care au fost acreditați se publică pe pagina de web a Asociației, în Tabloul 

Asociației și în Buletinul Informativ. 

 

CAPITOLUL V 

Examenul de reacreditare 

SECȚIUNEA 1 

Selecția dosarelor de examen 

 

Art. 27. Termenul de reacreditare 

(1) Reacreditarea se face din 5 din 5 ani. 

(2) Membrul acreditat se poate înscrie la examenul de reacreditare, la orice sesiune organizată 

de către Asociație în intervalul celor 5 ani de valabilitate a calității de membru acreditat. 

(3) Dacă până la expirarea perioadei de 5 ani, membrul acreditat nu se prezintă la examenul de 

reacreditare sau nu promovează acest examen, își pierde calitatea de membru acreditat. 

 

Art. 28. Dosarul de înscriere 

 (1) Dosarul de înscriere la examenul de reacreditare cuprinde următoarele documente: 

a) formularul de înscriere conform modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament; 

b) curriculum vitae în limba română, însoțit de fotografie; 

c) raportul de activitate care va cuprinde o listă cu 10 lucrări de evaluare, din care 5 lucrări 

elaborate în coordonarea candidatului, în ultimii 2 ani. 

d) 2 rapoarte de evaluare EI sau 3 rapoarte EPI în limba română, reprezentative pentru 

întreprinderi/proprietăți imobiliare diferite, după caz, executate de candidat în ultimii 2 

ani; Rapoartele de evaluare trebuie să corespundă cerințelor Standardelor de evaluare 

adoptate de Asociație, valabile la data evaluării și uzanțelor profesionale ale Asociației 

în ceea ce privește cuprinsul raportului, a modului de abordare, a procedurilor de 

evaluare, a fundamentării diferitelor aspecte și să aibă coerența și transparența necesare 

înțelegerii complete a acestora. Rapoartele de evaluare vor fi depuse pe suport de hârtie 

și pe suport electronic; la solicitarea Comisiei de acreditare, candidații vor prezenta 

modele de calcul în format Excel. Nu se acceptă rapoarte simplificate/uniforme. Nu se 

acceptă rapoarte de evaluare apartament. Nu se acceptă rapoarte de verificare. 

Rapoartele pot fi depersonalizate. 

e) declarația pe proprie răspundere cu privire la antecedentele penale; 

f) copia poliței de asigurare de răspundere civilă profesională valabilă pentru anul în curs, 

în cazul în care candidatul nu este asigurat prin intermediul societății partenere a 

Asociației 

(2) Prevederile art. 6, art. 7 alin. (2)-(6), art. 8-10 se aplică în mod corespunzător.” 

 

Art. 29. Comisii 

  Comisia de reacreditare și comisia de examinare pentru reacreditare acreditat sunt numite, 

organizate și își desfășoară activitatea după aceleași reguli ca și în cazul acreditării. 
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SECȚIUNEA a 2-a 

Proba scrisă a examenului 

Art. 30. Proba scrisă 

(1) Proba scrisă a examenului cuprinde următoarele etape: 

a) verificarea unui raport de evaluare și elaborarea unui raport de verificare, în 

conformitate cu Standardele de evaluare în vigoare; 

b)  rezolvarea unui test grilă cu 100 de întrebări. 

(2) Durata etapei de la alin. (1) lit. a) este de 120 de minute, iar durata etapei de la alin. (1) lit. 

b) este de 100 de minute, pentru fiecare din cele două probe. 

   (3) În cazul în care un membru acreditat se prezintă pentru examenul de reacreditare în 

aceeași sesiune, la două specializări diferite, proba scrisă la una din secțiuni poate fi planificată în 

aceeași zi cu proba scrisă la examenul de acreditare pentru secțiunea respectivă. 

(4) Prevederile art. 12-15 se aplică în mod corespunzător. 

 

SECȚIUNEA a 3-a 

Proba orală 

Art.31. Proba orală 

(1) La proba orală pot participa candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă. 

(2) Proba orală constă în discuții cu examinatorii pe teme din bibliografia de examen, similare 

celor de la proba orală din cadrul examenului de acreditare, inclusiv pe baza concluziilor verificării 

evaluării elaborate în cadrul probei scrise. 

(3) Prevederile art. 17-18 se aplică în mod corespunzător. 

 

CAPITOLUL VI 

Notarea probelor. Rezultatele examenului de reacreditare 

 

Art. 32. Prevederi similare 

(1) Prevederile art. 19-26 se aplică în mod similar. 

 

CAPITOLUL VII 

Menținerea calității de membru acreditat/reacreditat 
9 9 

Art. 33. (1) Conform art. 17 alin (4) din OG nr. 24/2011,  un membru ANEVAR își menține calitatea 

de membru acreditat/reacreditat, pe perioada celor 5 ani de valabilitate, îndeplinind următoarele 

condiții: 

a) urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continua; 

b) încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de 

evaluare, în condițiile stabilite de Consiliul director;  

c) achită cotizația anuală în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director;  

d) nu este condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție.  

    
(2) În cazul în care, condițiile de la alin. (1) lit. a)-d) nu sunt respectate și drept urmare, 

membrul este suspendat sau exclus, calitatea de membru acreditat/reacreditat se pierde și se poate 

redobândi cu reluarea tuturor etapelor prevăzute în prezentul regulament. 

 

CAPITOLUL VIII 

Dispoziții finale 

Art. 34. Dispoziții finale 

 Toate persoanele implicate în activități legate de organizarea și derularea procesului de 

acreditare sunt remunerate de Asociație pe baza tarifelor aprobate de Consiliul director, cu excepția 

salariaților Asociației și IROVAL, care vor avea aceste activități ca sarcini de serviciu înscrise în fișa 

postului, anexă la contractul individual de muncă. 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 53/15.09.2021 

pentru modificarea Regulamentului de acreditare aprobat prin Hotărârea Consiliului director 

nr. 38/2015, cu modificările ulterioare 

 

 În temeiul art. 5 alin. (2) și al  art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 

prezenta hotărâre. 

Art. I. - Regulamentul de acreditare aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 38/2015, 

cu modificările ulterioare se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 28 va avea următorul cuprins: 

„Art. 28. Dosarul de înscriere 

 (1) Dosarul de înscriere la examenul de reacreditare cuprinde următoarele documente: 

a) formularul de înscriere conform modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament; 

b) curriculum vitae în limba română, însoțit de fotografie; 

c) raportul de activitate care va cuprinde o listă cu 10 lucrări de evaluare, din care 5 lucrări 

elaborate în coordonarea candidatului, în ultimii 2 ani. 

d) 2 rapoarte de evaluare EI sau 3 rapoarte EPI în limba română, reprezentative pentru 

întreprinderi/proprietăți imobiliare diferite, după caz, executate de candidat în ultimii 2 

ani; Rapoartele de evaluare trebuie să corespundă cerințelor Standardelor de evaluare 

adoptate de Asociație, valabile la data evaluării și uzanțelor profesionale ale Asociației 

în ceea ce privește cuprinsul raportului, a modului de abordare, a procedurilor de 

evaluare, a fundamentării diferitelor aspecte și să aibă coerența și transparența necesare 

înțelegerii complete a acestora. Rapoartele de evaluare vor fi depuse în format 

electronic, iar denumirea fiecăruia va conține Numele și Prenumele candidatului; la 

solicitarea Comisiei de acreditare, candidații vor prezenta modele de calcul în format 

Excel. Nu se acceptă rapoarte simplificate/uniforme. Nu se acceptă rapoarte de evaluare 

apartament. Nu se acceptă rapoarte de verificare. Rapoartele pot fi depersonalizate. 

e) declarația pe proprie răspundere cu privire la antecedentele penale; 

f) copia poliței de asigurare de răspundere civilă profesională valabilă pentru anul în curs, 

în cazul în care candidatul nu este asigurat prin intermediul firmei partenere a 

Asociației. 

(2) Prevederile art. 6, art. 7 alin. (4) și (6) și art. 8-10 se aplică în mod corespunzător. 

(3) În cazul membrilor inactivi angajați în cadrul Departamentului de monitorizare ANEVAR, 

documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se înlocuiesc cu o listă cuprinzând 10 lucrări de 

evaluare verificate în ultimii 2 ani, realizate de candidat în desfășurarea atribuțiilor de serviciu.  

(4) Înscrierea se face în sistem online, conform alin (3), denumirea fiecărui document depus 

electronic trebuind să conțină Numele și Prenumele candidatului.  

(5) Dosarul de înscriere se depune la registratura Asociației, astfel: toate documentele 

prevăzute la alin. (1) se încarcă pe platforma https://wetransfer.com, iar link-ul de descărcare a lor se 

transmite la adresa de e-mail inscriere.acreditare@anevar.ro.; nu se vor transmite documente direct la 

adresa de e-mail inscriere.acreditare@anevar.ro. 

(6) Respectarea modalității de depunere a dosarului de înscriere intră în responsabilitatea 

candidatului.” 

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociației și 

intră în vigoare la data publicării pe pagina web a Asociației. 

Art. III. - Regulamentul de acreditare astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre se 

publică pe pagina web a Asociației. 

Preşedintele Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

https://wetransfer.com/
mailto:inscriere.acreditare@anevar.ro
mailto:inscriere.acreditare@anevar.ro
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ANEXĂ 

 
Cerere de înscriere la sesiunea de examene pentru dobândirea calității  

de membru acreditat  

al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  
 

1. SOLICITARE ÎNSCRIERE LA SESIUNEA DE:  

 
ACREDITARE ………………….…………, PENTRU SPECIALIZAREA:                                                  R 

REACREDITARE …………..….…………, PENTRU SPECIALIZAREA:                                                  R 

EVALUARE ÎNTREPRINDERE, FOND DE COMERȚ și ALTE ACTIVE NECORPORALE 

           EVALUARE BUNURI IMOBILE 

2. INFORMAȚII SOLICITANT 

2.1 DATE PERSONALE 

 Numele 

 Prenumele 

 Nr. Legitimație 

2.2 DOMICILIUL 

 Strada / nr. 

 Localitatea 

 Județul 

 Telefon / Fax 

 E-mail 

3. REGIMUL EXERCITĂRII PROFESIEI 

 □ PFA 

 □ Angajat în cadrul _____________________________________________________________________________ 

 Persoana de contact:______________________ 

 Telefon / Fax _______________________________ 

4. ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ  

 
□ Sunt asigurat prin programul ANEVAR–AON la ALLIANZ TIRIAC 

 
□ Nu sunt asigurat prin programul ANEVAR- AON şi am ataşat copia poliței de asigurare de 

răspundere civilă profesională 

 

 Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de ANEVAR pentru îndeplinirea 
atribuțiilor sale astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. 24/2011 și pentru a primi informări 
referitoare la desfășurarea examenului de acreditare/reacreditare. 

 
 
 
Semnătura          Data _________________                                                                                                                                             
________________ 
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Anexa la HCD nr. 48/2021  

Procedura de desfășurare a examenului de acreditare/reacreditare,  

proba orală, în sistem online 
 

 

Capitolul 1 – Platforma de examinare online 

Art. 1. Pentru desfășurarea examenului de acreditare/reacreditare, proba orală, în sistem online,  

ANEVAR utilizează platforma Zoom (https://zoom.us), accesibilă participanților la examen prin  

intermediul link-ului furnizat în acest scop de către ANEVAR. 

Art. 2. Participanții la examen vor accesa platforma Zoom utilizând un dispozitiv (desktop, laptop,  

tabletă) cu acces la internet, dotat cu camera web și microfon, funcțional pe toată perioada  

examenului.  

Art. 3. Platforma Zoom va fi utilizată de participanți conform instrucțiunilor cuprinse în Anexa la  

prezenta procedură.  

Capitolul 2 – Desfășurarea examenului 

Art. 4. Data și ora examenului vor fi comunicate de către ANEVAR fiecărui candidat în parte, prin 

intermediul adresei de e-mail cuprinse în cererea acestuia de înscriere la examen.  

Art. 5. Candidații se vor autentifica pe platforma Zoom, cu nume și prenume și număr de legitimație  

ANEVAR, în data și la ora la care au fost programați pentru examinare și vor rămâne conectați la ea, 

cu camera web și microfonul deschise, pe toata durata examenului.  

Art. 6. Candidații care în ziua examenului nu se autentifică pe platforma Zoom sau se autentifică cu 

mai mult de 10 minute întârziere față de ora la care au fost programați pentru examinare, nu îl mai 

pot susține, sunt declarați absenți la proba orală a examenului și în consecință, respinși la examenul 

de acreditare/reacreditare.  

Art. 7. Identificarea candidaților de către Comisia de examinare se face în baza unui act de identitate 

cu fotografie (buletin, carte de identitate, pașaport etc).  

Art. 8. Pe parcursul examinării Comisia de examinare are dreptul să solicite candidaților Share 

Screen.  

Art. 9. Candidații vor respecta condițiile specifice participării la un examen în sistem clasic, 

respectiv vor fi singuri, într-un spațiu închis (de tip birou) și liniștit, pe toată perioada examenului.  

Capitolul 3 - Dispoziții finale 

Art. 10. În afara situațiilor decurgând din caracteristicile specifice sistemului online de organizare,  

examenul de acreditare/reacreditare, proba orală, se va desfășura în baza prevederilor cuprinse în  

Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu  

modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare și în Regulamentul de  

acreditare. 

Art. 11. Pe toată perioada examenului, interacțiunea dintre candidați și examinatori va fi adecvată,  

caracterizată de un limbaj profesionist, constructivă și fără a denigra profesia, organismul profesional 

care o reprezintă sau colegii. 
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Anexă 

Examen Online prin Zoom App. Instrucțiuni utilizare platformă 

Calendarul sesiunii de acreditare/reacreditare noiembrie 2021 

Fazele sesiunii de acreditare Perioada 
Depunerea dosarelor de înscriere 13-27.09.2021 

Analiza dosarelor de înscriere şi transmiterea răspunsului 01-11.10.2021 

Perioada de contestaţie a rezultatelor înscrierii 12-14.10.2021 

Transmiterea răspunsului la contestaţii 15-20.10.2021 

Înştiinţare dată/oră examen - loc desfăşurare examen 21-25.10.2021 

Proba scrisă examen de acreditare/reacreditare 26-27.10.2021 

Transmiterea rezultatelor obţinute de candidaţi 04.11.2021 

Perioada de contestaţie a rezultatelor examenului scris 05-08.11.2021 

Transmiterea răspunsului la contestaţii 08-11.11.2021 

Examinare orală acreditare/reacreditare 16-17.11.2021 

Comunicarea rezultatelor finale 18-19.11.2021 
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TEMATICA PENTRU ACREDITARE ÎN SPECIALIZAREA  

EVALUĂRI DE ÎNTREPRINDERI, DE FOND DE COMERȚ ȘI  

ALTE ACTIVE NECORPORALE 

 

Tematica pentru acreditarea în evaluarea de întreprinderi a fost preluată și structurată pe baza sferei 

de cunoștințe redate în recomandările bibliografice ale ANEVAR și ale IROVAL, respectiv în 

lucrările editate și puse la dispoziția evaluatorilor de întreprinderi.  

Tematica este divizată în 5 secțiuni astfel încât să cuprindă cunoștințele teoretice, de analiză detaliată 

și de aplicații generale, ca și cele de aplicații speciale.  

    

Secțiunea I-a. Termenii de referință ai evaluării  

Această secțiune cuprinde cunoștințele care definesc termenii de referință ai evaluării, elaborarea 

contractului de prestări servicii de evaluare și problemele de bază ale procesului de evaluare.  

  

 1. Scopul evaluării întreprinderilor  

 1.1. Relația între scopul evaluării și tipul adecvat al valorii  

 1.2. Definițiile tipurilor valorii  

  

 2. Caracteristicile proprietății supuse evaluării  

 2.1. Identificarea drepturilor de proprietate evaluate 

 2.2. Identificarea activului sau a datoriei supuse evaluării  

 2.3. Natura și sursa informațiilor utilizate 

  

 3. Premisele valorii  

 3.1. Continuarea exploatării  

 3.2. Lichidare  

 

  4. Termenii de referință ai evaluării  

 4.1. Ipoteze și ipoteze speciale  

 4.2. Descrierea raportului de evaluare  

 

Secțiunea a II-a. Standardele de evaluare a bunurilor ediția 2020 și cadrul juridic al profesiei 

de evaluator autorizat 

Această secțiune cuprinde noțiunile, informațiile la care fac referire: Standardele de evaluare a 

bunurilor, ediția 2020, obligatorii pentru evaluatorii autorizați și reglementările în domeniul evaluării 

bunurilor: 

  

 1. Cadrul juridic al profesiei de evaluator autorizat  

1.1. Definiția evaluatorului și relațiile cu terții. Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind 

unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor  

 1.2. Regulamentul de organizare și funcționare al ANEVAR  

 1.3. Regulamentul de organizare și funcționare a filialelor ANEVAR 

 1.4. Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat 

   

 2. Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2020   

 



23 

 
Secțiunea a III-a. Analiza cantitativă și calitativă a informațiilor utilizate în evaluare 

Această secțiune cuprinde cunoștințele referitoare la tehnicile și metodele utilizate pentru analiza 

surselor de informații, a indicatorilor de referință și pentru estimarea riscului.  

 1. Surse de informații privind: 

   1.1. Mediul macroeconomic  

 1.2. Sectorul de activitate  

 1.3. Întreprindere  

 

       2. Analiza calitativă și cantitativă a informațiilor privind:  

 2.1. Mediul macroeconomic  

 2.2. Sectorul de activitate  

 2.3. Întreprindere  

  

          3. Analiza cantitativă a informațiilor financiare 

 3.1. Analiza situațiilor financiare  

 a. în termeni monetari (nivelul indicatorilor și dinamica lor)  

 b. în termeni procentuali   

 c. ca rate financiare  

 3.2. Ajustarea situațiilor financiare  

 a. exprimarea indicatorilor în termeni nominali și termeni reali  

 b. ajustări ale unor elemente ale contului de profit și pierderi și ale unor posturi din 

bilanțul contabil  

  

Secțiunea a IV-a. Evaluarea întreprinderii și a participațiilor la întreprinderi 

Această secțiune cuprinde cunoștințele aferente aplicării celor trei abordări în evaluare și a metodelor 

de evaluare uzuale, aplicării primei de control sau discounturilor pentru pachete minoritare și pentru 

lipsă de lichiditate și reconcilierii valorilor rezultate.  

 1. Abordări în evaluarea întreprinderii  

 1.1. Abordarea prin piață  

 a. concepte de bază;  

 b. selectarea întreprinderilor similare și relevante pentru comparații;  

 c. metode de evaluare uzuale:  

 (1) comparația cu vânzări de pe piața de capital;  

 (2) comparația cu vânzări de fuziuni și achiziții cu întreprinderi similare necotate;  

 (3) comparația cu vânzările anterioare de acțiuni ale întreprinderii;  

d. selectarea multiplicatorilor adecvați (multiplicatorii capitalului propriu și respectiv 

multiplicatorii capitalului investit).  

 1.2. Abordarea prin venit  

 a. concepte de bază  

 b. surse de informații  

 c. metode de evaluare uzuale:  

 (1) capitalizarea venitului  

 (2) fluxul de numerar actualizat (DCF)  

 d. costul capitalului propriu și împrumutat; costul mediu ponderat al capitalului  

 e. valoarea terminală  

 f. durata perioadei de previziune explicită  

 1.3. Abordarea prin cost 

 a. concepte de bază 

 b. metoda activului net 

 c. evaluarea activelor întreprinderii 

 d. evaluarea datoriilor întreprinderii 
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 2. Primă de control și discounturi   

 2.1. Primă de control/discount pentru lipsă de control  

 a. surse de informații  

 b. stabilirea mărimii primei/discountului  

 2.2. Discount pentru lipsă de lichiditate  

   a. surse de informații  

  b. stabilirea mărimii discountului pentru lipsă de lichiditate.  

 2.3. Alte tipuri de discounturi   

 3. Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii.  

   

Secțiunea a V-a. Probleme speciale ale evaluării  

Această secțiune conține cunoștințele necesare evaluării în cazuri speciale, ca și cele necesare pentru 

elaborarea raportului de evaluare și a raportului de verificare.  

  

1. Evaluarea activelor necorporale  

1.1  Identificabilitatea, sfera și tratamentul contabil al activelor necorporale  

1.2. Abordări și metode de evaluare adecvate 

1.3. Fondul comercial 

2. Evaluarea instrumentelor financiare  

3. Evaluarea pentru raportare financiară 

4. Evaluarea în scopul combinării de întreprinderi 

5. Evaluarea pentru lichidare 

6. Raportul de evaluare. Conținut. Structură 

7. Raportul de verificare. Conținut. Structură 

 

   

Bibliografie pentru examen:  

1. ANEVAR (2021), Acreditarea. București: IROVAL. 

2. ANEVAR (2020), Standardele de evaluare a bunurilor, București: ANEVAR. 

3. Stan, S. V. și I. Anghel (coordonatori) (2016), Evaluarea întreprinderii, ediția a opta revizuită. 

București: IROVAL.  

4. IROVAL – CERCETĂRI ÎN EVALUARE (2016), Îndrumar pentru aplicarea metodelor de 

evaluare a activelor necorporale. București: IROVAL. 

5.  IVSC (2012), Îndrumar pentru evaluare 1 – Fluxul de numerar actualizat, București: IROVAL. 

6. IVSC (2012), Îndrumar pentru evaluare 3 – Evaluarea activelor necorporale, București: IROVAL. 

7. Reglementări în domeniul evaluării bunurilor  

 Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,  

 Regulamentul de organizare și funcționare a Asociației naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România,  

 Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat și  

 Regulamentul de organizare și funcționare a filialelor ANEVAR.   

Bibliografie suplimentară recomandată: 

1.  Shannon P. Pratt (2009), Abordarea prin piață a evaluării întreprinderilor. București: ANEVAR.  

2. Stan, S. V., I. Anghel și V. Gruzsniczki (2006), Capitalul intelectual al întreprinderii, Ed. 

IROVAL, București și Ed. Universității Petru Maior, Târgu Mureș.  
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TEMATICA PENTRU ACREDITARE ÎN SPECIALIZAREA  

EVALUĂRI DE BUNURI IMOBILE 

Tematica pentru acreditare în evaluarea proprietății imobiliare a fost gândită și structurată astfel încât 

să acopere sfera de cunoștințe conținute în recomandările bibliografice ale ANEVAR și IROVAL și 

în lucrările editate și puse la dispoziția evaluatorilor de proprietăți imobiliare.  

Tematica este divizată în secțiuni, astfel încât să cuprindă de la cunoștințe teoretice fundamentale, la 

cele de analiză detaliată, de aplicații generale și de aplicații speciale.  

  

Secțiunea I. Bazele teoretice ale evaluării  

Această secțiune se referă la cunoștințe teoretice de bază despre proprietatea imobiliară, precum 

definiții, tipuri de proprietăți imobiliare, valoarea și factorii care influențează valoarea, aspecte 

juridice, piața imobiliară, probleme de finanțare a proprietății imobiliare și standardele aplicabile în 

cazul evaluării proprietății imobiliare.  

  

1. Conceptul de valoare  

 1.1. Factorii care influențează valoarea  

 1.2. Cea mai bună utilizare  

 1.3. Valoarea de piață  

 1.4. Alte tipuri ale valorii  

 

 2. Proprietatea imobiliară  

 2.1. Tipuri de proprietăți imobiliare  

 2.2. Drepturi asupra proprietății imobiliare  

 2.3  Limitări ale drepturilor asupra proprietății imobiliare 

 2.4. Reglementări naționale și locale privind regimul proprietății imobiliare  

 2.5. Analiza pieței imobiliare  

 2.6. Finanțarea proprietății imobiliare  

 

 3. Standardele de evaluare și cadrul juridic al profesiei de evaluator autorizat  

Această secțiune cuprinde noțiunile, informațiile la care fac referire Standardele de evaluare a 

bunurilor, ediția 2020, obligatorii pentru evaluatorii autorizați și reglementările în domeniul 

evaluării bunurilor.  

Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2020   

Cadrul juridic al profesiei de evaluator autorizat 

3.1 Definiția evaluatorului și relațiile cu terții. Ordonanța Guvernului nr. 24/2011  

 3.2 Regulamentul de organizare și funcționare al ANEVAR  

 3.3 Regulamentul de organizare și funcționare a filialelor ANEVAR 

 3.4 Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat 

  

Secțiunea a II-a. Termenii de referință ai evaluării  

Această secțiune se referă la cunoștințele necesare stabilirii termenilor de referință ai evaluării, 

necuprinși în secțiunea anterioară.  

1.  Scopul și utilizarea evaluării. Relația între scopul evaluării și tipul valorii.  

2. Identificarea drepturilor asupra proprietății imobiliare subiect și identificarea proprietății subiect. 

Natura și sursa informațiilor utilizate. 

3.  Ipoteze și ipoteze speciale  

4. Descrierea raportului de evaluare 
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Secțiunea a III-a. Colectarea și analiza informațiilor   

Această secțiune se referă la cunoștințele necesare și relevante pentru realizarea analizei pieței 

imobiliare și a factorilor relevanți care influențează valoarea. Informațiile necesare pentru evaluare se 

referă la informațiile utile desfășurării procesului de evaluare complet.  

  

1. Informații macroeconomice, regionale și locale  

 1.1. Demografice  

 1.2. Economice  

 1.3. Mediu  

 1.4. Legislative  

 

 2. Descrierea proprietății imobiliare 

 2.1. Drepturi de proprietate evaluate  

         a. deplin 

         b. derivat 

 c. de servitute 

 2.2.  Descrierea terenului/amplasamentului  

         a. topografie  

         b. formă și suprafață  

         c. caracteristicile solului  

         d. vecinătăți  

         e. utilități/servicii publice  

 2.3. Descrierea construcțiilor  

         a. istoric  

         b. elemente constructive ale clădirilor și starea tehnică  

         c. suprafețe  

         d. stil arhitectural  

         e. utilitatea funcțională  

 2.4. Informații despre proprietățile imobiliare comparabile 

         a. tranzacții efective  

         b. oferte  

         c. venituri și cheltuieli  

         d. rate de capitalizare și de actualizare  

         e. costuri de construire  

         f. chiria, renta, redevența pentru concesiune  

         g. gradul de neocupare  

         h. similaritatea elementelor de comparație  

 2.5. Tehnici de analiză a informațiilor  

  

Secțiunea a IV-a. Analiza celei mai bune utilizări   

Această secțiune se referă la cunoștințele necesare pentru aprecierea celei mai valoroase direcții de 

utilizare posibilă a unei proprietăți imobiliare, din care rezultă cea mai mare valoare a acesteia.  

1. Condiționări  

 1.1. Utilizare posibilă din punct de vedere fizic  

 1.2. Utilizare permisă din punct de vedere legal  

         a. reglementări  

         b. restricții  

 1.3. Utilizare fezabilă din punct de vedere financiar 

 1.4  Utilizarea care să conducă la cea mai mare valoare a proprietății  

 1.5. Timpul necesar realizării conversiei (dacă este cazul)  

 1.6. Costurile efectuării conversiei  
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 2. Analiza celei mai bune utilizări  

 2.1. Terenul  

        a. dimensiuni optime  

        b. teren în exces  

        c. necesitatea unui teren suplimentar  

        d. costuri pentru amenajarea terenului  

 2.2. Construcții  

        a. potențialul pentru renovare/conversie  

        b. costurile de conversie  

        c. venitul în urma realizării conversiei  

        d. pierderea de timp și de venit pe durata conversiei  

 2.3. Considerații speciale  

  a. utilitate  

  b. momentul potrivit  

  c. participanți  

  d. neconformitate din punct de vedere legal  

  e. utilizare provizorie (interimară)  

  f. conversie  

  g. valoarea de recuperare  

  h. costul de demolare  

  i. documente și autorizații pentru conversie  

2.4. Proceduri de calcul în vederea identificării celei mai bune utilizări 

 

Secțiunea a V-a. Tehnicile de evaluare a terenului  

Această secțiune cuprinde cunoștințele necesare pentru selectarea celei/celor mai adecvate metode de 

evaluare a terenului.  

1. Comparația directă  

2. Metoda extracției  

3. Metoda alocării  

4. Metoda reziduală  

5. Metoda capitalizării rentei funciare 

6. Analiza parcelării și dezvoltării 

   

Secțiunea VI-a. Abordări în evaluare  

Această secțiune se referă la cunoștințele necesare pentru selectarea celei/celor mai adecvate 

abordări, respectiv metode de evaluare pentru evaluarea unei proprietăți imobiliare.  

 1. Abordarea prin piață (comparația vânzărilor)  

 1.1. Selectarea tranzacțiilor comparabile  

 a. elemente de comparație  

 b. unități de comparație  

 c. procesul de ajustare a prețurilor proprietăților comparabile în funcție de diferențele 

între caracteristicile proprietăților imobiliare comparabile și proprietatea imobiliară 

subiect cu argumentarea ajustărilor (pentru teren și construcții) 

 1.2. Analiza rezultatelor și selectarea valorii 

 2. Abordarea prin cost  

 2.1. Conceptele de cost  

   a. costul de reconstruire  

   b. costul de înlocuire  

     c. costul istoric și costul indexat  

       d. structura costului  
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  e. sursele de informații despre costuri  

  f. metode de estimare a costurilor  

 2.2. Estimarea deprecierilor  

 a. definiții  

   b. tipuri de deprecieri  

   c. metode de estimare a valorii tipurilor de deprecieri   

 2.3. Valoarea terenului  

 

 3. Abordarea prin venit  

 3.1. Conceptul de capitalizare a venitului  

 a. forme ale venitului  

 b. valoarea actualizată a venitului anticipat  

 c. formule ale matematicii financiare pentru capitalizarea venitului  

 d. simboluri și abrevieri  

 3.2. Rate de capitalizare și de actualizare  

 a. caracteristicile ratelor rentabilității  

 b. diferențe între rata de capitalizare și rata de actualizare  

 c. tipuri de rate de capitalizare  

 d. modalități de stabilire a ratei de capitalizare  

 3.3. Venituri și cheltuieli  

 a. estimări  

 b. tipuri de venituri și cheltuieli  

 c. analiza venitului brut potențial  

 d. venituri auxiliare  

 e. analiza chiriei și a tendințelor ei  

 f. analiza cheltuielilor de exploatare  

 3.4.  Metode de convertire a venitului în valoare   

 a. multiplicatori ai venitului  

 b. metode de capitalizare directă  

 c. tehnici reziduale de evaluare a terenului și a construcțiilor   

 d. tehnicile fluxului de numerar actualizat  

 e. rata de actualizare  

 f. valoarea terminală (de reversiune/prețul net de vânzare)  

 

Secțiunea a VII-a. Analiza rezultatelor, concluzia asupra valorii, raportul de evaluare/de 

verificare  

Această secțiune conține cunoștințele necesare pentru aprecierea relevanței și credibilității 

abordărilor și metodelor de evaluare utilizate pentru formularea concluziei asupra valorii, precum și 

pentru elaborarea raportului de evaluare/verificare.  

1. Aprecierea relevanței și credibilității fiecărei abordări/metode de evaluare 

2. Criterii de selecție a abordărilor adecvate  

3. Prezentarea concluziei asupra valorii  

4. Raportul de evaluare. Conținut. Structură 

5. Raportul de verificare. Conținut. Structură    

 



29 

 Bibliografie pentru examen: 

1. ANEVAR (2021), Acreditarea. București: IROVAL. 

2. ANEVAR (2020), Standardele de evaluare a bunurilor. București: ANEVAR. 

3.  ANEVAR (2019), Evaluarea proprietății imobiliare, Ediția a treia. București: ANEVAR. 

4. Reglementări în domeniul evaluării bunurilor (Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, Regulamentul de organizare și funcționare a Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, Codul de etică al profesiei de evaluator 

autorizat și Regulamentul de organizare și funcționare a filialelor ANEVAR). 

5. Appraisal Institute (2011), Evaluarea proprietății imobiliare, Ediția a 13-a. Ediția în limba 

română. București: ANEVAR. 

 

Bibliografie suplimentară recomandată: 

1. Bene, I. A. M. și E. Ionașcu (2021), Elemente esențiale din evaluarea proprietății imobiliare, 

transpuse în 150+ aplicații. București: IROVAL. 

2. Șchiopu, C. (2020), Costuri de reconstruire - costuri de înlocuire. Clădiri de birouri și clădiri 

comerciale. București: IROVAL,  

3. Stan, S. V. (2017), Metode de evaluare a hotelurilor și restaurantelor. București: IROVAL. 

4. Rattermann, M. R. (2016), Evaluarea prin abordarea prin piață. Analiza proprietății 

rezidențiale și logica sa. Ediția în limba română. București: ANEVAR. 

5. IROVAL - CERCETĂRI ÎN EVALUARE (2016), Costuri de reconstruire - costuri de înlocuire. 

Clădiri rezidențiale. București: IROVAL,  

6. IROVAL - CERCETĂRI ÎN EVALUARE (2016), Costuri de reconstruire - costuri de înlocuire. 

Clădiri industriale, comerciale, agricole. Construcții speciale. București: IROVAL,  

7. IROVAL - CERCETĂRI ÎN EVALUARE (2016), Costuri de reconstruire - costuri de înlocuire. 

Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodăresti, structuri MiTek și construcții speciale. 

București: IROVAL. 

8. Akerson, C. B. (2014), Teoria și tehnicile abordării prin venit, Ediția a 3-a. Ediția în limba 

română. București: ANEVAR. 

9. Stan, S. V. și I. Bene (coordonatori) (2012), Evaluarea proprietății imobiliare. Aplicații. 

București: IROVAL, INVEL MULTIMEDIA. 

10. Slade, B. A. (2012), Evaluarea clădirilor de birouri. O perspectivă actuală. Ediția în limba 

română. București: IROVAL. 

11. IVSC (2012), Îndrumar pentru evaluare 1 – Fluxul de numerar actualizat, București: IROVAL. 

12. IVSC (2012), Îndrumar pentru evaluare 2 – Abordarea prin cost pentru activele corporale, 

București: IROVAL. 
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ATENȚIE! 

Informațiile prezentate în capitolele următoare, privind nivelul unor indicatori (prețuri, rate etc.) 

utilizați în aplicațiile și problemele incluse în această broșură, au un scop strict didactic. Aceștia 

nu pot fi preluați ca informații reale de pe piață și, deci, nu pot fi folosiți în rapoartele de evaluare 

ale unor proprietăți similare.  

Aplicațiile și problemele nu au ca intenție prezentarea exhaustivă a unor situații concrete, ci 

numai de verificare a modului de înțelegere și aplicare a metodelor de evaluare, de către candidați. 
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SPECIALIZAREA EVALUĂRI DE ÎNTREPRINDERI, DE FOND DE 

COMERȚ ȘI ALTE ACTIVE NECORPORALE. APLICAȚII 

APLICAȚIA 1 

 profitul net anual este 100 mil. lei; 

 creșterea anuală perpetuă a profitului net anual, exprimată în termeni nominali (g n) va fi 5%; 

 rata medie anuală previzionată a inflației (f) este 3%; 

 rata nominală de actualizare (kn) este 14%. 

Să se calculeze valoarea capitalului acționarilor (VCA), utilizând rata de capitalizare a profitului net, 

exprimată atât în termeni nominali (cn), cât și în termeni reali (cr). 

Rezolvare 

k r = (k n – g n) ×1 / (1 + f) = (0,14 – 0,03) ×1 / (1 + 0,03) = 0,1068 

g r = (g n – f) ×1 / (1 + f) = (0,05 – 0,03) × 1 / (1 + 0,03) = 0,0194 

c r = (k r – g r) = 0,1068 – 0,0194 = 0,0874 sau 8,74% 

c n = k n – g n = 0,14 – 0,05 = 0,09 sau 9% 

Prin aplicarea formulei Gordon, valoarea capitalului acționarilor (VCA) este: 

VCA = (100 × 1,0194) / 0,0874 = 1.166,66 mil. lei, sau 

VCA = (100 × 1,05) / 0,09 = 1.166,66 mil. lei     

                            

APLICAȚIA 2 

 Profitul net anual din exploatare al unei întreprinderi, în anul de bază, este 7 mil.€; 

 În următorii 3 ani, el va crește cu 6% pe an, iar din anul 4 va crește la infinit cu 3% pe an; 

 Întreprinderea se finanțează astfel: 66,6% prin capital propriu; această structură se va menține în 

continuare. 

 Costul nominal al capitalului propriu a fost stabilit la 18%, iar rata anuală a dobânzii la credite este 

8%. 

 Cota impozitului pe profit este 25%. 

Cât reprezintă valoarea întreprinderii și valoarea capitalului acționarilor? 

Rezolvare 

cmpc = (18% × 0,666) + [8% ×(1 - 0,25) × 0,333] = 14% 

Indicatori An bază An 1 An 2 An 3 An 4 

Profit net – mil. € 7 7,42 7,86 8,33 8,58 

Factor actualizare @14%  0,8772 0,7694 0,5921  

Profit net actualizat - mil. €  6,51 6,048 4,932  

Sumă profit net actualizat - mil. € 17,49     

Val. terminală actualizată*- mil. €  46,18     

Valoarea întreprinderii - mil. € 63,67     
* calculată astfel: [(8,58 × 1,03) / (0,14 – 0,03)] × 0,5921 

Valoarea întreprinderii = 63,7 mil. € 

Valoarea capitalului acționarilor = 63,67 × 0,666 = 42,4 mil. € 
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APLICAȚIA  3 

O întreprindere, care este subiectul evaluării, a închiriat de la un terț un depozit, printr-un contract cu 

o durată rămasă de 5 ani. Chiria stipulată în contract este de 9.000 €/an, iar chiria de piață pentru 

depozite similare este de 12.000 €/an. Rata de actualizare adecvată a fost stabilită la 10%. 

Ce valoare are avantajul de contract de închiriere? 

Rezolvare 

Avantajul anual al chiriașului este 12.000 - 9.000 = 3.000 $/an 

Factorul de capitalizare@10% și n = 5 ani este de 3,790787 

Valoarea avantajul de contract = 3.000 $ × 3,790787 = 13.372 $ 

 

APLICAȚIA  4 

O întreprindere se finanțează în proporție de 80% prin capitaluri proprii și 20% prin credite. Alte 

ipoteze pentru evaluare sunt: 

 fluxul de numerar net la dispoziția capitalului investit este 3 mil. € în anul de referință; 

 fluxul de numerar net la dispoziția acționarilor este 2,9 mil. € în anul de referință; 

 fluxul de numerar net va crește perpetuu cu 3% pe an; 

 costul capitalului acționarilor este 20%, iar rata dobânzii la credite este 6%; 

 cota de impozit pe profit este 25%. 

Cât reprezintă valoarea capitalului investit, valoarea capitalului acționarilor și creditele la data 

evaluării? 

Rezolvare 

 costul mediu ponderat al capitalului = (0,20 × 0,8) + [0,06 × (1 - 0,25) × 0,2] = 16,9% 

 valoarea capitalului investit = 3 × 1,03 / (16,9% - 3%) = 22,23 mil. €  

 valoarea capitalului acționarilor = 2,9 × 1,03 / (20% - 3%) = 17,57 mil. € 

 creditele la data evaluării = 22,23 - 17,57 = 4,66 mil. € 

 

 
APLICAȚIA  5 

 

Să se determine valoarea unui acord de neconcurență pe baza următoarelor ipoteze, rezultate în urma 

unei analize detaliate: 

 durata acordului de neconcurență este trei ani; 

 în anul de bază, cifra de afaceri a întreprinderii (CA) este de 15 mil. € și va crește în următorii trei 

ani, cu 7% pe an, iar ponderea profitului net în cifra de afaceri va fi 5%, în situația existenței 

acordului de neconcurență; 

 în anul de bază, cifra de afaceri a întreprinderii (CA) este de 15 mil. € și va crește în următorii trei 

ani, cu 4% pe an, iar ponderea profitului net în cifra de afaceri va fi de 4%, în situația lipsei 

acordului de neconcurență; 

 rata de actualizare adecvată este 10%. 
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Rezolvare 

An 
CA cu 

acord (€) 

CA fără 

acord 

(€) 

Profit cu 

acord (@ 5%) 

(€) 

Profit fără 

acord (@ 4%) 

(€) 

Profit 

datorat 

acord € 

Factor 

actualiz. 

@ 1% 

Profit datorat 

acordului 

actualiz. (€) 

1 16,05 15,6 0,80 0,62 0,18 0,909 0,16 

2 17,17 16,22 0,86 0,65 0,21 0,826 0,17 

3 18,37 16,87 0,92 0,67 0,25 0,751 0,19 

       0,52 

 

Valoarea acordului de neconcurență: 0,52 mil. €. 

 

 

APLICAȚIA  6 

Editura DELFINUL deține dreptul de autor pentru cartea „Evaluarea imobiliară”. Editura IROVAL 

dorește să achiziționeze de la editura DELFINUL, dreptul de autor pentru această carte, pentru 

următorii trei ani. Să se estimeze valoarea dreptului de autor, pe baza următoarelor ipoteze: 

 cartea va genera un flux de numerar net anual de 4.000 € (calculat pe baza dreptului de autor), pe 

următorii trei ani, când se estimează că există interes pentru această carte; 

 circa 80% din fluxul de numerar net anual va proveni de la membrii ANEVAR, având o rată de 

actualizare adecvată de 7%; 

 restul de 20% din fluxul de numerar net anual va proveni din vânzarea către terți, având o rată de 

actualizare adecvată de 10%. 

 

Rezolvare 

                                                                                        - € -  

An 
CFN 

total  

CFN de la 

ANEVAR 

CFN ANEVAR 

actualizat@7% 

CFN de 

la terți 

CFN terți actualizat 

@10% 

1 4.000 3.200 2.990 800 727 

2 4.000 3.200 2.795 800 661 

3 4.000 3.200 2.612 800 601 

Total 12.000 9.600 8.397 2.400 1.989 

 

Valoarea dreptului de autor este: 

8.397 + 1.989 = 10.386 €, rotunjit 10.000 € 
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 APLICAȚIA 7 

Aveți de evaluat întreprinderea X și în acest sens ați selectat 2 comparabile (Z și W) pentru care ați 

colectat următoarele date: 

 

Indicatori/Întreprinderi 
Întreprinderea 

X 

Întreprinderea 

Z 

Întreprinderea 

W 

Capitalizare bursieră (mii €) ???? 9.000 6.000 

Valoarea de piață a datoriilor (mii €) 3.750 4.500 9.000 

Profitul net (mii €) 450 600 675 

EBIT (mii €) 675 900 1.125 

Cifra de afaceri (mii €) 4.500 6.500 7.250 

Gradul de îndatorare – DATfin / CI (%) 25% 33% 60% 

 

Pornind de la aceste informații, calculați ansamblul multiplicatorilor de piață pe care i-ați putea folosi 

în evaluarea întreprinderii X, luând în considerare datele cunoscute despre societățile comparabile.  

Care este multiplicatorul pe care îl selectați pentru estimarea valorii capitalurilor proprii ale 

întreprinderii X? Justificați răspunsul!  

Care este valoarea de piață a capitalurilor proprii ale întreprinderii X?    

 

Rezolvare 

Prin luarea în considerare a datelor disponibile pentru întreprinderile comparabile pot fi calculați 

următorii multiplicatorii: 

- Multiplicatorul PER (Price Earning Ratio)  

PERZ = 9.000 / 600 = 15 

PERW = 6.000 / 675 = 8,88 

- Multiplicatorul EV/EBIT (Entreprise Value/EBIT) 

EV/EBITZ = 13.500 / 900 = 15 

EV/EBITW = 14.000 / 1.125 = 12,47 

- Multiplicatorul PSR (Price Sales Ratio) 

PSRZ = 9.000 / 6500 = 1,5 

PSRW = 6.000 / 7.250 = 0,83 

 

Având în vedere faptul că avem informații doar pentru două comparabile, este recomandabil să nu se 

calculeze media valorii multiplicatorilor calculați pentru cele două întreprinderi. În schimb, este util 

sa se identifice care este întreprinderea comparabilă cu caracteristicile cele mai apropiate de cea 

subiect al evaluării. De asemenea, ar trebui ales multiplicatorul a cărui mărime nu este influențată de 

structura de finanțare diferită ce caracterizează întreprinderea subiect și cele comparabile. 

Din analiza informațiilor disponibile pentru companiile comparabile, se poate constata ca 

întreprinderea Z are caracteristici mai apropiate de cele ale întreprinderii X, subiect al evaluării. 

Având în vedere totuși gradul diferit de îndatorare ce caracterizează cele două întreprinderi X și Z, se 

recomandă utilizarea multiplicatorului EV/EBIT. 

Astfel este estimată valoarea întreprinderii X ca fiind: 

EVX = EV/EBITZ × EBITX = 15 × 675 = 10.125 mii € 
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Valoarea capitalurilor proprii ale întreprinderii X va fi estimată ca diferență între valoarea 

întreprinderii X și valoarea de piață a datoriilor financiare ale acesteia. 

CPRX = EVX – DATFINX = 10.125 – 3.750 = 6.375 mii €. 

 

APLICAȚIA 8 

Societatea ALFA deține o marcă „Crizantema albastră”. 90% din acțiunile societății ALFA au fost 

achiziționate de către societatea BETA. 

Ambele societăți își desfășoară activitatea în România. 

Să se determine valoarea mărcii „Crizantema albastră” pe baza următoarelor ipoteze: 

 marca este protejată la OSIM pentru o perioadă de încă 6 ani și societatea intenționează să 

folosească această marcă până la expirarea protecției la OSIM; 

 în anul de bază, cifra de afaceri a întreprinderii din vânzarea produselor sub marca „Crizantema 

albastră” este de 10 mil. € și va crește în următorii ani cu 5% pe an;  

 în anul de bază, profitul net are o pondere de 10% în cifra de afaceri și va crește în următorii ani 

cu 7% pe an; 

 ratele de redevență comparabile sunt de 1,5% din vânzări, maxim 15% din profitul net; 

 rata de actualizare adecvată este 10%; 

 scopul evaluării mărcii: prezentarea valorii juste (ca urmare a achiziției participației în societatea 

ALFA) în situațiile financiare consolidate ale grupului Beta  

 cota de impozit în România: 16% 

 cota beneficiului fiscal din amortizarea mărcii (TAB factor) este de 1,12. 

 

Precizări: 

- actualizările se fac la finalul anului;  

- factorul de actualizare va fi rotunjit la 3 zecimale. 

Rezolvare 

 

 

An bază N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 

CA 10.000.000 10.500.000 11.025.000 11.576.250 12.155.063 12.762.816 13.400.956 

Profit net 1.000.000 1.070.000 1.144.900 1.225.043 1.310.796 1.402.552 1.500.730 

Redevența din CA 150.000 157.500 165.375 173.644 182.326 191.442 201.014 

Redevența din PN 150.000 160.500 171.735 183.756 196.619 210.383 225.110 

Redevența 150.000 157.500 165.375 173.644 182.326 191.442 201.014 

Impozit 24.000 25.200 26.460 27.783 29.172 30.631 32.162 

Redevența netă 126.000 132.300 138.915 145.861 153.154 160.811 168.852 

Timing 

 

1 2 3 4 5 6 

Factor actualizare 

 

0,9090 0,8260 0,7510 0,6830 0,6210 0,5640 

Fluxuri actualizate 

 

120.261 114.744 109.541 104.604 99.864 95.233 

Suma FA                   644.246 € 

     
NOTA: nu se calculează TAB, scopul evaluării fiind înregistrarea valorii juste în situațiile 

financiare consolidate. 
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 APLICAȚIA 9 

Laboratorul internațional DIETLAB deține o rețetă pentru fabricarea unei prăjituri dietetice, 

„DIETCAKE”.  

Cofetăria CARINA dorește să achiziționeze de la laboratorul DIETLAB dreptul de a produce această 

prăjitură, pentru următorii cinci ani.  

Să se estimeze valoarea rețetei, pe baza următoarelor ipoteze: 

 prăjitura va genera un flux de numerar net anual de 50.000 €, pe următorii cinci ani; 

 circa 90% din fluxul de numerar net anual va proveni din vânzarea prăjiturii în lanțul de cofetării 

CARINA, având o rată de actualizare adecvată de 5%; 

 restul de 10% din fluxul de numerar net anual va proveni din folosirea rețetei combinate cu alte 

rețete pentru realizarea unor torturi, având o rată de actualizare adecvată de 7%. 

Rezolvare 

 

N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

Flux de numerar total 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

 - din vânzare în lanț CARINA 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 

 - din combinare cu alte rețete 2.250 2.475 2.723 2.995 3.294 

Timing 1 2 3 4 5 

Factor actualizare rata 1 0,9520 0,9070 0,8640 0,8230 0,7840 

Factor actualizare rata 2 0,9350 0,8730 0,8160 0,7630 0,7130 

Fluxuri actualizate 44.944 42.976 41.102 39.320 37.629 

 - din vânzare în lanț CARINA 42.840 40.815 38.880 37.035 35.280 

 - din combinare cu alte rețete 2.104 2.161 2.222 2.285 2.349 

Suma FA                             205.970 € 

      

 

 

 

APLICAȚIA 10 

Wood S.A. este o societate care produce și comercializează mobilier.  

Societatea are ca acționari: 

- societatea Luxury S.A. care deține o participație de 40%; 

- societatea Furniture S.A. care deține o participație de 10%; 

- societatea Fashion8 S.A. care deține o participație de 5%; 

- alți acționari persoane fizice care dețin participații de până la 0,1%/acționar. 
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Bilanțul Wood S.A. la 31.12.2017 

valori '000 RON 
Valori 

contabile 

Activ   

I. Active imobilizate 3.400 

     1. Imobilizări necorporale  200 

     2. Imobilizări corporale, din care : 3.200 

 - investiții imobiliare 250 

     3. Imobilizări în curs 0 

     4. Imobilizări financiare 150 

      - din care participații  0 

II. Active circulante 1.250 

    1. Stocuri 400 

    2. Disponibilități bănești neoperaționale 250 

    3. Creanțe comerciale 600 

Pasiv 1.600 

1. Furnizori 200 

2. Credite bancare 1.000 

3. Leasing-uri 300 

4. Venituri în avans 100 

 

 

 

 

Contul de Profit și Pierdere al Wood S.A. la 31.12.2017 

valori '000 RON 
Valori 

contabile 

Venituri din producția vândută 3.540 

Venituri din vânzarea mărfurilor 250 

Venituri din exploatare (CA) 3.790 

    

Venituri financiare 100 

Venituri totale 3.890 

Cheltuieli de exploatare, din care: 3.260 

- cheltuieli cu amortizarea 340 

Cheltuieli financiare 125 

Cheltuieli totale 3.385 

Profit brut 505 

Impozit pe profit 81 

Profit net 424 
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Rata de creștere estimată pentru compania Wood este de 3% pe an.  

Prima de risc de țară este de 0,5%. 

Din analiza societăților din același sector de activitate s-au putut identifica următoarele societăți, 

indiferent de gradul de similaritate: 

 Nr. 

crt. 
Societatea 

Prima 

de risc 

de țară 

Rata de 

creștere 

Capitalizare 

bursieră (CB) 

mii RON 

Datorii/ 

CB 

Capital 

investit/ 

EBITDA 

Beta capital 

propriu (îndatorat/ 

levered) 

1 Societatea A 1,40% 4,00% 6.200 0,30 7,70 1,35 

2 Societatea B 1,20% 4,20% 4.500 0,18 7,50 1,29 

3 Societatea C 5,00% 6,00% 22.000 0,63 4,00 1,00 

4 Societatea D 1,40% 1,00% 3.500 0,15 7,40 1,02 

5 Societatea E 1,60% 2,00% 3.000 0,14 7,20 1,10 

6 Societatea F 1,00% 3,00% 4.300 0,25 8,00 0,90 

7 Societatea G 0,00% 1,50% 50.000 0,90 12,00 0,98 

 

Analiza prezentată în tabelul de mai sus este aferentă unor pachete de acțiuni care nu oferă drept 

de control. 

Conform unui studiu recent publicat s-a constatat că, prima de control pentru un acționar cu drept 

de control este de 20%. 

Se cere estimarea valorii capitalului investit și a capitalului propriu al societății Wood S.A. și 

calcularea valorii participațiilor pe care cei mai mari 2 (doi) acționari le au, prin aplicarea abordării 

prin piață, conform informațiilor disponibile, la data de 31.12.2017. 

 

Precizări: 

- în analiză se recomandă utilizarea valorilor mediane ale indicatorilor pentru societățile 

comparabile cu Wood S.A. 

- în analiza societăților comparabile să se precizeze criteriile folosite în selecția acestora. 

Rezolvare 

 
Societatea 

Prima 

de risc 

de țară 

Rata de 

creștere 

Capitalizare 

bursiera 

(CB) mii 

RON 

Datorii/ 

CB 

Capital 

investit/ 

EBITDA 

Beta capital 

propriu 

(îndatorat/ 

levered) 

Capital 

investit/ 

EBITDA 

ajustat 

1 Societatea A 1,40% 4,00% 6.200 0,30 7,70 1,35 7,64 

2 Societatea B 1,20% 4,20% 4.500 0,18 7,50 1,29 7,23 

3 Societatea C 5,00% 7,00% 22.000 0,63 4,00 1,00 se elimină 

4 Societatea D 1,40% 1,00% 3.500 0,15 7,40 1,02 9,42 

5 Societatea E 1,60% 2,00% 3.000 0,14 7,20 1,10 8,48 

6 Societatea F 1,00% 3,00% 4.300 0,25 8,00 0,90 8,33 

7 Societatea G 0,00% 1,50% 50.000 0,90 12,00 0,98 se elimină 

  
1,4% 3,0% MEDIANA 0,18 7,50 

 

8,33 
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valori '000 RON Valori contabile 

Venituri din producția vândută 3.540 

Venituri din vânzarea mărfurilor 250 

Venituri din exploatare (CA) 3.790 

  Venituri financiare 100 

Venituri totale 3.890 

  Cheltuieli de exploatare, din care: 3.260 

- Cheltuieli cu amortizarea 340 

Cheltuieli financiare 125 

Cheltuieli totale 3.385 

Profit brut 505 

Impozit 81 

Profit net 424 

 

valori '000 RON Valori contabile 

Activ   

I. Active imobilizate 3.400 

     1. Imobilizări necorporale  200 

     2. Imobilizări corporale, din care: 3.200 

- investiții imobiliare 250 

     3. Imobilizări în curs 0 

     4. Creanțe financiare 150 

      - din care participații  0 

II. Active circulante 1.250 

    1. Stocuri 400 

    2. Disponibilități bănești neoperaționale 250 

    3. Creanțe comerciale 600 

Pasiv 1.600 

1. Furnizori 200 

2. Credite bancare 1.000 

3. Leasinguri 300 

4. Venituri în avans 100 

Activ net 3.050 

 

Multiplicator ajustat 8,33 
   EBITDA 870 
   Capital investit 7.247 valoarea capitalului investit 100% 

Minus datorii nete (1.050) 
   Capital propriu minoritar 6.197 
   Plus active în afara exploatării 400 
   Capital propriu  6.597 fără drept de control 

 Valoare participație fără drept de control 660 valoarea participației deținută de Furniture S.A.  

Capital propriu minoritar 6.197 
   Prima de control 20% 

   Capital propriu majoritar 7.437 
   Plus active în afara exploatării 400 
   Capital propriu majoritar 7.837 valoarea capitalului propriu 100% 

Valoare participație cu drept de control 3.135 valoarea participației deținute de Luxury S.A. 
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 APLICAȚIA 11 

Penny Stores, o societate de vânzare cu amănuntul cu discount, va fuziona cu Gold Distributors, un 

comerciant de bijuterii cu amănuntul. Motivația principală a fuziunii este reducerea costurilor pentru 

societatea combinată. Reducerea costurilor este estimată la 1 milion euro (înainte de impozitare) 

pentru anul viitor (primul an după fuziune) și se preconizează că va creşte cu 3% pe an în 

perpetuitate. 

Penny Stores are un coeficient beta de 1,20, o valoare de piață a capitalului propriu de 10 milioane 

euro și o valoare de piață a capitalului împrumutat de 8 milioane euro.  

Gold Distribution are un coeficient beta de 1,30, o valoare de piață a capitalului propriu de 15 de 

milioane euro și o valoare de piață a capitalului împrumutat de 5 milioane euro.  

Ambele societăți au un cost al capitalului împrumutat (credit) înainte de impozitare de 6%, iar cota de 

impozitare este de 16%; societățile nu intenționează să ia noi credite după fuziune.  

Rata fără risc este de 5%, iar prima de risc a pieței de capital este de 6%.  

Se cere: 

A. Estimarea costului capitalului pentru societatea combinată  

B. Estimarea valorii sinergiei   

 

Rezolvare 

Beta neîndatorat (Unlevered beta) pentru Penny Stores = 0,72   = 1,20 / (1 + (1 - 0,16) (8 / 10)) 

Beta neîndatorat pentru Gold Distributors = 1,02   = 1,30 / (1 + (1 - 0,16) (5 / 15)) 

Beta neîndatorat pentru societatea combinată = 0,87    = 0,72 (18 / 38) + 1,02 (20 / 38) 

Beta îndatorat (Levered beta) pentru societatea combinată = 1,26     

Costul capitalului propriu =  12,54%     

CMPC = 9,97%     

        

Valoarea sinergiei 12,05   = 1 x (1 - 0,16) / (0,0997 - 0.03) 

      1 milion este economia pt. anul viitor 
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APLICAȚIA 12 

Societatea Farmavex operează un lanț de farmacii în întreaga țară. Se estimează următoarele proiecții 

financiare (în milioane euro): 

An 1 2 3 
An 

terminal 

Venituri 166,00 207,00 259,00 272,00 

EBITDA 116,00 145,00 181,25 190,31 

EBIT 100,00 125,00 156,25 164,06 

Investiții nete (peste amortizare) 30,00 37,50 46,50 32,00 

Capital de lucru 60,00 70,00 82,00 88,00 

Costul capitalului propriu 14% 13% 13% 12% 

Rata dobânzii (înainte de impozit) 7,00% 6,50% 6,00% 6,00% 

Gradul de îndatorare (credite/capital permanent) 25% 25% 25% 25% 

 societatea are o cotă de impozitare de 16%, dar are în prezent pierderi fiscale operaționale 

nete de 175 milioane euro (recuperabile până în anul 3 inclusiv).  

 societatea va crește cu 3% în perpetuitate, începând cu anul 4.  

 capitalul de lucru net este în prezent de 52 milioane euro.  

 din analiza a 8 comparabile listate valoarea multiplicatorilor este: 

 

Notă: Folosiți, dacă este cazul, media ponderată, utilizând coeficienții de variație. 

 

Se cere: 

A. Estimarea costului mediu ponderat al capitalului (CMPC) în fiecare an, pentru următorii 3 ani.  

B. Estimarea valorii capitalului investit în prezent.  

C. Estimarea valorii capitalului investit în prezent, folosind abordarea prin piață.  

 

Rezolvare 

 

A. Abordarea prin venit 

  An 1 An 2 An 3 An terminal 

Venituri 166,00 207,00 259,00 272,00 

EBITDA 116,00 145,00 181,25 190,31 

EBIT 100,00 125,00 156,25 164,06 

Investiții nete (peste amortizare) 30,00 37,50 46,50 32,00 

Capital de lucru 60,00 70,00 82,00 88,00 

Costul capitalului propriu 14% 13% 13% 12% 

Rata dobânzii (înainte de impozit) 7,00% 6,50% 6% 6% 

Gradul de îndatorare  25% 25% 25% 25% 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Multiplicator PER EV/EBITDA EV/CA

Mediana 14,60 9,70 6,40

Coeficient de variație 0,07 0,06 0,08
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  An 1 An 2 An 3 An terminal 

Cota de impozit 0 6% 16% 16% 

EBIT x (1 - t) 100,00 117,00 131,25 137,81 

Investiții nete (peste amortizare) 30,00 37,50 46,50 32,00 

Variația capitalului de lucru 8,00 10,00 12,00 6,00 

FCFF 62,00 69,50 72,75 99,81 

Costul capitalului propriu 14% 13% 13% 12% 

Rata dobânzii (după impozit) 7,0% 6,1% 5,0% 5,0% 

Costul mediu ponderat al capitalului (CMPC) 12,25% 11,27% 11,01% 10,26% 

Factorul de actualizare 0,8909 0,8007 0,7213 0,7213 

Valoarea prezentă a fluxurilor de numerar 55,24 55,65 52,47   

Valoarea terminală       1.375 

Valoarea capitalului investit (EV) – mil. euro 1.155       

 

B. Abordarea prin piață 

Multiplicator  PER  EV/EBITDA   EV/CA  

Mediana 14,60 9,70 6,40 

Coeficient de variație 0,07 0,06 0,08 

Indicator subiect 100 116 166 

Indicator subiect actualizat an 1 89 103 148 

EV (capital investit) 1.734 1.002 946 

Ponderi coeficient variație 33% 38% 29% 

  570 384 272 

Valoarea capitalului investit (mil. euro) 1.227 

  
 

 

APLICAȚIA 13 

Un lanț privat de magazine video urmează să fie vândut către Media One, o societate listată la bursă.  

Un consultant a estimat valoarea magazinelor video (capital investit), la 65 de milioane euro, folosind 

următorii parametri: 

 costul capitalului propriu a fost de 20%, pentru a reflecta riscul ridicat al unei afaceri private; 

 costul creditului după impozitare a fost de 5%; 

 valoarea contabilă a creditului/capital permanent (D/D+E) a fost de 50%; 

 după evaluarea societății, analistul a redus valoarea cu 35% din cauza nelichidității. 

Din analiza pieței de capital pentru societăți similare şi relevante (societăți cu acest tip de servicii, din 

această industrie), se observă că: 

 beta medie a pieței este de 1,1; 

 valoarea medie de piață a raportului credit/capital permanent (D/D+E) este de 10%. 

Se consideră că această societate privată va avea același raport credit/capital permanent (D/D+E), de 

10%, după vânzarea către Media One.  
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La data evaluării, rata fără risc este de 5% și prima de risc a pieței de capital este de 6,3%. 

Sunteți de acord cu estimarea analistului, a fluxurilor de numerar după impozitare și cu ipoteza că 

societatea este în creștere stabilă, cu 3% în perpetuitate.  

Se cere: Valoarea întreprinderii (a capitalului investit) pentru vânzarea către Media One.  

 

Rezolvare 

Valoarea întreprinderii înainte de aplicarea discountului pentru nelichiditate = 65/(1-0,35) = 100 

CMPC utilizat de către analist = 20% x 0,5 + 5% x 0,5 =   12,50% 

Fluxuri FCFF utilizate de analist: =  100 x (12,5% - 3%)  / (1+3%) =   

        

9,22  

      

Costul capitalului propriu = 5% + 1,1 x 6,3% =    11,93% 

Costul mediu ponderat al capitalului (CMPC)= 11,93% x 0,9 + 5% x 0,1 =   11,24% 

      

Valoarea întreprinderii = (9,22 x 1,03) / (11,24% - 3%) =   115,333 

Valoarea întreprinderii = 155,333 milioane euro   

 
 
Notă: Nu se aplică niciun discount pentru nelichiditate, deoarece societatea este vândută către o 
societate cotată la bursă, cu acționari diversificați. 
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 SPECIALIZAREA EVALUĂRI DE ÎNTREPRINDERI, DE FOND DE 

COMERȚ ȘI ALTE ACTIVE NECORPORALE. PROBLEME 

PROBLEMA 1 

Societatea comercială XXX (comerț cu amănuntul) este deținută de către dl. Nicolae Popescu din 

anul 1994.  

În decembrie 1997, Nicolae Popescu s-a căsătorit. Banii câștigați din cadourile de la nuntă (20.000 $) 

au fost investiți în afacere (în parte pentru achiziționarea unui autoturism) ca aport al 

întreprinzătorului.  

În perioada 1998-2001, soția a lucrat ca vânzătoare iar soțul a lucrat ca administrator, fără ca ei să 

primească salariu. 

Salariul mediu în ramură este de 100 $ lunar pentru vânzătoare și 300 $ lunar pentru administrator.  

La sfârșitul anului 2001, cei doi decid să divorțeze, fiind necesară estimarea valorii părții ce se cuvine 

soției (înainte de partaj). 

Se cunosc următoarele date (valori în $): 

Situația rezultatelor 

Indicatori 1997 1998 1999 2000 2001 

Venituri 30.000 60.000 100.000 150.000 200.000 

Cheltuieli (inclusiv impozit 

pe profit) 25.000 44.000 70.000 110.000 150.000 

Profit net 5.000 16.000 30.000 40.000 50.000 

Amortizare 400 2.000 2.000 2.000 2.000 

Dividende 5.000 6.000 15.000 20.000 20.000 

 

Situația activelor și datoriilor 

Indicatori 1997 1998 1999 2000 2001 

Imobilizări 15.000 25.000 23.000 21.000 19.000 

Stocuri 13.000 30.000 45.000 65.000 70.000 

Disponibilități 2.000 7.000 11.000 16.000 68.000 

ACTIVE TOTALE 30.000 62.000 79.000 102.000 157.000 

Capital social 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Contul întreprinzătorului 0 20.000 20.000 20.000 20.000 

Rezerve 2.000 2.000 12.000 27.000 47.000 

TOTAL CAPITAL PROPRIU 22.000 42.000 52.000 67.000 87.000 

Datorii curente 8.000 20.000 27.000 35.000 70.000 

PASIVE TOTALE 30.000 62.000 79.000 102.000 157.000 
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Tranzacții cu întreprinderi similare și relevante la 31.12.1997 

Indicatori A B C D E F 

Preț 55.000 60.000 60.000 25.000 72.500 32.000 

Venituri 44.000 50.000 55.000 33.000 60.000 43.000 

Profit net 12.000 10.000 30.000 5.800 15.000 7.450 

Activ net contabil 63.000 20.000 180.000 100.000 50.000 35.000 

 

Tranzacții cu întreprinderi similare și relevante la 31.12.2001 

Indicatori A B C D E F 

Preț 72.000 50.000 170.000 140.000 120.000 60.000 

Venituri 75.000 45.000 300.000 160.000 130.000 60.000 

Profit net 17.000 10.000 30.000 39.000 32.500 20.000 

Activ net contabil 88.000 20.000 180.000 100.000 50.000 35.000 

Rezolvare 

1. Calcularea multiplicatorilor la 31.12.1997 

Multiplicatori A B C D E F 

P / VEN 1,25 1,20 1,09 0,76 1,21 0,74 

P / PN 4,58 6,00 2,00 4,31 4,83 4,30 

P / AN 0,87 3,00 0,75 0,25 1,45 0,91 

 

2. Analiză multiplicatori 

a. P/ VEN = într-o gamă rezonabilă pe 2 grupe de venituri: 

 grupa mică D, F 

 grupa mare A, B, C, E 

b. P/ PN = într-o gamă rezonabilă și relativ egal pentru A, D, F 

c. P/ AN = nerelevant 

Comparabila apropiată D (venit și profit) 

3. Valoare la 31.12.1997 

V0 = 0,76 × 30.000 = 22.800 $ 

V0 = 4,31 × 5.000 = 21.550 $ 

Se alege: V0 = 22.000 $ 

4. Calcularea multiplicatorilor la 31.12.2001 

Multiplicatori A B C D E F 

P / VEN 0,96 1,11 0,57 0,88 0,92 1,00 

P / PN 4,24 5,00 5,67 3,59 3,69 3,00 

P / AN 0,82 2,50 0,94 1,40 2,40 1,71 
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 5. Analiza multiplicatorilor 

a. P / VEN = într-o gamă rezonabilă, cu excepția C 

b. P / PN  = într-o gamă rezonabilă, cu excepția D, E și F 

c. P / AN = nerelevant 

Comparabila apropiată A (venit, profit) 

6. Valoare la 31.12.2001 

VF = 0,96 × 200.000  = 192.000 $ 

VF =   5,67 × 50.000  = 283.500 $ 

Prudent, se alege: VF = 200.000 $ 

7. Valoare netă la 31.12.2001 

Se scade contul întreprinzătorului: 

200.000 – 20.000 = 180.000 $ 

8. Costul capitalului: 

a. la 31.12.1997 pentru subiect: 

5.000 / 22.000 = 22,77% 

b. la 31.12.2001 pentru subiect:  

 50.000 / 200.000 = 25% 

c. la 31.12.1997 pentru comparabila D: 

 5.800 / 25.000  = 23,2% 

d. la 31.12.2001 pentru comparabila A:  

 17.000 / 75.000 = 22,7% 

  Se alege rezonabil: 23% 

9. Indexarea valorii inițiale (V0) cu costul capitalului 

V0 = 22.000 × (1 + 0,23)4 = 22.000 × 2,29 = 50.380 $ 

Rotunjit: 50.000 $ 

10. Valoare comună/despăgubire 

Vcomună  = 180.000 – 50.000 = 130.000 $ 

a. Dividendele fiind mai mari decât salariile nu trebuie compensate 

 Vpartaj = 130.000/2  =  65.000 $ 

  + 1/2 de la nuntă:  10.000 $ 

                                                      75.000 $ 

b. Disponibilități în casă la 31.12.2001: 68.000 $;  

c. Soțul va plăti diferența până la 75.000 $ din surse personale. 

PROBLEMA 2 

I. Informații generale 

Dr. Y este proprietarul cabinetului YYY de medicină internă. După o carieră strălucită de 30 de ani, 

în care și-a dezvoltat propria afacere în domeniul medical, el este interesat să-și vândă cabinetul.  

Dr. X este interesat de achiziționarea acestui cabinet, el având următoarele trei opțiuni: 
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1. ar putea să rămână angajatul unei clinici locale, cu un salariu de 1.000 mii lei/an (N+1), cu o 

creștere cu 20% după un an și un nivel maxim de 1.400 mii lei/an, până în anul N+5, când se 

pensionează; 

2. există și posibilitatea ca dr. X să-și dezvolte propria activitate în domeniu (start-up). În urma 

analizelor evaluatorului, această opțiune ar aduce venituri inițiale sensibil mai mici decât 

achiziționarea cabinetului medical YYY, respectiv un volum al veniturilor de 1.300 mii lei în 

primul an (N+1) și o creștere cu maximum 20% pe an, până în anul N+5, când se retrage. 

Presupunem valoarea reziduală a afacerii sale ca fiind zero la sfârșitul anului N+5. Investiția 

inițială, necesară în imobilizări corporale, este de 1.000 mii lei; 

3. ar putea achiziționa cabinetul YYY estimând că față de nivelul actual (anul N) al veniturilor de 

3.000 mii lei, activitatea va putea crește cu 10% pe an, până la un nivel maxim de 4.000 mii lei. 

Presupunem valoarea reziduală a afacerii sale ca fiind zero, la sfârșitul anului N+5. 

 

II. Informații specifice: 

1. Activele afacerii cabinetului YYY sunt prezentate în tabelul următor: 

ACTIVUL NET (mii lei) Val. contabilă Val. evaluată 

Active imobilizate (1+2) 1.000  ? 

1. Imobilizări necorporale     - ? 

2. Imobilizări corporale 1.000  1.000  

a) mobilier 500  500  

b) echipament medical 500  500  

Active circulante (1+2+3) 700  700  

1. stocuri         400              400  

2. creanțe 200  200  

3. disponibilități 100  100  

ACTIVE TOTALE 1.700  ? 

   

DATORII TOTALE (1+2+3) 400  400  

1. Furnizori 100  100  

2. Salarii 100  100  

3. Impozite 200  200  

ACTIV NET 1300 ? 

Notă: evaluatorul a identificat existența unor imobilizări necorporale separate: clientela (fișele medicale) și forța de 

muncă instruită. 

2. Cabinetul YYY are un număr de 5.000 de fișe pentru pacienții activi și un venit mediu/pacient de 

600 lei; 

3. Profitul net atribuibil altor active decât fișele medicale este de 600 mii lei/an, respectiv de 120 lei/ 

pacient; 

4. Durata medie a relației cu un pacient este de 4 ani, iar durata rămasă de 2 ani; 

5. Salariile anuale ale oamenilor cheie sunt: recepționistă 120 mii lei, asistent medical 200 mii lei, 

medic primar 300 mii lei, iar costurile de recrutare, angajare și instruire sunt: 10% din salariul 

anual pentru recepționistă și asistentă medicală și de 15% pentru medicul primar; 

6. Intervalul de timp necesar demarării activității operaționale pentru o asemenea firmă este de 3 

luni; 

7. Profitul normal atribuibil activelor investite în asemenea afaceri sunt: 24% pentru imobilizările 

corporale și 20% pentru fondul de rulment net (FRN); 
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8. Amortizarea anuală a activelor înregistrate în contabilitate este de 200 mii lei iar investițiile 

prognozate sunt de 500 mii lei în primul an de prognoză (N+1), respectiv de 100 mii lei în 

perioada următoare. Variația fondului de rulment nu influențează cash-flow-ul net disponibil în 

perioada de prognoză.  

III. Date pentru practica medicală (comune pentru alternativele 2 și 3 pe care le are doctorul X).  

1. Marja profitului brut este 50%; 

2. Cota de impozit pe profit este 25%; 

3. Valoarea reziduală a afacerii (cabinetului) după 5 ani (N+5) este zero; 

4. Rata de actualizare corespunzătoare atât pentru cash-flow-ul generat de afacere cât  și de activele 

necorporale separate este 22%; 

5. Deținem informații privind prețurile de tranzacționare a unor cabinete medicale și am reținut 

multiplicatorul Preț de vânzare / Cifra de afaceri, ca fiind cel mai relevant în această speță. 

Specificație Preț / Cifra de afaceri 

Specialitatea medicală Redus Ridicat Mediu 

Medicină generală 55% 95% 75% 

Medicină internă 70% 100% 85% 

Chirurgie 80% 100% 90% 

Pediatrie 55% 75% 65% 

Obstetrică / Ginecologie 80% 100% 90% 

Psihiatrie 65% 85% 75% 

Răspundeți doctorului X dacă merită să plătească 2.500 mii lei pentru cabinetul YYY. 

 

Rezolvare 

A. Abordarea prin venit. Metoda DCF 

În această abordare vom evidenția cash-flow-ul marginal, respectiv diferența între fluxurile generate 

de activitatea operațională a cabinetului YYY comparativ cu dezvoltarea unei activități noi. 

Cash-flow-ul prognozat al cabinetului YYY (valori în mii lei): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr crt Specificație N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

1 Venituri din practica medicală  3.300   3.630   3.990   4.000   4.000  

2 Venituri activitate nouă (start-up)  1.300   1.560   1.872   2.246   2.696  

3 Creșterea marginală a veniturilor (1-2)  2.000   2.070   2.118   1.754   1.304  

4 Creșterea marginală a costurilor  1.000   1.035   1.059      877      652  

5 Profit brut marginal (3-4)  1.000   1.035   1.059      877      652  

6 Impozit (25%)     250      259      265      219      163  

7 Profit net marginal (5-6)    750      776      794  658   489  

8 Amortizare     200      200      200      200      200  

9 Investiții realizate     500      100      100      100    100  

10 Cheltuieli de capital inițiale (start-up)  1.000        -          -          -          -    

11 Variația de cash-flow (7 +8-9 +10)  1.450      876      894      758      589  

12 Factor de actualizare @ 22%  0,820   0,672   0,551   0,451   0,370  

13 Valoarea actualizată a cash-flow  1.189      589      492      342      218  

14 TOTAL, mii lei  2.830      
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B. Abordarea pe bază de active. Metoda ANC 

Evaluarea activelor necorporale 

a) Evaluarea fișelor medicale  

Specificație Valori 

  1. Număr de pacienți activi 5.000 

2. Venit mediu anual pe pacient (lei) 600 

3. Marja de profit brut 50% 

4. Profit brut pe pacient (lei) 300 

5. Cota de impozit 25% 

6. Profit net pe pacient (lei) 225 

7. Profit atribuibil altor active pe pacient 120 

8. Profit net atribuibil pacienților – lei/ pacient (rând 6 – rând 7)       105 

9. Profitul net total atribuibil pacienților – mii lei (rând 1 × rând 8)  525 

10. Durata medie a relației cu un pacient 4 ani 

11. Durata medie rămasă a relației cu un pacient 2 ani 

  12. Factor de capitalizare @ 22% și n = 2 ani    1,492 

13. Valoarea actualizată a fișelor medicale (rând 12 × rând 9), mii lei 783 

 

b) Evaluarea forței de muncă instruite. Cabinetul YYY se bazează pe activitatea a trei angajați 

loiali, toți având o experiență în firmă de câțiva ani. Evaluarea se bazează pe aprecierile tipice 

referitoare la costurile de angajare și instruire a personalului calificat. 

Angajat Salariu anual (mii lei) Cost instruire mii lei 

1. Recepționeră 120 10% 12 

2. Asistent medical 200 10% 20 

3. Medic primar 300 15% 45 

4. Valoare (1 + 2+ 3)   77 

 

c) Evaluarea în ipoteza exploatării continue („going concern”) 

Valoarea de exploatare continuă în domeniul practicii medicale reprezintă diferența între valoarea 

unei asemenea activități la nivelul unui plan de afaceri (valoarea “pe hârtie”) și valoarea similară în 

condiții de operare (activitatea deține deja toate activele și generează în mod curent profit, cash-flow 

etc.). În mod evident pentru activitatea medicală reprezintă un activ necorporal important. Ca și în 

cazul altor active necorporale există mai multe metode aplicabile. Cea mai utilizată este diferența de 

cash-flow net asociat unei activități operaționale comparativ cu cash-flow-ul net asociat unui start-up 

ipotetic. Pentru aceasta evaluatorul trebuie să estimeze perioada de început asociată recreării unei 

activități medicale competitive. Avem în vedere aici timpul și costurile pentru a produce materiale 

promoționale, dezvoltarea relațiilor cu pacienții și recrearea potențialului uman al activității (dacă nu 

a fost evaluat separat ca activ necorporal distinct). Pentru o activitate incipientă în domeniu, cash-

flow-ul este posibil să fie negativ (include cheltuielile inițiale cu achiziționarea de echipament, 

facilități constructive angajaților, salariile etc.) în vreme ce o activitate operațională generează un 

cash-flow net pozitiv. Diferența între aceste două fluxuri de lichidități (start-up versus activitate 

operațională) reprezintă valoarea de exploatare continuă asociată unei clinici medicale. 

În cazul nostru estimăm că durata creării unui asemenea cabinet este de circa 3 luni (închirierea 

spațiului, angajarea salariaților, achiziționarea echipamentelor etc.), perioada în care cabinetul   YYY 
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generează un cash-flow pozitiv de circa 200 mii lei, comparativ cu zero în cazul cash-flow-ului unei 

activități noi. În acest caz, valoarea exploatării continue este de 200 mii lei. Calculele detaliate sunt  

redate în tabelul următor. 

Estimarea cash-flow-ului net pentru o perioadă de 3 luni (valori în mii lei): 

1. Venit 3.000  

2. Profit 50% 1.500  

3. Profit net 1.125  

4. Amortizare 200  

5. Investiții 500  

6. Cash-flow net  825  

7. Cash-flow net, 3 luni 206 (rotunjit 200) 

d) Evaluarea goodwill – ului. Aceasta se bazează pe profitul suplimentar obținut și este estimat pe 

baza informațiilor și ipotezelor din tabelul de mai jos. Cash-flow-ul asociat goodwill-ului:   

                                                                                                          - mii lei - 

 Specificație N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

1 Profit brut din practica medicală 1.650 1.815 1.995 2.000 2.000 

2 Venit din salariu 1.000 1.200 1.400 1.400 1.400 

3 Profit brut marginal 650 615 595 600 600 

4 Impozit (25%) 163 154 149 150 150 

5 Profit net marginal 488 461 446 450 450 

6 Profit atribuibil altor active  

(24% × 1.000 + 20% × 300)* 300 300 300 300 300 

7 Profitul atribuibil practicii 

medicale (rând 5 – rând 6) 188 161 146 150 150 

8 Factor de actualizare@22% 0,820 0,672 0,551 0,451 0,370 

9 Valoarea actualizată 154 108 81 68 55 

10 TOTAL (mii lei) 466     

                            * FRN = 300 mii lei 

 

Considerând că nu este necesară realizarea unor corecții asupra altor elemente de activ sau de datorii, 

va rezulta următorul activ net al SC YYY (valori în mii lei): 

Indicatori Val. contabilă Val. evaluată 

Active imobilizate            1.000                2.526  

1. Imobilizări necorporale -               1.526  

a) fișe medicale -                  783  

b) forța de muncă -                    77  

c) exploatarea continuă -                  200  

d) fond comercial -                  466  

2. Imobilizări corporale            1.000                1.000  

a) mobilier               500                   500  

b) echipament medical               500                   500  
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Active circulante               700                   700  

1. stocuri               400               400  

2. creanțe               200                   200  

3. disponibil               100                   100  

TOTAL ACTIVE             1.700                3.226  

DATORII               400                   400  

1. furnizori               100                   100  

2. salarii               100                   100  

3. impozite               200                   200  

ACTIV NET 1.300               2.826  

C. Abordarea prin piață 

Ca urmare a analizei informațiilor privind prețurile de tranzacționare a unor cabinete medicale, am 

reținut multiplicatorul Preț de vânzare / Cifra de afaceri ca fiind cel mai relevant în această speță. 

Ținând seama de situația cabinetului evaluat vom opta pentru un nivel apropiat de valoarea maximă a 

ratei Preț/Cifra de afaceri, respectiv o valoare de 95%, rezultând o valoare estimată a cabinetului 

medical YYY de 2.850 mii lei. 

   

                             

 

 

 

 

Sinteza rezultatelor 

Prin aplicarea celor trei abordări au rezultat următoarele valori estimate pentru valoarea de piață a 

cabinetului YYY: 

 

Denumire 
Valoare estimată, 

mii lei 

1. Metoda DCF 2.830 

2. Metoda ANC 2.826 

3. Metoda comparației 2.850 

Valoarea de piață a cabinetului YYY 2.830 

În opinia evaluatorului, valoarea de piață a cabinetului medical YYY este de 2.830 mii lei. Ca 

urmare, la întrebarea doctorului X, dacă merită să plătească 2.500 mii lei pentru cabinetul YYY, 

răspunsul este afirmativ. 

PROBLEMA 3 

SC ALFA SA este un producător de mase plastice.  

Se cere estimarea valorii de piață a capitalurilor proprii ale companiei la 31.12.2003, pe baza 

următoarelor date: 

1. Veniturile totale ale SC ALFA, înregistrate în anul 2000, au fost de 46.203 mil. lei (exclusiv din 

vânzări de mase plastice), iar în anul 2003 de circa 72.805 mil. lei, din care 1.500 mil. lei de la 

Depozitul B22 (închiriat unui terț), iar 2.000 mil. lei venituri din leasing financiar pentru un 

echipament complex (instalație Delta). Creșterea semnificativă a cifrei de afaceri a avut la bază o 

Venituri anuale YYY (mii lei) 3.000 

Nivelurile multiplicatorului Preț piață/Venit anual 70% - 100% 

Nivelul estimat pentru cabinetul YYY 95% 

Valoarea de piață YYY, mii lei 2.850 



51 

 
investiție nouă, finanțată în parte prin creditarea societății de către acționari (fără dobândă), la 

data raportului societatea comercială având un volum de datorii către acționari de 4,65 mld. lei. 

2. Din estimările managementului rezultă că volumul de activitate a atins un nivel stabil, nefiind 

așteptate variații importante ale rezultatelor.  

3. Situația rezultatelor economico-financiare la 31.12.2003 este următoarea: 

Specificație  mld. lei 

Venituri totale 72,805 

Cheltuieli totale 67,500 

Profit brut 5,305 

Impozit 25% 1,326 

Profit net 3,979 

 

4. Situația evaluată a activelor și datoriilor la 31.12.2003 este următoarea: 

Specificație mld. lei 

Imobilizări 24,000 

Active circulante 28,000 

Datorii totale 27,000 

 

5. În cadrul activelor imobilizate este inclusă valoarea de piață a depozitului B22 (închiriat unui terț) 

și care a fost evaluat prin metoda capitalizării chiriei brute, avându-se în vedere și cheltuielile 

suportate de proprietar de 500 mil. lei (care au fost înregistrate de SC ALFA SA în exercițiul 

financiar 2003, acestea influențând profitul brut) și o rată de capitalizare de 10% pe piața 

imobiliară. 

6. Societatea comercială are în derulare un contract de leasing financiar pentru instalația Delta, în 

calitate de locator, urmând să încaseze următoarele sume pe durata rămasă a contractului 

(contractul stipulează plați în lei la cursul euro-leu de la data plății).  

    

Specificație/Anul 2004 2005 2006 

Venituri leasing (mil. lei) 2.000 2.000 2.000 

Val. reziduală (mil. lei)   3.000 

 

În situația patrimoniului SC ALFA SA, leasingul financiar nu are nici o influență, acesta afectând 

doar contul de rezultate.  

Actualizarea veniturilor din leasing se face cu o rată de actualizare de 10%. 

7. La sfârșitul anului 2000 s-a vândut pachetul de acțiuni de 51% al SC ALFA SA la prețul de 22 

mii lei/acțiune. În contractul prezentat evaluatorului se precizează că prețul se achită astfel: 

 la semnarea contractului se achită 50% din prețul tranzacției, adică 4.950 mii lei (prețul 

total al tranzacției fiind 9.900 mii lei); 

 diferența s-a achitat în trei rate egale, fără dobândă, la sfârșitul anilor 2001, 2002 și 2003. 

Notă: rata medie anuală a inflației în ultimii 3 ani a fost de 10%/an. 

8. Evaluatorul a solicitat unei societăți specializate estimarea costului capitalului, în sinteză 

rezultatul fiind următorul: 

 ultima emisiune de obligațiuni în euro a Guvernului României a avut o scadență de opt ani 

și o rată a cuponului de 7%; 
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 factorul beta pentru societățile cotate din ramură 1,25; 

 prima de risc de piață s-a estimat la patru puncte procentuale peste rata rentabilității fără 

risc. 

9. Evaluatorul a ajuns la concluzia că, în situația în care ar aplica abordarea prin comparație, cel mai 

relevant multiplicator este Preț / Cifră de afaceri, iar singura diferență semnificativă între data 

tranzacției anterioare și data raportului este legată de îndatorarea mai ridicată ca urmare a sumelor 

împrumutate de la acționari. 

Rezolvare 

1.  Metoda capitalizării venitului 

Venit din exploatare = 72.805 - 1.500 - 2.000 = 69.305 mil. lei 

Cheltuieli de exploatare = 67.500 - 500 = 67.000 mil. lei 

Profit brut din exploatare = 69.305 - 67.000 = 2.305 mil. lei 

Profit net din exploatare = 2.305 × (1 - 0,25) = 1.729 mil. lei 

Rata de capitalizare (egală cu rata de actualizare) = 7% + (1,25 × 4%) = 12% 

Valoarea prin capitalizare = 1.729/0,12 = 14.406 mil. lei 

Valoarea depozitului = (1.500 – 500)/0,10 = 10.000 mil. lei 

  - mil. lei - 

 2004 2005 2006 

Venit leasing  2.000 2.000 5.000* 

Venit net leasing 1.500 1.500 3.750 

Actualizat@10% 1.364 1.240 2.817 

Valoare leasing   5.421 

                                                             * din care, 3.000 mil. lei reprezintă valoarea reziduală 

Valoare totală prin venit = 14.406 + 10.000 + 5.421 = 29.827 mil. lei 

 

2.  Metoda ANC 

AN Contabil = 24.000 + 28.000 – 27.000 = 25.000 mil. lei 

AN Corectat = 25.000 + 5.421                  = 30.421 mil. lei 

 

3. Metoda comparației 

Rata de actualizare = 1 – (1,1 × 1,07) = 0,177, deci 17,7% 

Preț actualizat 2000 pentru 51%: 4.950 + 1.650/1,177 + 1.650/1,1772 + 1.650/1,1773 = 8.537 mil.lei 

Preț 2000 / 100% = 8.573 / 0,51 = 16.740 mil. lei 

Multiplicator  = 16.740/46.203 = 0,362 

Vsoc    = 0,362 × 72.805 = 26.355 mil. lei 

Val. cap. propriu  = 26.355 + 4.650 = 31.005 mil. lei 

Valoarea finală propusă pentru capitalurile proprii = 30.000 mil. lei 
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PROBLEMA 4 

Estimați valoarea unei întreprinderi (lanț de restaurante cu nivel mediu de clientelă), știind 

următoarele: 

 

 La data raportului (decembrie 2004), numărul de locuri al tuturor restaurantelor deținute este de 

584, iar evoluția numărului de locuri și a vânzărilor este următoarea: 

 

Indicator 2000 2001 2002 2003 iunie 2004 

Cifra de afaceri, € 206.259 507.843 1.419.700 2.660.552 1.500.000 

Număr mediu de locuri 56 132 358 527 584 

 

 Din estimările managementului, pentru anul 2004, se așteaptă o cifră de afaceri medie lunară de 

450 €/loc disponibil. 

 Din strategia prezentată de management rezultă că în decembrie 2005 și decembrie 2006 urmează 

a fi deschise două noi restaurante, cu o capacitate de 100 locuri fiecare. Din analiza diagnostic a 

rezultat că într-un termen mai scurt de o lună un restaurant nou atinge parametrii medii ai 

societății în ceea ce privește vânzările și profitul operațional. 

 Investiția necesară (amenajare spațiu, dotări) pentru fiecare nou restaurant, cu capacitate de 100 

de locuri, este de 200 mii €, respectiv în medie de circa 2.000 €/ loc. 

 Rata de creștere a vânzărilor (creștere cu bază în lanț), estimată pe fiecare loc disponibil, se 

așteaptă să fie în medie de 7% în 2005, 5% în 2006, 3% în 2007 și 0% în 2008. 

 Structura tipică de cost (estimată pentru anul 2004) determină în sinteză următoarele marje 

operaționale nete, pe fiecare restaurant: 

 

Indicator Rest. A Rest. B Rest. C Rest. D Total 

Cifra de afaceri  lunară, € 40.000 82.000 150.000 49.000 321.000 

Marja rezultatului operațional net 14% 18% 20% 15% 18% 

În următorii ani (2005-2008), se așteaptă reducerea marjei nete operaționale cu circa 2 puncte 

procentuale în 2005, față de 2004 și cu circa un punct procentual, în fiecare an din perioada 2006-

2008. 

 Investițiile necesare pentru menținerea standardului de dotare sunt la nivelul amortizării incluse în 

structura tipică de cost.  

 Capitalul de lucru este preliminat la minus 12% din cifra de afaceri a anului 2004, iar estimările 

pentru perioada 2005-2008 sunt de minus 9% în 2005, minus 6% în 2006, minus 4,5% în 2007 și 

minus 4,3% în 2008. 

 Rata de actualizare a reținut că, la asemenea societăți, ponderea activelor corporale (amenajare, 

dotări) în activele totale este de circa 34%, iar ponderea activelor necorporale (marca, 

managementul etc.) este de 66%, iar costul adecvat al capitalului este de 20% pentru activele 

corporale și de 28% pentru activele necorporale. 

 Sistemul actual de management include o plată de 10% pentru directorul fiecărui restaurant și de 

5% din vânzări pentru directorul general. Acționarii achită aceste sume din rezultatul net 

operațional (aceste costuri nu au fost incluse în cadrul determinării structurii tipice de cost). 

 Valoarea terminală are în vedere o creștere constantă cu 2% anual a profitului net operațional, 

începând cu anul 2009.  
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 Din datele de piață a rezultat că sistemul de active necorporale (marca, managementul, rețetele 

etc.) în industria restaurantelor se poate contracta în sistem franșiză, la un nivel de redevență netă 

de circa 10% din cifra de afaceri anuală. 

 Din analiza unor tranzacții comparabile a rezultat că multiplicatorul Preț / Cifră de afaceri se 

încadrează între 0,8 – 1,0, în funcție de calitatea clientelei. 

Se cere: 

1. Estimarea valorii de piață a capitalurilor proprii investite în această afacere utilizând toate cele 

trei abordări. 

2. Estimarea valorii de piață adăugată (creată) în cadrul acestei societăți, ținând seamă de 

următoarele investiții realizate de la înființarea societății, până la data raportului: 

 

 

Indicator 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Total investiții realizate, € 48.000 0 120.000 670.000 210.000 40.000 

Note: 

 Valoarea de piață adăugată (creată) = Valoarea de piață a capitalurilor proprii ale societății minus 

valoarea actualizată a investițiilor anterioare. 

 Din analiza sectorului a rezultat că rata minimă de rentabilitate așteptată de investitori este de 

20%, aceasta fiind și rata minimă așteptată de acționarii societății evaluate. 

 

Rezolvare 

 

1. Estimarea valorii de piață a capitalurilor proprii investite în afacere, prin utilizarea celor trei 

abordări. 

 

Abordarea prin venit 

 

a) estimarea cifrei de afaceri și a profitului net operațional (valori în €): 

 

INDICATOR  2004  2005 2006 2007   2008 

Capacitate (nr. locuri) 584 584 684 784 784 

Cifra de afaceri/ loc/lună 450 482 506 521 521 

Cifra de afaceri an 3.153.600 3.374.352 4.149.760 4.899.143 4.899.143 

Marja profitului net operațional 18,0% 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 

Profit net operațional 567.648 539.896 622.464 685.880 636.889 

 

b) estimarea capitalului de lucru (valori în €): 

 

INDICATOR 2004 2005 2006 2007 2008 

Capital de lucru/CA -12,0% -9,0% -6,0% -4,5% -4,3% 

Capital de lucru -378.432 -303.692 -248.986 -220.461 -210.663 

Variația capitalului de lucru x 74.740 54.706 28.524 9.798 

 

Notă: se presupune o variație zero a capitalului de lucru, în anul 2004. 
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c) estimarea valorii capitalurilor proprii prin metoda DCF (valori în €): 

INDICATOR 2004 2005 2006 2007 2008 
Val.  

terminală 

Profit net operațional 567.648 539.896 622.464 685.880 636.889  

Variația capitalului de lucru   74.740 54.706 28.524 9.798  

Cash-flow din investiții 0 -200.000 -200.000 0 0  

Cash-flow la dispoziția 

capitalului investit 567.648 414.637 477.170 714.404 646.687 2.777.865 

Factor de actualizare@25,3% * 0,798 0,637 0,509 0,406 0,324  

CF actualizat 453.103 264.183 242.677 290.013 209.549 900.124 

Valoare (€) 2.359.648      

 
Notă: valoare credite egală cu zero, deci val. cap. investit = val. cap. proprii 

* cmpc = (0,34 × 0,2) + (0,66 × 0,28) = 0,253 sau 25,3% 

Abordarea prin piață 

 

Având în vedere cifra de afaceri estimată pentru anul 2004 și multiplicatorii din domeniul 

restaurantelor, rezultă: 

 

Valoarea capitalurilor proprii prin multiplicatorul Preț / Cifră de afaceri: 

 

Valoare în intervalul 3.153.600 € și 2.522.880 €. 

 

Abordarea prin active 

 

Estimarea valorii activelor necorporale (valori în €): 

 

INDICATOR  2004  2005  2006  2007  2008 Total 

Redevență netă (10%) 315.360 337.435 414.976 489.914 489.914 1.633.048 

Redevență netă actualizată @ 28% 246.375 205.954 197.876 182.507 142.584 475.279 

Valoarea activelor necorporale (€) 1.450.576      

 

Presupunând că valoarea investițiilor realizate în perioada 2004 - 2008 (1.088.000 €) și considerarea 

unei durate de viață utilă rămasă de 20 de ani a acestor dotări reprezintă o indicație rezonabilă a 

costului actual al acelor dotări (luând în considerare evoluția prețurilor și deprecierea activelor) 

rezultă următoarele: 

 

Indicator 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 

Investiții 48.000 0 120.000 670.000 210.000 40.000 1.088.000 

Amortizare 

estimată -12.000 0 -18.000 -67.000 -10.500 0 -107.500 

Indicație CIN       980.500 

 

Activul net corectat = (active corporale + active necorporale) 

 

Activul net corectat  = 1.450.576 + 950.800 = 2.431.076 € 
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Concluzie 

În urma aplicării celor trei abordări rezultă o estimare a valorii capitalurilor proprii cuprinsă între 

2,4 și 3,1 mil. €. 
 

Concluzia finală a evaluatorului: 2,4 milioane € (susținută de metoda DCF). 

 

2. Estimarea valorii de piață adăugată (creată) în cadrul acestei societăți, ținând seamă de investițiile 

realizate de la înființarea societății până la data raportului (valori în €): 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Investiții 48.000 0 120.000 670.000 210.000 40.000 

Valoarea actualizată a investițiilor 119.439 0 207.360 964.800 252.000 40.000 

Valoarea actualizată totală a 

investițiilor 1.583.599      

Valoarea prin metoda DCF 2.359.648      

Valoarea de piață adăugată 776.049      

 

PROBLEMA 5 

Să se estimeze, în vederea vânzării, valoarea pachetului de 40% din acțiunile societății comerciale 

ALFA SA, având în vedere următoarele: 

 Numărul total de acțiuni al SC ALFA SA este 3.000.000, cu valoarea nominală de 1 RON; 

 Situația patrimoniului SC ALFA SA este următoarea (valori în RON): 

                                                                      

Terenuri     300.000     Capital propriu 2.600.000    

Alte mijloace fixe  650.000         

Imobilizări financiare 1.000.000 Credit    200.000     

Active circulante  850.000         

TOTAL  2.800.000       2.800.000     

 

 Imobilizările financiare ale SC ALFA SA reprezintă cca. 30% din acțiunile SC BETA SA, care au 

fost dobândite prin aport în natură, realizat cu 10 ani în urmă, când principala construcție din 

patrimoniul SC ALFA SA a fost dusă ca aport la constituirea SC BETA SA Valoarea de aport, la 

momentul respectiv, a fost de cca. 8 milioane $. 

 Suprafața de teren din patrimoniul SC ALFA SA este de 5.000 mp. Terenul este situat în zona 

ultracentrală a orașului, și este un teren situat sub construcția dusă ca aport cu 10 ani în urmă. In 

zonă nu mai există terenuri libere. În ultima lună au fost identificate două tranzacții. În prima 

tranzacție, s-a vândut un teren de cca. 2.500 mp, obținut de către o persoană fizică în urma acțiunii 

de revendicare, teren pe care se afla terasa unui restaurant, cu prețul de cca. 650 €/mp. În a doua 

tranzacție, s-a vândut o suprafață de 4.000 mp, pe care se situa o construcție demolabilă, cu prețul 

de 1.500 €/mp (costurile de demolare erau suportate de către fostul proprietar).  

    Terenul aparținând SC ALFA SA este utilizat de către SC BETA SA pe baza unui contract de 

închiriere, care prevedea ca SC BETA SA îi va plăti SC ALFA SA suma de 2.000.000 $, 

repartizată anual liniar, pentru 35 ani de la data aportului în natură, cu clădirea menționată mai sus. 

 Celelalte mijloace fixe au fost reevaluate recent și valoarea lor contabilă reprezintă valoarea de 

piață. 
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 Activitatea SC ALFA SA a consemnat pierderi în ultimii 3 ani și nu se prevede redresarea 

financiară; 

 Cursul de schimb RON / $, de la data evaluării este de 2,8; 

 Cursul de schimb RON / € de la data evaluării este de 3,5; 

 Situația patrimoniului SC BETA SA este următoarea: 

   - mii lei - 

Terenuri 2.590.000     Capital propriu   75.500.000     

Alte mijloace fixe    65.000.000         

Imobilizări financiare        -       Credit  17.500.000     

Active circulante     5.410.000         

TOTAL  93.000.000       93.000.000     

 Terenurile și mijloacele fixe sunt înregistrate în bilanț la valoarea de piață, fiind reevaluate recent; 

 Datoriile pe termen lung ale SC BETA SA vor fi rambursate în următorii 4 ani, în următoarele 

cuantumuri: 

Anul 2007 2008 2009 2010 

Rambursare datorii (RON) 3.766.500 3.954.825 4.152.566 4.360.195 

 

 Veniturile și cheltuielile previzionate ale SC BETA SA sunt: 

                                                                                                        - mii lei - 

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 

Total venituri 54.250.000 56.962.500 59.810.625 62.801.156 65.941.214 

Total cheltuieli 49.600.000 52.080.000 54.684.000 57.418.200 60.289.110 

Impozitul pe profit este 16%. 

Costul capitalului propriu este 10%. 

Rata de creștere anuală perpetuă g este 5%. 

Până la data evaluării nu au fost repartizate dividende, din cauza nivelului ridicat al datoriilor SC 

BETA SA.  

În perioada viitoare, după rambursarea datoriilor, profitul net va fi repartizat pentru dividende în 

proporție de 100%. 

 

Rezolvare 

Previziuni BETA: 

 

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 

Total venituri 54.250.000 56.962.500 59.810.625 62.801.156 65.941.214 

Total cheltuieli 49.600.000 52.080.000 54.684.000 57.418.200 60.289.110 

Profit brut 4.650.000 4.882.500 5.126.625 5.382.956 5.652.104 

Impozit pe profit 883.500 974.675 974.059 1.022.762 1.073.900 

Profit net 3.766.500 3.954.825 4.152.566 4.360.195 4.578.204 



 
58 

Rambursare datorii 3.766.500 3.954.825 4.152.566 4.360.195 0 

Dividende     4.578.204 

Cota ALFA, 30%     1.373.461 

Valoare pachet minoritar* 27.469.220     

Factor actualizare 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 

Valoare actualizată pachet 

(RON)** 
17.058.385      

 
  * 1.373.461/ (0,10 – 0,05) 
** 27.469.220 × 0,621 

Rată actualizare       10% 

Rata de creștere anuală         5% 

Rata de capitalizare         5% 

Suprafața teren            5.000 mp 

Redevență anuală  57.143 $ 

Redevență anuală unitară    11,43 $/mp 

Factor capitalizare             12 

Valoare unitară teren   137,14 $ 

Curs de schimb   2,80 lei/$ 

 

SC ALFA SA – Bilanț corectat 

 

Indicator 
Val. 

contabile 
Val. corectate Indicator Val. contabile Val. corectate 

Terenuri 300.000 1.920.000 Capital propriu 2.600.000 20.276.228 

Alte mijl. fixe 650.000 650.000    

Imobilizări financiare 1.000.000 17.056.228 Credit 200.000 200.000 

Active circulante 850.000 850.000    

TOTAL 2.800.000 20.476.228 TOTAL 2.800.000 20.476.228 

 

Activ net, RON  20.276.228 

Valoare participație, RON   8.110.491 

Număr de acțiuni    1.200.000 

Valoare acțiune, RON            6,80 

 

 

PROBLEMA 6 

Se cere de către client evaluarea pachetului majoritar de acțiuni aparținând societății PLASTICUL 

SA, în vederea realizării unei tranzacții cu 100% din acțiuni la data de 31.12.2009. În urma realizării 

tranzacției, principalul acționar, care este și managerul general, nu intenționează să mai continue 

activitatea în cadrul PLASTICUL SA, urmând a se retrage din funcția de manager general la 

31.12.2009. 
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 DATE FINANCIARE 
 

Bilanțul și contul de profit și pierdere simplificate pe ultimii patru ani sunt următoarele: 

 
    - RON - 

ACTIV 

  2006 2007 2008 2009 

TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE 0 0 1.800 1.800 

          

Terenuri și construcții 822.800 280.200 1.087.400 1.062.100 

Utilaje 473.900 409.900 351.600 1.513.300 

TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE 1.296.700 690.100 1.439.000 2.575.400 

          

IMOBILIZĂRI FINANCIARE  0 0 68.000 83.900 

          

I. TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 1.296.700 690.100 1.508.800 2.661.100 

          

TOTAL STOCURI 5.574.100 4.171.500 2.333.600 1.299.700 

TOTAL CREANȚE 91.100 47.900 1.063.700 1.363.000 

LICHIDITĂȚI ȘI ASIMILATE 700 299.100 713.500 743.600 

          

II. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 5.665.900 4.518.500 4.110.800 3.406.300 

TOTAL ACTIV  6.962.600 5.208.600 5.619.600 6.067.400 

     

 

 

PASIV 

 2006 2007 2008 2009 

Capital social 873.100 873.100 873.100 873.100 

Rezerve și diferențe din reevaluare 988.700 727.200 2.017.400 2.086.800 

Rezultat reportat 0 0 0 0 

Profit nerepartizat 0 0 0 0 

Fonduri 0 0 0 0 

I. TOTAL CAPITAL PROPRIU 1.861.800 1.600.300 2.890.500 2.959.900 

         

II. TOTAL DATORII PE TERMEN MEDIU 

și LUNG 1.832.500 2.440.600 1.345.300 1.692.900 

         

III. CAPITAL PERMANENT 3.694.300 4.040.900 4.235.800 4.652.800 

          

IV. TOTAL DATORII PE TERMEN 

SCURT 3.268.300 1.167.700 1.383.800 1.414.600 

V. TOTAL DATORII 5.100.800 3.608.300 2.729.100 3.107.500 

TOTAL PASIV  6.962.600 5.208.600 5.619.600 6.067.400 

 

 
    RON 

Denumirea indicatorilor 2006 2007 2008 2009 

Cifra de afaceri 6.927.015 9.455.376 11.487.648 9.418.400 

Venituri din exploatare 6.935.165 9.876.793 11.553.758 9.504.400 

Costul mărfurilor 0 0 0 0 

Cheltuieli materiale 2.495.856 3.312.013 3.603.571 3.487.000 

Combustibili, energie și apă 205.260 223.814 235.804 249.800 

Cheltuieli cu terții 713.393 878.507 1.006.621 1.132.500 

Cheltuieli de personalul 2.770.806 3.971.258 5.169.442 3.579.000 

Amortizări 89.977 89.977 92.997 93.000 

Impozite și taxe 89.106 89.106 101.187 101.200 
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Alte cheltuieli 0 376.473 0 0 

Cheltuieli de exploatare 6.364.397 8.941.147 10.209.621 8.642.500 

Rezultatul exploatării 570.767 935.646 1.344.137 861.900 

Venituri financiare 1.383 699 813 1.800 

Cheltuieli financiare 183.281 244.055 134.695 169.300 

Rezultat financiar -181.898 -243.356 -133.882 -167.500 

Venituri excepționale 0 0 0 0 

Cheltuieli excepționale 0 0 0 0 

Rezultat excepțional 0 0 0 0 

Rezultat brut 388.870 692.290 1.210.255 694.400 

Rezultat net 326.650 553.832 968.204 555.500 

 

ELEMENTE  JURIDICE 

Obiectul principal de activitate este realizarea de subansamble din plastic pentru industria auto.  

 

Capitalul social este deținut de către dl. Codrin Ion în proporție de 75% și compania CODRIN SA 

(controlată de dl Codrin Ion) în proporție de 25%. 

 

Contracte:  

 societatea deține în proprietate trei hale de producție, fiecare a câte 900 mp Ad fiecare, din 

care una este închiriată integral începând cu 01.01.2010 către CODRIN SA. Terenul aferent 

fiecăreia din cele 3 hale este identic. Chiria percepută este de 7 euro / mp Ad / lună; 

 societatea este chiriaș în spațiul de birouri în care își desfășoară activitatea administrativă. 

Spațiul are o arie utilă de 500 mp. Chiria plătită către proprietarul CONFORT SRL (cu care 

nu are nici un fel de legături de grup) este de 5 euro / mp Au / lună. Contractul nu poate fi 

reziliat de niciuna din părți și nu are clauză de renegociere a chiriei. Contractul expiră peste 4 

ani (31.12.2013). Spațiul este absolut necesar pentru desfășurarea activității; 

 contractul de împrumut pe termen lung pentru investiții a fost semnat în anul 2006 cu rata 

dobânzii de 10%, existând două acte adiționale în 2007 și 2009 prin care s-a majorat suma 

acordată. Nu există alte împrumuturi pe termen mediu și lung. 

 

Drept de proprietate: 

 terenul de 5.400 mp și cele 3 hale de câte 900 mp fiecare sunt deținute cu titlu de proprietate 

integral. Halele și terenul nu au mai fost reevaluate de la finalul anului 2006; clădirile au o 

vârstă de 10 ani și o durată totală de viață estimate la 100 de ani; 

 utilajele sunt toate proprietatea companiei și au o valoare justă, conform raportului de 

evaluare realizat la 31.12.2009, de 2.500.000 lei. 

  Creanțe: 

 din totalul creanțelor, 300.000 lei reprezintă creanțe aferente unor societăți intrate în 

procedura de insolvență la începutul anului 2008, care nu au mai achitat nici un leu de la data 

declanșării procedurii. 

 

Participații: 

 imobilizările financiare sunt participații la alte societăți, suma înscrisă în bilanț reprezintă 

valoarea justă la 31.12.2009. 

 

ELEMENTE OPERAȚIONALE 

Producția realizată: 

 activitatea operațională se realizează în două din cele 3 hale deținute în proprietate;  

activitatea administrativă se desfășoară în biroul închiriat de la terți; 

 



61 

 
 producția fizică realizată în ultimii 4 ani a fost următoarea: 

 

Descriere 2006 2007 2008 2009 

Producție fizică - bucăți 692.700 787.948 765.843 724.492 

 

 având în vedere producția realizată deja în primele luni ale anului 2010 și comenzile ferme 

pentru anul 2010, se estimează realizarea în 2010 a unei producții fizice de 725.000 bucăți; 

 producția estimată de managementul companiei, bazată pe relațiile existente în piață de 

desfacere și experiența acumulată de management în anii precedenți este: 

 

Descriere 2010 2011 2012 2013 2015 

Producție fizică - bucăți 725.000 870.000 1.044.000 1.252.800 1.503.360 

 

 capacitatea de producție este de 1.000.000 repere anual. Pentru realizarea nivelului producției 

estimate, la nivelul anului 2012, ar fi necesară o investiție de 1.000.000 lei; 

 investițiile de menținere se situează la nivelul a jumătate din amortizarea anuală în perioada 

de previziune explicita. 

ELEMENTE COMERCIALE 

Piața societății comerciale: 

 o analiză a asociației producătorilor de mase plastice pentru industria auto arată că piața s-a 

stabilizat în anul 2010, se așteaptă că anul 2011 să însemne sfârșitul recesiunii în industria 

auto, dar după acest punct de minimum istoric creșterea așteptată este de 3% pe an în 

următorii 4 ani; 

 poziția pe piață a societății este solidă, concurența este una medie, nu se previzionează intrări 

de jucători importanți în următoarea perioadă; 

 creșterea sustenabilă a economiei, începând cu anul 2015, este de aproximativ 0,5% pe an, 

conform Institutului Național de Prognoză; 

 prețurile pe piața societății comerciale s-au stabilizat la nivelul anului 2009. 

 

Piața imobiliară: 

 prețul terenului industrial în zonă, estimat de un evaluator, este de 50 euro / mp; 

 costul de înlocuire brut al halelor este de 500 euro / mp Ad; 

 chiria de piață pentru hale industriale este de 4 euro / mp Ad / lună; 

 chiria pentru spații administrative este de 10 euro / mp Ad  / lună; 

 rata de capitalizare brută este de 11% pentru proprietăți industriale și de 10% pentru 

proprietăți comerciale sau administrative; pe termen scurt (sub 5 ani) se estimează o cvasi-

menținere a condițiilor de piață; 

 gradul de ocupare mediu pentru proprietăți industriale este de 80%; 

 cursul de schimb la 31.12.2009 este de 4,2 lei / euro. 

ELEMENTE FINANCIARE 

 ponderea în cifra de afaceri a fondului de rulment este estimată a se menține neschimbată în 

perioada ce urmează; 

 analiza ratelor de lichiditate arată că societatea nu deține lichidități în exces peste necesitățile 

curente de exploatare; 

 rata de bază fără risc extrasă de pe piața europeana este de 3%; 

 prima de risc este de 4,5%; 

 riscul de țară pentru România este de 3,5%; 

 beta levered este 1,4; raportul datorii / capital propriu, în domeniul de activitate, este 35%; 

 rata dobânzii la credite pe termen mediu și lung la data evaluării 9,2 %; 

 rata impozitului pe profit este de 16%. 
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Notă: Formula levered / unlevered pentru beta este: 

 
unde BU - beta unlevered, BL - beta levered, Tc - rata impozitului pe profit și D/E raportul 

datorii pe termen lung/capital propriu. 

COMPARABILE 

Companiile listate pe piața de capital din domeniu sunt: 

 

Companie Datorii pe termen lung / 

Capital propriu 

EBITDA / CA CA, RON Valoare 

contabilă, 

RON 

Capitalizare 

bursieră, RON 

AAA 30% 12% 11.302.100 15.182.900 8.633.500 

BBB 25% 12% 11.113.800 17.207.200 8.676.000 

CCC 28% 13% 12.244.000 11.134.100 8.671.100 

DDD 30% 13% 9.889.400 9.615.800 8.065.500 

EEE 27% 12% 9.324.300 20.243.800 7.996.000 

FFF 25% 12% 7.534.800 14.170.700 7.735.200 

GGG 30% 12% 10.360.300 13.158.500 7.738.000 

HHH 25% 14% 9.889.363 12.146.300 8.691.300 

III 30% 12% 9.606.809 11.134.100 8.027.200 

JJJ 50% 13% 11.302.100 10.628.000 8.691.300 

 

 în acest caz, nu se consideră necesară aplicarea unei prime pentru pachet majoritar; 

 societățile comparabile nu dețin active redundante și nici disponibilități în exces; 

 pentru ușurința calculelor, se consideră media aritmetică a multiplicatorilor. 

 

Precizare: calculele matematice pot fi realizate cu rotunjire la cifra miilor. 

 

Rezolvare 

 

1. Abordarea prin active 

   RON 

  2009 Corecții Valori corectate 

ACTIVE IMOBILIZATE 2.661.100 4.054.500 6.715.600 

Terenuri și construcții 1.062.100 2.896.600 3.958.700 

Utilaje. echipamente. mijloace de 

transport 1.513.300 986.700 2.500.000 

Birotică și mobilier   0   

Imobilizări financiare 83.900 0 83.900 

Activ necorporal - contract 0 171.200 171.200 

Imobilizări necorporale 1.800 0 1.800 

STOCURI 1.299.700 0 1.299.700 

CREANȚE 1.363.000 -300.000 1.363.000 

DISPONIBIL 743.600 0 743.600 

CONTURI DE REGULARIZARE 0 0 0 

        

TOTAL ACTIV 6.067.400 3.754.500 10.121.900 
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CAPITAL PROPRIU 2.959.900 3.754.500 6.714.400 

        

DATORII 3.107.500 0 3.107.500 

CONTURI DE REGULARIZARE 0 0 0 

TOTAL PASIV 6.067.400 3.754.500 9.821.900 

     

Activ net corectat, lei  6.714.400    

 

Note: 

 valoare de piață a terenurilor și clădirilor 

Venit = 2.700 mp × 4 EUR/mp/lună × 12 luni × 0,8 = 103.680 EUR 

Capitalizare venit: 103.680/11% = 942.545 EUR 

Valoare 942.545 × 4,2 lei/EUR = 3.958.700 (rotunjit la sute) 

 

 valoare activ necorporal (contract de închiriere) 

Avantaj contract = 900 mp × 12 luni × (10 – 5) EUR/mp/lună = 54.000 EUR/an 

Actualizare 4 ani @ 10% = 54.000 × 3,169865 × 4,2 lei/EUR = 171.200 lei 

 

 valoare justă utilaje = 2.500.000 lei 

 corecție creanțe - 300.000 lei 

 

2. Abordarea prin venit (metoda DCF) 

 

 preț mediu unitar istoric al produselor, lei 

Indicator 2006 2007 2008 2009 

Cifra de afaceri 6.927.015 9.455.376 11.487.648 9.418.400 

Producție fizică - bucăți 692.700 787.948 765.843 724.492 

Preț mediu unitar 10 12 15 13 

 

 estimare CA 

BVC 2010 2011 2012 2013 2015 2015 

Producția fizică, buc. 725.000 725.000 746.800 769.200 792.300 796.300 

Preț unitar lei/buc. 13 13 13 13 13 13 

Cifra de afaceri, lei 9.425.000 9.425.000 9.708.400 9.999.600 10.299.900 10.351.900 

Creștere, %   0% 3% 3% 3% 0,5% 

 

 EBITDA: 

 2006 2007 2008 2009 2010 

EBITDA 660.744 1.025.622 1.437.134 954.900 942.500 

EBITDA / CA 10% 11% 13% 10% 10% 

 

 2011 2012 2013 2015 2015 

EBITDA 942.500 970.800 1.000.000 1.030.000 1.035.200 

Rată EBITDA 10% 10% 10% 10% 10% 
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 Profit net 

BVC 2010 2011 2012 2013 2015 2015 

EBITDA 942.500 942.500 970.800 1.000.000 1.030.000 1.035.200 

EBITDA/CA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Amortizare 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 

Provizioane și ajustări 0 0 0 0 0 0 

EBIT 849.500 849.500 877.800 907.000 937.000 942.200 

Impozit pe profit 135.900 135.900 140.400 145.100 149.900 150.800 

Profit net din exploatare 713.600 713.600 737.400 761.900 787.100 791.400 

Rată profit net 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

 

 Fond de rulment 

Fond de rulment 2006 2007 2008 2009 2010 

Cifra de afaceri 6.927.015  9.455.376  11.487.648  9.418.441  9.425.000  

Fond de rulment 2.396.840  3.051.756  2.013.450  1.248.096  1.249.800  

Pondere în CA 34,60% 32,28% 17,53% 13,25% 13,26% 

Variație fond rulment   654.916  -1.038.306  -765.353  1.700  

 

Fond de rulment 2011 2012 2013 2015 2015 

Cifra de afaceri 9.425.000  9.708.400  9.999.600  10.299.900  10.351.900  

Fond de rulment 1.249.800  1.287.400  1.326.000  1.365.800  1.372.700  

Pondere în CA 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 

Variația fondului de rulment 0  37.600  38.600  39.800  0  

 

 ROE + CMPC 

Rata fără risc în EUR 3,0% 

Prima de risc 4,5% 

Prima de risc de țară (CRP) 3,5% 

Beta (levered) 1,4 

Datorii/capital propriu în sector  35% 

Unlevered Beta  1,08 

Datorii/capital propriu societate 27% 

Relevered BETA 1,31 

ROE = Rf + CRP + βR × (CRP + Ip) + α 

ROE = 3,0% + 3,5% + 1,31 × 4,50% + 0% = 12,4% 

ROE 12,4% 

E / (D+E) 78,59% 

Rd 9,20% 

D / (D + E) 21,41% 

Rata impozit 16% 

CMPC 11,46% 
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 Active redundante 

Imobilizări corporale, o hală = 3.958.700/3  = 1.319.600 lei 

Imobilizări financiare = 83.900 lei 

Total redundante = 1.403.500 lei 

 

 Flux de numerar 

Tablou fluxuri financiare   Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Perpetuu 

Cash flow din exploatare   711.900 713.600 699.800 723.300 747.300 784.500 

 + profit net la dispoziția 

capitalului investit 
 713.600 713.600 737.400 761.900 787.100 791.400 

 - variație fond de rulment  1.700 0 37.600 38.600 39.800 6.900 

        

Cash flow – activitatea de investiții   46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 0 

 + amortizare   93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 

 - investiții în mijloace fixe   46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 93.000 

                

Cash flow din activitatea financiară 0 0 0 0 0 0 

                

Cash flow la dispoziția investitorilor 758.400 760.100 746.300 769.800 793.800 784.500 

        

Factor de actualizare, @11,46%    0,897 0,805 0,722 0,648 0,581   

Cash flow actualizat   680.400 611.800 539.000 498.800 461.500   

Rata de capitalizare 10,96%             

Valoare reziduală, lei 7.158.500             

Valoare reziduală actualizată, lei 4.161.500             

Valoare DCF, lei 6.953.000             

Active in afara exploatării la 

valoare netă, lei 
1.403.500             

Datorii termen mediu și lung, lei 1.692.900             

Valoarea pachetului integral de 

acțiuni, lei 
6.663.600             

 

3. Abordarea prin piață 

 CBc / EBITDA CBc / CA CBc / Cp 

media 6,64 0,82 0,63 

media corectată la 81% 5,41 0,67 0,51 

    

 EBITDA CA Capital propriu 

Caracteristica subiect 954.900 9.418.400 6.714.400 

Valoare comparații 5.165.500 6.320.900 3.437.700 

Active redundante 1.403.500 1.403.500 1.403.500 

Valoare finală, inclusiv active în 

afara exploatării 6.569.000 7.724.400 4.841.200 

 

- eliminarea din eșantion a companiei jjj 

Opinie : 6.660.000 lei
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Companie 

Datorii pe  

termen lung /  

Capital propriu 

EBITDA / CA CA 
Valoare 

contabilă 

Capitalizare 

bursieră 
EBITDA CBc / EBITDA 

CBc / 

Cp 

CBc / capital 

propriu 

AAA 30% 12% 11.302.100 15.182.900 8.633.500 11.302.100 6,37 0,76 0,57 

BBB 25% 12% 11.113.800 17.207.200 8.676.000 11.113.800 6,51 0,78 0,50 

CCC 28% 13% 12.244.000 11.134.100 8.671.100 12.244.000 5,45 0,71 0,78 

DDD 30% 13% 9.889.400 9.615.800 8.065.500 9.889.400 6,27 0,82 0,84 

EEE 27% 12% 9.324.300 20.243.800 7.996.000 9.324.300 7,15 0,86 0,39 

FFF 25% 12% 7.534.800 14.170.700 7.735.200 7.534.800 8,55 1,03 0,55 

GGG 30% 12% 10.360.300 13.158.500 7.738.000 10.360.300 6,22 0,75 0,59 

HHH 25% 14% 9.889.363 12.146.300 8.691.300 9.889.363 6,28 0,88 0,72 

III 30% 12% 9.606.809 11.134.100 8.027.200 9.606.809 6,96 0,84 0,72 

JJJ 50% 13% 11.302.100 10.628.000 8.691.300 11.302.100    

          

Media 28% 12%        

          

PLASTICUL SA 25% 10%        

Corecție necesară 

față de comparab. 81%         
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PROBLEMA 7 

Societatea LICURICI SA, tranzacționată pe bursă, este un producător de echipamente de iluminat. Se 

solicită estimarea valorii de piață a capitalurilor proprii în vederea fundamentării unei deciziei 

manageriale. Datele cunoscute sunt următoarele: 

1. Societatea are contracte care asigură menținerea vânzărilor și producției în următorii ani. La 

31.12.2010 societatea a supus evaluării imobilizările corporale, rezultatele evaluării fiind înregistrate 

în situațiile financiare. Societatea are în concesiune un teren în suprafață de 10.000 mp, aparținând 

domeniilor statului,  pe o durată de 49 de ani. Contractul a fost încheiat acum 3 ani. Din analiza de 

piață s-a determinat chiria de piață care este cu 2,5 Euro/mp/an mai mare decât redevența plătită de 

societate. Rata de schimb valutar: 1 Euro = 4,3 lei 

Situația rezultatelor economice, în mii euro la 31.12.2010, este următoarea: 

          - Mii € - 

INDICATOR 31.12.2010 

Cifra de afaceri 23.500 

VENITURI TOTALE 24.000 

I. Venituri din exploatare 23.500 

II. Venituri financiare 500 

III. Venituri excepționale 0 

 CHELTUIELI TOTALE 20.460 

I. Cheltuieli de exploatare 20.210 

 Amortizări și provizioane 1.400 

REZULT DIN EXPLOATARE 3.290 

II. Cheltuieli financiare 250 

III. Cheltuieli excepționale 0 

REZULTAT BRUT 3.540 

Impozit pe profit 566 

REZULTAT NET 2.974 

 

Cheltuieli financiare sunt cheltuieli cu dobânda.  

 

2. Situația activelor și pasivelor, în lei la 31.12.2010, este următoarea (valori în lei): 

 

 - lei - 

SPECIFICAȚIE Valori contabile la 

   31.12.2010 

Activ   

I. Active imobilizate   

     1. Imobilizări necorporale  1100.000 

     2. Imobilizări corporale  100.000.000 

     3. Imobilizări în curs 0 

     4. Creanțe financiare 1.000 

      - din care participații financiare 1.000 

II. Active circulante   

    1. Stocuri 18.000.000 

    2. Disponibilități bănești 500.000 

    3. Creanțe și decontări 14.000.000 
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Pasiv   

 1. Datorii care trebuie plătite 

    într-o perioadă de până la un an - 

furnizori 

22.000.000 

  

 2. Datorii care trebuie plătite într-o   

     perioadă mai mare de un an  

12.000.000 

  

 3. Provizioane  950.000 

 4. Venituri în avans 150.000 

 

3. În cadrul activelor financiare imobilizate LICURICI SA deține 10% din capitalurile societății 

comerciale  CONSTANT SRL care este o societate înființată în anul 2006 cu capitaluri proprii în 

suma de minus  10.000  € la  31.12.2010. 

4. Conform estimărilor managementului, se previzionează următoarea evoluție a veniturilor și a 

cheltuielilor: 

 creșterea veniturilor: cu  5%  în 2011  față de  2010, cu  4 % în următorii 2 ani, cu 3 % în anul 

2015 și, din 2015, se estimează creșterea perpetuă a acestora cu 2% anual; 

 structura cheltuielilor (ponderea cheltuielilor din exploatare în veniturile din exploatare) se 

estimează a se menține constantă pe perioada de previziune la nivelul celei realizate în anul 

2010; 

 cheltuiala cu amortizarea se menține constantă pe durata previziunii la nivelul celei din 2010; 

 investițiile preconizate sunt de menținere a capacității de producție și sunt estimate la 50% din 

cheltuiala cu amortizarea pe primii 3 ani și 100% în ultimii doi ani ai perioadei de  previziune; 

 necesarul de fond de rulment se estimează că se va menține constant la nivelul de 10% din 

veniturile din exploatare. 

5. Datoriile pe o perioada mai mare de un an sunt purtătoare de dobânzi. 

6. Pentru aplicarea analizei fluxului de numerar actualizat se va utiliza convenția la mijlocul perioadei. 

7. Costul capitalului  este estimat ținând cont de următoarele date: 

 rata fără risc de 4%  pe piața europeană; 

 riscul de țară 3%; 

 prima de risc de piață este estimată la 5,1%; 

 costul creditului înainte de  impozitare este 7,5%; 

 prima de risc nesistemic a fost estimată la 1,5%. 

8. Din analiza performanțelor mai multor societăți din același domeniu de activitate  listate pe bursă și a 

informațiilor din sector referitoare la randamentele activelor totale și la randamentul capitalului 

propriu se estimează că evaluarea prin comparație pe baza de multiplicatori este adecvată, fiind 

disponibile informații pentru a selecta suficiente comparabile similare și relevante. Volumul 

tranzacțiilor înregistrate în ultimul an a fost sensibil peste 10% din totalul capitalurilor societăților 

listate în continuare: 
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INFORMAȚII  DE PIAȚĂ 
 

 Companie Market 

Cap 

P/E ROE 

% 

ROA 

% 

Datorii/ 

capitaluri 

proprii 

Pret/ 

Activ net 

contabil 

Profit 

net/CA 

Pret/ 

Vânzări 

Evaluare/ 

Venituri 

Evaluare/ 

EBITDA 

beta 

levered 

1 PPPP 49,1M 6,81 9,80 8,20 0,30 1,30 11,50 0,55 0,64 3,94 1,35 

2 XXXX 36,6M 12,93 8,50 7,50 0,18 1,10 10,50 0,58 0,70 5,16 1,29 

3 YYYY 138M 12,14 22,20 7,49 1,26 2,85 5,20 0,94 1,02 4,88 3,82 

4 ZZZZ 159M 21,90 17,85 8,95 NA 3,40 7,47 2,39 2,18 16,84 2,33 

5 AAAA 45M 13,64 9,99 9,00 0,15 1,26 9,50 0,68 0,73 6,32 1,02 

6 BBBB 251M 13,87 25,10 5,60 0,45 2,75 15,20 2,01 2,17 10,66 0,86 

7 EEEE 69M 18,32 9,75 8,90 0,30 1,73 9,00 0,60 0,63 6,25 0,98 

8 CCCC 2,09B 7,07 9,88 3,73 0,87 0,59 2,86 0,13 0,30 3,60 1,00 

9 FFFF 2,29B 19,49 15,42 10,79 NA 2,92 15,75 3,35 2,80 10,44 1,10 

10 ZZZZZ 59M 9,26 12,50 10,11 0,25 1,21 11,50 0,72 0,58 4,30 0,95 

11 WWWWW 6,76B 11,22 7,37 4,23 0,09 0,77 3,38 0,26 0,19 2,58 1,40 

12 VVVVV 1,82B 13,8 8,11 1,99 0,83 30,69 1,52 0,35 0,61 6,34  

  LICURICI 30M  0,0 0,00 0,00  0     

 

Rezolvare 

 

1. Abordarea prin active 

Activ contabil și corectat la data de 31.12.2010 

                                                                                                                                         - lei - 

Denumirea elementului  Valori contabile Corecții Valori corectate 

A. ELEMENTE DE ACTIV       

I. Active imobilizate       

     Imobilizări necorporale  1.100.000 341.251* 1.441.251 

     Imobilizări corporale  100.000.000 - 100.000.000 

     Imobilizări în curs - - - 

     Creanțe financiare  1.000 -1.000 - 

      - din care participația  1.000 -1.000 - 

TOTAL I 101.101.000 340.251 101.441.251 

II. Active circulante       

1. Stocuri 18.000.000 - 18.000.000 

2. Disponibilități bănești 500.000   500.000 

3. Creanțe și decontări 14.000.000 - 14.000.000 

TOTAL II  32.500.000 - 32.500.000 

TOTAL A = I + II 133.601.000 340.251 133.941.251 

B. DATORII       

Datorii care trebuie plătite: 22.000.000 - 22.000.000 

 - într-o perioadă de 1 an  -  - - 

 - într-o perioadă mai mare de un an 12.000.000 -  12.000.000 

Provizioane  950.000 -  950.000 

Conturi de regularizare 150.000 - 150.000 

TOTAL B  35.100.000 0 35.100.000 

ACTIVUL NET  = A - B 98.501.000 340.251 98.841.251 

* Corecție concesiune         

Chiria de piață pentru terenuri similare este mai mare cu 2,5 euro/mp/an decât valoarea redevenței 

plătite. Factorul de capitalizare este 13,65 (rata de capitalizare 7%, pe o perioadă de 46 ani).       

2,5 euro/mp/an × 10.000 mp = 25.000 euro 

13,65 × 25.000 = 341.251 euro 
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Valoare ANC = 98.841.251 lei  (sau la cursul de schimb de 4,3 euro/lei = 22.986.337 euro  

 

Valoare ANC = 22,9 mil euro 

 

Necesar fond de rulment = stocuri + creanțe - datorii pe termen scurt - alte pasive 

                                        = 18.000.000 + 14.000.000 - 22.000.000 - 150.000 = 9.850.000 lei 

                                        = 2.290.688 euro 

                                        = 2.290 mii euro 

Datorii nete = 12.000.000 lei – 500.000 lei = 11.500.000 lei 

                    = 2.674.419 euro 

                    = 2.674 mii euro 

 

Grad de îndatorare / ANC = 2,74 / 23,453 = 12% 

 

Capital investit = 98.501.000 + 12.000.000 = 110.501.000 lei 

                         = 26.309.762 euro 

                         = 26.310 mii euro 

Capitalul propriu = 98.501.000 lei 

                            = 22.907 mii euro 

Profit net = 3.184 mii euro 

Total active = 31.070 mii euro 

ROE = 3.184 / 22.907 = 13,90% 

ROA = 3.184 / 31.070 = 10,25% 

 

2. Abordarea prin venit 

 

 

Contul de profit și pierdere la data de 

31.12.2010 

                                                           - mii euro - 

Venituri din producția vândută 23.250 

Alte venituri 250 

Venituri din exploatare 23.500 

Venituri financiare 500 

Venituri totale 24.000 

Cheltuieli de exploatare 20.210 

Cheltuieli financiare 250 

Cheltuieli totale 20.460 

Profitul brut 3.540 

Impozit 566 

Profit net 2.974 

Profitul din exploatare 3.290 

Cheltuieli cu amortizarea 1.400 

EBITDA 4.690 
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Bugetul de venituri și cheltuieli 
                                                                                                                                                            - mii euro - 

INDICATORI 2011 2012 2013 2015 2015 

Creștere 105% 104% 104% 103% 102% 

I. Venituri din exploatare 24.675 25.662 26.688 27.489 28.039 

1. Venituri din exploatare, din care: 24.675 25.662 26.688 27.489 28.039 

a) Venituri din producția vândută   24.413 25.389 26.405 27.197 27.741 

b) Venituri din alte activități 263 273 284 292 298 

2. Venituri financiare - - - - - 

3. Venituri extraordinare - - - - - 

II. Cheltuieli de exploatare total, din care: 21.221 22.069 22.952 23.641 24.113 

   d) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor  1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 

III. PROFIT BRUT (profit/pierdere)  3.455 3.593 3.736 3.848 3.925 

Impozit 553 575 598 616 628 

Profit net a exercițiului financiar 2.902 3.018 3.139 3.233 3.297 

EBITDA 4.855 4.993 5.136 5.248 5.325 

Necesarul de fond de rulment                2.290 2.404 2.500 2.600 2.678 2.731 

Variație necesar fond de rulment 114 96 108 78 53 

 

Fluxurile de numerar 
                                                                                                                                                                                - mii euro - 

 Indicatori 2011 2012 2013 2015 2015 
Valoarea 

terminală 

I. Flux de numerar din exploatare 2.788 2.922 3.039 3.155 3.244  

Profit net din exploatare 2.902 3.018 3.139 3.233 3.297   

Variație necesar fond de rulment -114 -96 -100 -78 -53   

Prelevări fond de rezervă - - - - -   

II. Flux de numerar din investiții 700 700 700 0 0   

Achiziții/cumpărări -700 -700 -700 -1.400 -1.400   

Vânzări imobilizări - - - - -   

Amortizarea mijloacelor fixe 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400   

III. Flux de numerar din finanțare   - - - -   

Intrări credite   - - - -   

Rambursări credite   - - - -   

Flux de numerar disponibil (I+II+III) 3.488 3.622 3.739 3.155 3.244 24.942 

Perioadă (ani) 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5 

Factor de actualizare@13% 0,941 0,832 0,737 0,652 0,577 0,543 

Flux de numerar actualizat 3.282 3.013 2.755 2.057 1.871 13.538 

Rata de actualizare 13,00%           

Sumă flux de numerar actualizat 12.930           

Valoare reziduală 13.538           

VALOARE SOCIETATE  26.518           

Active din afara exploatării 0           

Datorii nete 2.674,42           

VALOARE CAPITALURI PROPRII 23.844           

 

      VDCF = 23,8 mil. euro 
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3. Abordarea prin piață 

 Nr. 

crt. 
Companie 

Market 

Cap 
P/E 

ROE 

% 

ROA 

% 

Datorii/ 

capitaluri 

proprii  

Preț/ 

Activ net 

contabil 

Profit 

net/ 

CA  

Preț/ 

 Vânzări 

Evaluare/

Venituri 

Evaluare/ 

EBITDA 

beta 

levered 
FCF 

asset 

beta 
dist 

1 PPPP 45,1 mil 8,5  9,80  8,20  0,30 1,10 10,50  0,75 0,64 3,94 1,35 1,07 1,04 3,5 

2 XXXX 36,6 mil 7,75  8,50  7,50  0,18 1,05 9,50  0,85 0,70 5,16 1,29 0,57 1,09 4,5 

3 YYYY 138 mil 12,14  22,20  7,49  1,26 2,85 5,20  0,94 1,02 4,88 3,82 18,20 1,69 9,9 

4 ZZZZZ 159 mil 21,90  17,85  8,95  NA 3,40 7,47  2,39 2,18 16,84 2,33 1,42 n/a 5,3 

5 AAAAA 40 mil 9,5 9,99  9,00  0,15 0,95 9,50  2,1 0,73 6,32 1,02 2,27 0,89 2,9 

6 BBBBB 251 mil 13,87  25,10  5,60  0,45 2,75 15,20  2,01 2,17 10,66 0,86 -17,5 0,59 13,2 

7 EEEEEE 39 mil 10,5  9,75  8,90  0,30 1,5 9,00  1,2 0,63 6,25 0,98 9,70 0,75 3,2 

8 CCCCC 2,09 mld 7,07  9,88  3,73  0,87 0,59 2,86  0,13 0,30 3,60 1,00 94,60 0,53 7,0 

9 FFFFFF 2,29 mld 19,49  15,42  10,79  NA 2,92 15,75  3,35 2,80 10,44 1,10 2,45 n/a 2,8 

10 ZZZZZZ 41 mil 9,5  12,50  10,11  0,25 1,05 8,00  1,3 0,58 4,30 0,95 342,00 0,76 0,2 

11 WWWW 6,76 mld 11,22  7,37  4,23  0,09 0,77 3,38  0,26 0,19 2,58 1,40 550,00 1,29 7,9 

12 VVVVV 1,82 mld 13,80 8,11 1,99 0,83 30,69 1,52 0,35 0,61 6,34    9,3 

  LICURICI 30 mil   12,7 10,10 0,09   12,65           0,0 

                

 Medie  9,2 10,1 8,9 0,2 1,13 9,3 1,2 0,7 5,2 1,1    

 Mediană  9,0 9,8 8,7 0,2 1,05 9,3 1,0 0,6 4,7 1,0  0,8  

 minim  7,8  8,5  8,2  0,2  0,95  8,0  0,8  0,6 3,9 1,0    

 MAXIM  10,5  12,5  10,1  0,3  1,50  10,5  2,1  0,7 6,3 1,4    

  

Indicatori la 31.12.2010 (mil. euro) Subiect 
 Multiplicatori  Valoare   

 MED  MED   

Profit net 2,97  9,0  26,762   

Activ net 22,91  1,05  24,053   

CA 23,50  1,0  23,50     

EBITDA 4,69  4,7  19,509     

ValoareMUL     23,750   

ValoareMUL 23,750 mil. €    

      minus datorie netă 2,674 mil. €  

ValoareMUL 21,1 mil. €         

Costul capitalului 

Rata fără risc 4,00% 

Risc de țară 3,00% 

beta 1,00 

Primă de risc 5,10% 

Primă risc nesistemic 1,50% 

Cost capital propriu 13,6% 

Raport D/E 0,09 

Cost capital împrumutat 7,50% 

CMPC 13,00% 

 

     Grad de îndatorare = 9% raportat la capitalizarea bursieră 

4. Reconcilierea valorilor – opinia evaluatorului 

Abordarea prin active  VANC = 22,9 mil euro  

Abordarea prin venit    VDCF = 23,8 mil euro  

Abordarea prin piață    VMUL = 21,1 mil euro  

 

CONCLUZIE: Valoarea de piață = 23 milioane euro 
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PROBLEMA 8 

Pentru societatea AA, lanț de restaurante cu un nivel mediu de clientelă, se au în vedere următoarele 

ipoteze: 

 la data evaluării, 31.12.2011, numărul de locuri în toate restaurantele deținute de societate este de 58; 

 din analiza diagnostic evoluția numărului de locuri și a cifrei de afaceri anuală în perioada 2009-2011 a 

fost următoarea: 

Indicatori 2009 2010 2011 

Cifra de afaceri anuală (CA), € 1.200 2.200 2.500 

Număr mediu locuri/an 34 52 58 

 din estimările managementului cifra de afaceri pentru anul 2012 va fi de 45 €/loc/an; 

 din strategia prezentată de management rezultă că în decembrie 2012 și decembrie 2013  vor fi puse în 

funcțiune două noi restaurante, cu câte 10 și respectiv 15 locuri; 

 rata de creștere anuală a vânzărilor (creștere cu bază în lanț) în termeni nominali, estimată pe fiecare 

loc disponibil, se așteaptă să fie în medie de 5% în 2013, 3% în 2015, 2% în 2015 și 2% în 2016, 

creștere care se menține constantă după anul 2016 (creșterea în perpetuitate); 

 structura tipică de cost (estimată pentru anul 2012), determină în sinteză, următoarea situație: 

 

Indicatori 2012 2013 2015 2015 2016 

Marja EBITDA 18% 16% 14% 12% 10% 

Amortizare anuală, € 50 54 60 60 60 

 ponderea capitalului de lucru în cifra de afaceri rămâne constantă pe perioada de previziune; 

 investițiile necesare (amenajare spațiu, dotări) pentru fiecare nou restaurant sunt de 20 €/loc/an, 

considerate a fi făcute la sfârșitul fiecărui an; 

 în perioada de previziune nu se fac investiții; 

 din analiza unor tranzacții comparabile cu societăți similare și relevante, cu același grad de îndatorare 

cu societatea de evaluat, a rezultat că multiplicatorul VPKi / CA (VPKi – valoarea de piață a 

capitalului investit, CA – cifra de afaceri) se încadrează între 0,8 – 1,2 în funcție de calitatea clientelei. 

Nu se vor lua în considerare eventuale prime/discounturi  privind controlul; 

 valoarea justă a activelor și datoriilor înregistrate în bilanțul întreprinderii la 31.12.2011 este 

următoarea: 

Element de bilanț Valoare justă 31.12.2011, € 

Active imobilizate necorporale 0 

Active imobilizate corporale 2.300 

Active circulante (curente) 300 

Datorii curente comerciale 150 

Datorii pe termen lung 500 

 

A fost identificată existența a două imobilizări necorporale: 

Imobilizarea necorporală 1 (fără considerarea contribuției celorlalte active): 

 Există un acord de neconcurență cu managerul general, conform căruia acesta nu poate fi angajat pe 

perioada primilor 4 ani de previziune, în alt lanț de restaurante concurent. Din estimările 

managementului lipsa acordului de neconcurență ar conduce la diminuarea marjei EBITDA cu 2% în 

fiecare an pe durata celor 4 ani. 
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Imobilizarea necorporală 2 (cu considerarea contribuției celorlalte active): 

 Societatea are încheiate contracte abonament pentru 20 de locuri în primii 2 ani de previziune, pentru 

furnizarea unei mese pe zi (meniu prestabilit). Reducerea comercială practicată pentru acești abonați 

este de 2% la cifra de afaceri/loc/an. Marja EBITDA pentru aceste abonamente este aceeași cu cea de 

la nivelul întregii afaceri, în ipoteza existenței acordului de neconcurență. Potrivit strategiei 

întreprinderii, aceasta nu va mai încheia noi abonamente, în afara celor existente. 

La realizarea veniturilor/EBIT se va lua în considerare și participarea activelor imobilizate corporale și 

a capitalului de lucru. Astfel, rentabilitatea activelor (ROA) pe fiecare categorie de activ contribuitor 

este următoarea: 

Activ contribuitor ROA 

Active imobilizate corporale  12,2% 

Capital de lucru 10,9% 

 Datele pentru determinarea ratelor de actualizare: 

Rata fără risc, pentru valori în €  8,5%  

Prima de risc de piață 5%  

Beta (îndatorat) corectat 0,9  

Risc nesistemic pentru societăți necotate 1%  

Risc suplimentar față de CMPC pentru activele necorporale  3,5% 

Cost capital împrumutat 10% 

Gradul de îndatorare al sectorului (Datorii / Total capital investit) 20% 

Rata impozit T 16% 

 

Cerințe de rezolvat: 

1) Estimați valoarea de piață a 100% capital propriu pentru societatea AA, aplicând metodele posibile 

de evaluare conform informațiilor disponibile. 

2) Să se verifice rezonabilitatea rentabilităților estimate pentru active (ROA), astfel încât să fie coerente 

cu rata de actualizare a fluxurilor de numerar (rata rentabilității capitalului investit). Poate fi utilizat 

tabelul de mai jos. 

Indicatori 
Valoare evaluată 

active, € 

ROA,  

% 

Beneficii economice 

aferente activelor, € 

Active imobilizate corporale 2300 12,2% 280 

Capital de lucru 150 10,9% 16 

Cele două active imobilizate necorporale Calculat Calculat  

Fond comercial Rezultă Rezultă  

Total active    

Capital investit    

Verificare    

Precizare: 

 actualizările se fac conform convenției că fluxurile de numerar se vor încasa la sfârșitul anului. 
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Rezolvare 

I. Estimarea valorii de piață a 100% capital propriu 

1. Abordarea prin venit 

Indicatori 
Realizat 

2011 

Previziuni 

2012 2013 2015 2015 2016 An terminal + 1 

Număr mediu locuri 58 58 58 58 58 58 58 

Număr locuri adiționale 

 

0 10 25 25 25 25 

Total locuri/an 

 

58 68 83 83 83 83 

CA/loc/an 43 45 47 49 50 51 52 

Creștere anuală CA/loc 

 

4% 5% 3% 2% 2% 2,0% 

Cifra de afaceri anuală 2.500 2.610 3.213 4.039 4.120 4.203 4.287 

Marja EBITDA cu acord de concurență 

 

18% 16% 14% 12% 10% 10% 

Cheltuieli de exploatare 

 

2.140 2.699 3.474 3.626 3.782 3.858 

EBITDA 

 

470 514 566 494 420 429 

Amortizarea 

 

50 54 60 60 60 60 

EBIT 

 

420 460 506 434 360 369 

Capital de lucru 150 157 193 242 247 252 257 

% CA 6% 

      Variația capitalului de lucru 

 

7 36 50 5 5 5 
 

 

 

 

Fluxuri de numerar 
 

Indicatori 2011 2012 2013 2015 2015 2016 An terminal + 1 

EBIT după impozit 16% 353 386 425 365 303 310 

Amortizarea   50 54 60 60 60 60 

Investiții 20 -200 -300 0 0 0 0 

Variația capitalului de lucru   -7 -36 -50 -5 -5 -5 

Fluxuri de numerar disponibile la nivelul 

societății   196 104 435 420 358 365 

Factor actualizare - CMPC după impozitare 12,9% 0,8859 0,7848 0,6953 0,6159 0,5457 0,5457 

Fluxuri de numerar actualizate   174 82 302 259 195   

Total valoare fluxuri numerar actualizate   1.012           

Flux numerar an terminal +1   365           

Rată creștere perpetuă g   2%           

Rată capitalizare   10,9%           

Valoare terminală   3.351           

Valoare actualizată an terminal   1.829           

Valoare estimată a capitalului investit   2.841           

Datorii pe termen lung   500           

Valoare estimată a capitalului propriu, €     2.341           
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2. Abordarea prin active 

 Indicatori Valori contabile Corecție Valori corectate 

Active imobilizate necorporale 0 200 200 

Active imobilizate corporale 2.300 

 

2.300 

Active circulante 300 

 

300 

Datorii curente comerciale 150 

 

150 

Datorii pe termen lung 500 

 

500 

Valoare capital propriu, € 1.950 200 2.150 

3. Abordarea prin piață 

Multiplicator VPKi / CA 0,80 1,20 

 CA 2011 2.500 

 

medie 

Valoare capital investit 2.000 3.000 2.500 

Datorii pe termen lung 

  

500 

Valoare capital propriu,  € 

  

2.000 

 

Reconcilierea valorilor – opinia evaluatorului 

Abordarea prin venit     VDCF = 2.341 €  

Abordarea prin active   VANC = 2.150 €  

Abordarea prin piață    VMUL = 2.000 €  

CONCLUZIE: Valoarea de piață capital propriu = 2.341 € 

 

II. Verificarea rezonabilității estimării rentabilității activelor (ROA) 

 
Calcularea CMPC după impozit 

 

Rată fără risc Rf, pentru valori în € 8,50% 

Primă risc de piață 5% 

Beta levered corectat 0,9 

Risc nesistemic pentru întreprinderi necotate 1% 

Risc suplimentar - activ necorporal 3,5% 

Cost capital propriu Kc - CAPM 14,00% 

Cost credit 10% 

Grad îndatorare (D / (D + Capital propriu)) 20% 

Grad de autonomie financiară (1 - Grad îndatorare) 80% 

Impozit T 16% 

CMPC - Rata de actualizare după impozit 12,9% 
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Estimarea valorii activului necorporal - acord de neconcurență 

Indicatori  2011 2012 2013 2015 2015 

EBIT net de impozit, cu acord  16% 353 386 425 365 

Marja EBITDA fără acord 2% 16% 14% 12% 10% 

EBIT fără acord  

 

368 396 425 352 

EBIT net de impozit, fără acord  16% 309 332 357 296 

Profit suplimentar 

 

44 54 68 69 

Factor actualizare la CMPC necorporal după impozit 16,4% 0,8593 0,7383 0,6344 0,5451 

Profit suplimentar actualizat 

 

38 40 43 38 

Valoare activ necorporal - acord neconcurență 158 

    CMPC necorporal post impozitare (CMPC + 3,5%) 16,4% 

    

Estimarea valorii activului necorporal - contracte abonament clienți 

Indicatori 2011 2012 2013 

Active imobilizate corporale 2.300 2.500 2.800 

Capital de lucru 150 157 193 

Rentabilitate active imobilizate corporale 12,2% 305 341 

Rentabilitate capital de lucru 10,9% 17 21 

% din EBIT afacere pentru active imobilizate 

 

73% 74% 

% din EBIT afacere pentru capital de lucru 

 

4% 5% 

  

   Număr locuri 

 

20 20 

CA/loc/an 

 

45 47 

CA/loc/an pentru abonați -2% 44,1 46 

Cifra de afaceri anuală abonați 

 

882 926 

Marja EBITDA cu acord concurență 

 

18% 16% 

EBITDA abonați 

 

159 148 

Amortizarea aferentă CA abonați 

 

17 16 

EBIT abonați 

 

142 133 

Contribuția la EBIT abonați a activelor imobilizate 

 

103 98 

Contribuția la EBIT abonați a capitalului de lucru 

 

6 6 

EBIT (CF) contractului abonament înainte de impozit 

 

33 28 

EBIT (CF) contractului abonament după impozit 16% 28 24 

Factor actualizare  16,4% 0,859 0,738 

CF actualizat 

 

24 18 

Valoarea abonamentelor 

 

41 

  

 

 Indicatori 
Valoare active 

(€) 
ROA 

Beneficii alocate 

pe active (€) 

Active imobilizate corporale 2.300 12,2% 280 

Capital de lucru 150 10,9% 16 

Active imobilizate necorporale 200 16,4% 33 

Fond comercial 191 19% 37 

Capital investit 2.841 12,9% 366 

 



 

 
78 

PROBLEMA 9 

BEST PRODUCT este o societate de producție cu sistem propriu de distribuție și care activează în 

domeniul pieselor de schimb auto.  

Se cere estimarea valorii de piață a unei participații de 10% pentru societatea BEST PRODUCT, 

controlată de o terță parte, prin aplicarea tuturor metodelor de evaluare posibile, conform informațiilor 

disponibile. 

Să se verifice rezonabilitatea rentabilității rezultate (ROA) pentru eventualul activ de tip fond comercial. 

Situațiile financiare la data evaluării - 31.12.2012 - sunt: 
 

Bilanț BEST PRODUCT  

la 31.12.2012 

 Cont de Profit și Pierdere BEST PRODUCT  

la 31.12.2012 

- mii euro - 
 

- mii euro - 

Indicator 
Valori 

contabile 

 
Indicator 

Valori 

contabile 

Activ    Venituri din producția vândută 2.250 

I. Active imobilizate 2.800  Venituri din vânzarea mărfurilor 250 

     1. Imobilizări necorporale  100  Venituri din exploatare (CA) 2.500 

     2. Imobilizări corporale, din care: 2.600  Venituri financiare 250 

 - în afara exploatării 600  Venituri totale 2.750 

     3. Imobilizări în curs 0  Cheltuieli de exploatare, din care: 2.213 

     4. Creanțe financiare 100  Cheltuieli cu amortizarea 140 

      - din care participații  100  Cheltuieli financiare 250 

II. Active circulante 800  Cheltuieli totale 2.463 

    1. Stocuri 200  Profit brut 288 

    2. Disponibilități bănești neoperaționale 100  Impozit 46 

    3. Creanțe  500  Profit net 242 

Pasiv 1.410    

1. Furnizori 300    

2. Datorii exigibile peste (>) 1 an 1.000    

3. Provizioane 95    

4. Venituri în avans 15    

 

În urma analizei diagnostic s-a ajuns la următoarele concluzii/ipoteze de evaluare: 

- Societatea se află într-o fază de dezvoltare în curs de finalizare și prezintă următoarele estimări ale 

evoluției cifrei de afaceri și EBITDA pe perioada de previziune explicită, conform planului de afaceri 

furnizat de managementul societății: 
 

Indicatori 2013 2015 2015 2016 2017 

Creștere CA față de anul precedent 16% 5% 3% 2% 2% 

Marja EBITDA totală (inclusiv relația cu clienții) 22% 20% 18% 16% 16% 
 

- Din strategia managementului s-a reținut că mai sunt necesare investiții minime în valoare de 200 mii 

EUR în 2013 și 100 mii EUR în 2015, care reprezintă echipamente cu o durată de viață utilă de 10 ani. 

- Investițiile de menținere a nivelului de performanță a echipamentelor se vor face în afara perioadei de 

previziune explicită. De asemenea, se precizează că imobilizările corporale existente, la data evaluării, 

în patrimoniul societății, au o durată de viață rămasă de cca. 14 ani. 

- Nivelul fondului de rulment pe perioada de previziune se estimează a avea o pondere în CA anuală 

egală cu ponderea înregistrată la data evaluării. 

- În urma unei analize de piață pentru determinarea ratelor de actualizare au rezultat următoarele: 
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Rata fără risc Rf (EUR) 3,5% 

Prima risc de țară 5,0% 

Prima risc piață 5,0% 

Beta capital propriu (îndatorat) media sector vezi informațiile de piață 

Risc suplimentar față de CMPC - activ necorporal 1,5% 

Grad îndatorare (D / (D + Cap. propriu)) conform pieței 

Cost capital propriu Kc (CAPM)  

Cost brut capital împrumutat 10,0% 

Cota impozitului pe profit T 16,0% 

 

- Gradul de îndatorare va fi considerat la nivelul mediei societăților comparabile analizate. 

- În calculul beta active (βu) și beta capital propriu (βL) nu se va lua în calcul cota impozitului pe profit, 

ci se va folosi următoarea formulă: 

 

 

 

- Societatea BEST PRODUCT are, la data evaluării, o participație minoritară de 100 mii EUR într-o 

societate care are capitalul propriu la valoarea de piață de minus 200 mii EUR. 

- Din diagnosticul comercial și financiar al societății BEST PRODUCT s-a identificat existența unei 

relații cu clienții neînregistrată în contabilitate, care a contribuit în 2012 la realizarea a 30% din CA a 

societății. 

- De asemenea, s-a constatat că există o rată de pierdere anuală constantă a clienților de 5% (churn rate), 

în condițiile în care se previzionează o creștere a vânzărilor pe client din această categorie cu 6% în 

fiecare din următorii 2 ani. 

- La realizarea veniturilor/EBIT se va lua în considerare și participarea activelor imobilizate corporale și 

a fondului de rulment. Astfel, rata rentabilității activelor (ROA), pe fiecare categorie de activ 

contribuitor, este următoarea: 

Indicatori ROA 

Active imobilizate corporale 12,7% 

Fond de rulment 7,2% 

- Din analiza companiilor din același sector de activitate s-au putut identifica următoarele societăți, 

indiferent de gradul de similaritate: 
 

  

Companie Capitalizare 

bursiera 

(CB) 

CB/ 

Profit 

net 

Dato

rii/ 

CB 

CB/ Val. 

ctb. cap. 

propriu 

Capital 

investit/ 

CA 

Capital 

investit/ 

EBITDA 

Beta capital 

propriu (îndatorat/ 

levered) 

1 Compania A 6.000 6,4 0,3 1,2 1,2 7 1,35 

2 Compania B 4.000 6,2 0,18 1,6 1,2 7,2 1,29 

3 Compania C 4.500 5,2 0,15 1 0,9 7,5 1,02 

4 Compania D 5.800 5,9 0,3 1,1 1 7,4 0,98 

5 Compania E 20.000 6,5 0,53 2 0,3477 8,5 1,00 

- Din cercetări specifice s-au putut selecta numai companii în care există participații majoritare sau 

drepturi de control, analiza prezentată în tabelul de mai sus fiind aferentă unor participații la capital 

minoritare. 

- Conform unui studiu recent publicat s-a constatat că, în momentul în care apare un acționar majoritar, 

prețul acțiunilor pentru acționarii minoritari scade cu 15%. 
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Precizări: 

 actualizările se vor face pe baza convenției încasării fluxului de numerar la sfârșitul anului; 

 pentru ușurința abordării, calculele cu luarea în considerare a contribuția fiecărei categorii de active 

(metoda Multiperiod Excess Earnings Method - MEEM - și Contributory Asset Charges - CAC), sunt 

avute în vedere numai pe primii doi ani de previziune; 

 în analiza societăților comparabile să se precizeze criteriile folosite în selecția acestora; 

 în analiză se recomandă utilizarea valorilor medii ale indicatorilor pentru companiile comparabile cu 

BEST PRODUCT; 

 în verificarea rezonabilității rentabilității fondului comercial (ROA) se poate folosi tabelul următor. 

                                                                                                                                       - mii € - 

Indicatori Valoare active ROA Profit așteptat 

Active imobilizate corporale 2.000 12,7% 254 

Fond de rulment 290 7,2% 21  

Active imobilizate necorporale       

Fond comercial       

Capital investit       

Verificare rentabilitate capital investit egală 

cu rentabilitatea activelor       

 

Rezolvare 

 

1) Abordarea prin venit 

                                                                                                                                                                                - mii € - 

Indicator 
Realizat 

2012 

Previziuni 

2013 2015 2015 2016 2017 Val. term. 

Creștere CA față de anul 

precedent  16% 5% 3% 2% 2% 2,0% 

Cifra de afaceri anuală 2.500 2.900 3.045 3.136 3.199 3.263 3.328 

Marja EBITDA totală (inclusiv 

relația cu clienții)  22% 20% 18% 16% 16% 16% 

Cheltuieli de exploatare 2.213 2.262 2.436 2.572 2.687 2.741 2.796 

EBITDA 428 638 609 565 512 522 533 

Amortizarea 140 140 160 170 170 170 170 

EBIT 288 498 449 395 342 352 363 
 

 

 

                                                                                                                                                           - mii € - 

 Indicator 2012 2013 2015 2015 2016 2017 Val. term. 

Fond de rulment 290 336 353 364 371 379 386 

% CA 12%       

Creștere fond de rulment  46 17 11 7 7 8 
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Metoda fluxurilor de numerar actualizate 
- mii € - 

Indicatori 2012 2013 2015 2015 2016 2017 Val. term. 

EBIT după impozit 16% 418 377 331 287 296 305 

Amortizarea   140 160 170 170 170 170 

Investiții   -200 -100 0 0 0 -170 

Variația fondului de rulment   -46 -17 -11 -7 -7 -8 

Fluxuri de numerar nete la dispoziția societății   312 420 491 450 458 297 

Factor actualizare - CMPC după impozit 13,2% 0,8834 0,7804 0,6894 0,6091 0,5381 0,5381 

Valoarea actualiz. a fluxurilor de numerar nete   276 328 338 274 247   

Sumă valoare act. a fluxurilor de numerar nete   1.463           

Flux de numerar an terminal   297           

Rata anuală de creștere perpetuă - g   2%           

Rata de capitalizare   11,2%           

Valoarea terminală   2.652           

Valoarea terminală actualizată    1.427           

Valoare estimată a capitalului investit   2.890           

Datorie netă   900           

Imobilizări corporale din afara exploatării   600           

Valoare estimată a capitalului propriu -DCF     2.590            

Calculul CMPC post impozitare 

Rata fără risc Rf (EUR) 3,50%   

Prima risc de țară 5%   

Prima risc de piață 5%   

Beta capital propriu (levered) - medie sector 1,16   

Risc suplimentar față de CMPC - activ necorporal 1,5%   

Cost capital propriu Kc (CAPM) 14,312%   

Costul brut al capitalului împrumutat 10%   

Grad îndatorare (D / (D + Cap. propriu))  conform pieței  19% 

Capitalizare (Cap. propriu / (D + Cap. propriu))  conform pieței  81% 

Cota impozitului pe profit T 16%   

CMPC - rata de actualizare după impozit 13,2%   

CMPC necorporal după impozit (CMPC + 1,5%) 14,7%   

Estimarea valorii activului necorporal - contracte abonament clienți 

Indicatori 2012 2013 2015 

Active imobilizate corporale 2.000 2.060 2.000 

Fond de rulment 290 336 353 

 

a) Varianta I la nivel de EBIT cu determinarea amortizării 

 Indicatori ROA 2013 2015 

Rata rentabilității activelor imobilizate corporale 12,7% 254 262 

Rata rentabilității fondului de rulment 7,2% 24 25 

% din EBIT afacere pt. active imobilizate  51% 58% 

% din EBIT afacere pt. fondul de rulment  5% 6% 
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 Indicatori 2012 2013 2015 

Pondere relație cu clienții în CA / creștere în anii 2013, 2015 30% 6% 6% 

Cifra de afaceri anuală din relația cu clienții 750 755 761 

Marja EBITDA din relația cu clienții  22% 20% 

EBITDA din relația cu clienții  166 152 

Amortizarea aferentă CA din relația cu clienții  36 40 

EBIT din relația cu clienții  130 112 

Contribuția la EBIT a activelor imobilizate  66 65 

Contribuția la EBIT a fondului de rulment  6 6 

EBIT (CF) aferentă CA din relația cu clienții  57 40 

EBIT (CF) aferentă CA din relația cu clienții după impozit 16% 48 34 

Factor de actualizare  14,7% 0,872 0,760 

CF actualizat  41,93 25,84 

Valoarea relației cu clienții  67,77  

 

b) Varianta II recuperare amortizare + ROA 

                                                                                                                                - mii € - 

Indicatori  2012 2013 

Cifra de afaceri anuală din relația cu clienții 755 761 

Marja EBITDA din relația cu clienții 22% 20% 

EBITDA din relația cu clienții 166 152 

Contribuția din CA a activelor imobilizate 103 105 

Contribuția din CA a fondului de rulment 6 6 

EBIT (CF) aferentă CA din relația cu clienții 57 40 

EBIT (CF) aferentă CA din relația cu clienții după impozit 48 34 

Factor actualizare  0,872 0,760 

CF actualizat 42 26 

Valoarea relației cu clienții 67,77 - 

 

Verificarea rezonabilității estimării rentabilității activelor ROA 
                                                                                                                                   -  mii € - 
 Indicatori Valoare active ROA Rentabilitate active 

Active imobilizate corporale 2.000 12,7% 254 

Fond de rulment 290 7,2% 21 

Active imobilizate necorporale 168 14,7% 25 

Fond comercial 432 19,0% 82 

Capital investit 2.890 13,2% 381 

2) Abordarea prin active                                                                                                      

                                                                                                                      - mii € - 

 Indicatori Valori contabile Corecție Valori corectate 

Active imobilizate necorporale 100 68 168 

Active imobilizate corporale 2.600  2.600 

Creanțe financiare - participații 100 -100 0 

Active circulante 800  800 

Datorii curente comerciale 410  410 

Datorii pe termen lung 1.000  1.000 

Val. capital propriu - ANC 2.190 -32 2.158 
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3) Abordarea prin piață 

Companie 
Capitalizare 

bursieră 
(CB) 

CB /  
profit net 

Datorii/ 
CB 

CB/ Val. 
cont. cap. 
propriu 

Capital 
investit/ 

CA 

Capital 
investit/ 
EBITDA 

Beta capital 
propriu (îndatorat/ 

levered) 

Compania A 6.000 6,40 0,30 1,20 1,20 7,00 1,35 

Compania B 4.000 6,20 0,18 1,60 1,20 7,20 1,29 

Compania C 4.500 5,20 0,15 1,00 0,90 7,50 1,02 

Compania D 5.800 5,90 0,30 1,10 1,00 7,40 0,98 

Compania E 20.000 6,50 0,53 2,00 0,35 8,50 1,0 

BEST PRODUCT 4.365  0,09     

MEDIA  5,9 0,23 1,2 1,1 7,3 1,2 

MINIM  5,2 0,2 1,0 0,9 7,0 1,0 

MAXIM  6,4 0,3 1,6 1,2 7,5 1,4 

Beta cap. propriu sector (îndatorat)      1,16 

 

 

- mii € - 

Indicatori BEST PRODUCT Multiplicatori medie sector Cap. propriu 

Profit net 242 5,9 1.431 

Capital propriu** 1.590 1,23 1.948 

CA 2.500 1,08 1.788* 

EBITDA 428 7,3 2.210* 

Valoare capital propriu   1.844 

*  minus datorii nete 900   
**minus imobilizări corporale din afara exploatării 600   

Imobilizări corporale în afara exploatării   600 

Val. cap. propriu part. minoritară   2.444 

 

 
 
 

Reconcilierea valorii capitalului propriu 
                                                                                                                                                                                       - mii € - 

 100% 
Participație 
minoritară 

Cauza ajustărilor 

Valoare capital propriu - ANC 2.158 1.834 Participație majoritară 

Valoare capital propriu - DCF 2.590 2.201 Participație majoritară 

Valoare capital propriu – abordare prin piață  2.444 2.444 Participație minoritară 

Valoare de piață reconciliată a capitalului propriu   2.201  

Pondere participație minoritară în total capital propriu  10%  

Valoarea de piață participație minoritară  220  
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PROBLEMA 10 

BigDiscount SRL este o firmă de comerț cu o sută de magazine, dintre care multe nu sunt profitabile. 

Recent, compania a raportat următoarele rezultate financiare pentru anul 0: cifra de afaceri (CA) 500 

milioane, profit din exploatare după plata impozitului pe profit (NOPAT) 12 milioane. Se poate 

presupune ca atât CA, cât și capitalurile sunt egal împărțite între cele o sută de magazine, fiecare magazin 

având CA de 5 milioane. Se așteaptă ca CA pe magazin să se păstreze constante în următorii 5 ani.  

Date financiare 

Bilanțul simplificat pe ultimii trei ani este următorul: 
 

   
Milioane lei 

ACTIV 

  Anul 3 Anul 2 Anul 1 Anul 0 

Terenuri și construcții 14 14 54 54 

Utilaje 24 20 18 76 

TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE 38 34 72 130 

IMOBILIZĂRI FINANCIARE  0 0 0 0 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 38 34 72 130 

Materii prime, materiale 279 209 117 67 

Produse și mărfuri 0 0 0 0 

TOTAL STOCURI 279 209 117 67 

Creanțe din exploatare 5 3 53 53 

TOTAL CREANȚE 5 3 53 53 

LICHIDITĂȚI și ASIMILATE 0 15 36 47 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 284 227 206 167 

TOTAL ACTIV  322 261 278 297 

 

 

    PASIV 

  Anul 3 Anul 2 Anul 1 Anul 0 

Capital social 44 44 44 44 

Rezerve și diferențe din reevaluare 49 36 101 98 

TOTAL CAPITAL PROPRIU 93 80 145 142 

Împrumuturi bancare pe termen mediu și lung 92 122 67 90 

Datorii pe termen mediu și lung nebancare 0 0 0 0 

TOTAL DATORII PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG 92 122 67 90 

Furnizori  14 18 29 26 

Datorii față de personal 

    Alte datorii din exploatare 18 17 18 24 

Datorii pe termen scurt din exploatare 32 35 47 50 

Datorii pe termen scurt din afara exploatării 0 0 0 0 

Credite bancare pe termen scurt 105 24 19 15 

TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT 137 59 66 65 

TOTAL DATORII 229 181 133 155 

TOTAL PASIV  322 261 278 297 

Elemente financiare 

 Rata impozitului pe profit este t = 16%; 

 Societatea nu deține active din afara exploatării; 

 Rata de bază fără risc, extrasă de pe piața europeană este Rfe = 2,5%; 

 Prima de risc a pieței este PRpiață = 5%; 
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 Prima de risc de țară pentru România este PRrom = 2%; 

 Rata dobânzii de piață la data evaluării este Kd = 8,70% 

Notă: Formula pentru beta îndatorat (βi)/neîndatorat (βni) este: 

 

 

 

 

unde βni – beta neîndatorat, βi – beta îndatorat, t – rata impozitului pe profit și D / E raportul între datorii purtătoare de dobânzi 

pe termen mediu și lung și capitalul propriu. 

Pentru ușurința calculelor se va utiliza t = 16% pentru toate calculele necesare pentru determinarea beta neîndatorat (βni), 

respectiv beta reîndatorat (βri). 

Analiza pieței de capital 

 Companiile listate pe piața de capital din domeniu sunt: 

Companie D / E 

Prima 

de risc 

de țară 

NOPAT/ 

CA 

CA 

estimată 

an 1 

Valoarea contabilă a 

capitalului investit 

Valoarea de 

piață a  

capitalului 

investit 

Beta 

îndatorat 

DDD 45% 2,00% 5,0% 1,475 150 305 1,50 

JJJ 20% 2,40% 2,5% 708 165 286 1,60 

GGG 30% 2,20% 3,0% 649 205 284 1,20 

BBB 25% 2,40% 2,9% 637 268 278 1,10 

CCC 35% 2,20% 2,8% 619 173 294 1,05 

 

 După cum se observă, companiile identificate își desfășoară activitatea în diferite țări; pentru 

ușurința calculelor se va utiliza rata impozitului pe profit t = 16%; 

 Nu se consideră necesară aplicarea unei prime pentru pachet majoritar în acest caz; 

 Companiile identificate nu dețin active din afara exploatării nici lichidități în exces; 

 Pentru ușurința calculelor considerați media simplă a multiplicatorilor. 
 

Precizare: calculele matematice pot fi realizate cu rotunjire la nivelul unităților (fără zecimale), 

indicatorii procentuali fără considerarea zecimalelor, iar multiplicatorii la nivelul a două zecimale. 
 

Cerințe 

A) Presupunem că societatea are planuri de a închide câte 10 magazine neprofitabile pe an și de a 

recupera în întregime capitalul investit în acestea prin valorificarea (vânzarea) acestui capital 

investit. De asemenea, presupunem că aceste magazine neprofitabile generează doar o marjă a 

NOPAT / CA de 1,2%, iar capitalul de lucru se va păstra constant ca procent din CA, în următorii 

ani. Se consideră că, la momentul prezent, bilanțul oferă o imagine fidelă a situației capitalului 

investit. Se precizează că pe întreaga perioadă de previziune explicită investițiile anuale se 

situează la nivelul amortizării anuale.  

Estimați fluxurile de numerar la dispoziția capitalului investit, generate de firmă în 

următorii 5 ani, presupunând că CA pe magazin și profitul magazinelor care rămân în 

exploatare nu se va modifica.  

B) La sfârșitul anului 5, BigDiscount SRL se estimează a fi o companie matură, NOPAT urmând să 

crească în perpetuitate cu 3% pe an. Precizăm că aceeași rată de creștere perpetuă se aplică și 

capitalului investit, menținând rata profitului (NOPAT), aceeași cu cea din anul 5, rezultată la pct. 

A. De asemenea, se estimează un cost al capitalului în perpetuitate, de 8%. Se precizează că în 

perpetuitate investițiile anuale se situează la nivelul amortizării anuale.  

Care ar fi valoarea terminală rezultată în baza acestor ipoteze?  

C) Ținând cont de toate ipotezele prezentate la punctele A și B să se estimeze valoarea capitalului 

investit al BigDiscount SRL prin abordarea prin venit și prin abordarea prin piață.  

𝛽𝑛𝑖 =
𝛽𝑖

1 + (1 − 𝑡) × 𝐷 / 𝐸
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D) Având în vedere gradul mare de îndatorare, există o probabilitate de 30% ca societatea să nu 

performeze în următorii 5 ani, conform planului. În caz de eșec, estimările sunt ca din capitalul 

investit mediu pe următorii 5 ani (așa cum a fost el estimat la punctul A) să fie recuperat doar 

jumătate.  

Estimați valoarea capitalului investit care ar rezulta azi în eventualitatea eșecului.  

 

Rezolvare 

A) Fluxuri de numerar la dispoziția capitalului investit, generate de firmă în următorii 5 ani  

 

1. Calcularea capitalului investit  

    

milioane 

ACTIV 

  Anul 3 Anul 2 Anul 1 Anul 0 

LICHIDITĂȚI ȘI ASIMILATE 0 15 36 47 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 284 227 206 167 

TOTAL ACTIV  322 261 278 297 

     PASIV 

  Anul 3 Anul 2 Anul 1 Anul 0 

CAPITAL PERMANENT 185 202 212 232 

Credite bancare pe termen scurt 105 24 19 15 

TOTAL PASIV  322 261 278 297 

 

0 0 0 0 

 
Capital investit 

 

200 

2. Estimarea NOPAT 

NOPAT aferent magazin închis 

  

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Anul  

 
0 1 2 3 4 5 

Venituri mil 500,00     450,00     400,00     350,00     300,00     250,00     

NOPAT mil 12,00     11,40     10,80     10,20     9,60     9,00     

3. Estimarea capitalului de lucru  

 

  

   

milioane  

Capital de lucru 0 1 2 3 4 5 

Cifra de afaceri 500 450 400 350 300 250 

Capital de lucru 70 63 56 49 42 35 

Pondere în CA 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 

Variația capitalului de lucru 70 -7 -7 -7 -7 -7 

4. Recuperare investiții  

Anul 

 

0 1 2 3 4 5 

Magazine vândute anual buc 

 

10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  

Magazine buc 100,00  90,00  80,00  70,00  60,00  50,00  

Investiția pentru un magazin mil 2,00  

     Capital investit mil 200,00  180,00  160,00  140,00  120,00  100,00  

Capital investit recuperat în întregime mil 

 

20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  

5. CFNI  

Anul 

 

0 1 2 3 4 5 

Venituri mil 500,00  450,00  400,00  350,00  300,00  250,00  

NOPAT mil 12,00  11,40  10,80  10,20  9,60  9,00  

 - variație capital de lucru mil 

 

7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  

 - capital investit recuperat în întregime mil 

 

20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  

CFNI mil 

 

38,40  37,80  37,20  36,60  36,00  
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B) Valoarea terminală  

Creștere anuală în perpetuitate  3%   

Creșterea capitalului investit 3,00  cap inv. anul 5 × 3%  = 100 × 3% 

Rată de reinvestire în perpetuitate din NOPAT  32% creștere cap inv. / NOPAT anul 5  = 3 / 9,27 

Costul capitalului în perpetuitate 8,00%   

NOPAT în anul 6 9,27   = 9 × (1 + 3%) 

NOPAT net de investiții 6,27   = 9,27 × (1 – 32%) 

Valoare terminală 125,40   = 6,27 / (0,08 – 0,03) 

 

C) Valoarea capitalului investit  

Abordarea prin venit 

1. Beta  

Companie D / E beta beta neîndatorat beta reîndatorat 

JJJ 20% 1,60 1,37   

GGG 30% 1,20 0,96   

BBB 25% 1,10 0,91   

CCC 35% 1,05 0,81   

Media 28% 1,24 1,01 1,25 

 

2. CMPC 

Rfe 2,50% 

 
PRrom 2% 

 
PRpiață 5% 

 
βri 1,25 

 
Kc = ROE 10,75% Costul capitalului propriu Kc = Rfe + PRrom + βri × Prpiață 

E / (D + E) 78,13% 

 
Kd 8,70% Costul creditului 

D / (D + E) 21,88% D / E cf mediei pieței 

t 16% 

 
CMPC 10,00% CMPC = Kc × E / (D + E) + (1  Tc) × Kd × D / (D + E) 

3. Valoarea capitalului investit estimat prin abordarea prin venit  

 

Valoarea în ipoteza continuării activității  

 
1 2 3 4 5 

Flux de numerar din exploatare  

 

38,40  37,80  37,20  36,60  36,00  

Valoarea terminală 

     

125,40  

VA @ 10% 

 

34,91  31,24  27,95  25,00  99,10  

Valoarea capitalului investit estimat prin venit  EV  219,31  

     

Abordarea prin piață 

1. Calcul și ajustare multiplu și estimare EV  

Companie D / E 
Prima de 

risc de țară 

NOPAT/ 

CA 

CA 

estimată 

an 1 

Valoarea 

capitalului investit 

(EV) 

NOPAT 
EV / 

NOPAT 

JJJ 20% 2,40% 2,5% 708 286 18 16,00 

GGG 30% 2,20% 3,0% 649 284 19 15,00 

BBB 25% 2,40% 2,9% 637 278 18 15,00 

CCC 35% 2,20% 2,8% 619 294 17 17,00 

Media 28% 2,30% 3%         
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2. Adăugare lichidități și asimilate 

Valoarea capitalului investit estimată prin analiza fluxului de numerar actualizat (DCF) 219,31  

Lichidități și asimilate 47,00  

Valoarea capitalului investit (EV) inclusiv active în afara exploatării 266,31  

 

 

Valoarea capitalului investit estimată abordarea prin piață  216 

Lichidități și asimilate       47 

Valoarea capitalului investit (EV) inclusiv active în afara exploatării 263 

 

D) Valoarea capitalului investit care ar rezulta azi în eventualitatea eșecului  

 

Capital mediu investit în următorii 5 ani = 140,00  Media de la pct. A pe 5 ani 

Recuperare în caz de eșec  = 70,00  50% din capitalul mediu anual investit 

Probabilitate eșec 30% 

 Valoarea așteptată = 174,52  = 70 × 30% + 219,31 × (1- 30%) 

Lichidități și asimilate 47 

 Valoarea capitalului investit (EV)  Valoare finală, ce 

include și active în afara exploatării 221,52  Milioane 

 

PROBLEMA 11 

A. Societatea DATAREX, din domeniul transmisiunilor de date, a generat anul trecut 1 milion euro din 

vânzări și previzionează o creștere cu 3%/an în continuare. Anul trecut, rezultatul înainte de 

impozit, dobânzi și taxe (EBIT) a fost de 90 mii euro și se previzionează că rata EBIT / venituri din 

vânzări se va dubla în următorii 3 ani (în creșteri anuale egale). După anul 3 rata EBIT / venituri din 

vânzări se va stabiliza. În următorii 3 ani, societatea estimează o amortizare de 20 mii euro și 

investiții de 15 mii euro în fiecare an. Variația capitalului de lucru nu este semnificativă.  

Din analiza datelor unor societăți comparabile a rezultat: 

- beta median neajustat este 1,2; 

- raportul credit / capital propriu este 25%. 

Pentru DATAREX cunoaștem următoarele date:  

- costul creditului înainte de impozitare este 6%;  

- rata fără risc este 3,7% și prima de risc a pieței este 7,03%; 

- rata impozitului pe profit este 16%. 

Să se estimeze valoarea unei acțiuni DATAREX, cunoscând că împrumuturile bancare sunt de 400 

mii euro, numerarul disponibil este de 20 mii euro și societatea a emis 10 mii acțiuni. 

 

 

Prima de risc de țară pt. România 2,00%   

    Diferența de risc de țară 87%   

            EV / NOPAT 

 Media         16,00 

 Media corectată pt prima de risc de țară 

   

18,00 

           NOPAT 

 Caracteristica subiect         12 

 Valoarea capitalului investit estimat prin abordarea prin piață  EV 216 
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B. Societatea MINITEL are două linii de business: echipamente TELECOM și cabluri. Informațiile 

disponibile sunt: 

- a obținut anul trecut venituri din vânzări de 4 milioane euro și pierderi de 100 mii euro din 

afacerea cu echipamente. Cele mai multe din societățile comparabile au avut pierderi anul trecut 

dar mediana EV / venituri din vânzări în sector este de 1,2; 

- a obținut venituri din vânzări de 5 milioane euro și EBITDA de 500 mii euro din afacerea cu 

cabluri;  

- multiplicatorul mediu EV / EBITDA pentru comparabile este de 5; 

- are credite bancare de 5 milioane euro și numerar disponibil 3 milioane euro; 

- a emis 50 mii acțiuni; 

- deține 60% din părțile sociale ale societății MICROTEL, o firmă mai mică de echipamente 

TELECOM. MICROTEL a avut anul trecut venituri din vânzări de 2,5 milioane euro, EBITDA 

100 mii euro, credite bancare de 1 milion euro și numerar disponibil de 500 mii euro (toate 

aceste valori sunt consolidate în situațiile financiare ale MINITEL prezentate mai sus); 

- fără MICROTEL, rata EBITDA / venituri din vânzări la MINITEL rămâne constantă, 

amortizarea imobilizărilor este 200 mii euro și investițiile în primii trei ani, de 150 mii euro. 

Variația capitalului de lucru este nesemnificativă. 

Să se estimeze valoarea unei acțiuni MINITEL. 

C. Societatea MINITEL urmează să fuzioneze (să absoarbă) cu societatea DATAREX. După fuziune se 

prevăd următoarele: 

- cheltuielile de exploatare se reduc pe total cu 250 mii euro, în fiecare an;  

- creșterea anuală va fi în continuare de 3%; 

- costul capitalului propriu va fi de 12%. 

Calculați raportul de schimb la fuziune și numărul de acțiuni MINITEL după fuziune. 

Să se estimeze valoare sinergiei. 

NOTA 1: Toate calculele se fac cu 2 zecimale. 

NOTA 2. Analiza DCF se face în convenția „sfârșitul anului”. 

Rezolvare 

A. Estimarea valorii unei acțiuni DATAREX  

                                                                                                                                                                     -mii euro- 

Fluxuri de trezorerie Anul curent Anul 1 Anul 2 Anul 3 Valoare terminală 

Venituri din vânzări 1.000,00 1.030,00 1.060,90 1.092,73 1.125,51 

Marja PNE 9% 12% 15% 18% 18% 

EBIT (1 - t) 90,00 123,60 159,14 196,69 202,59 

 + Amortizare 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

 - Investiții 15,00 15,00 15,00 15,00 20,00 

FNNI 95,00 128,60 164,14 201,69 202,59 

FNNI actualizat 

 

114,70 130,57 143,10 

 Valoare terminală  2.221,40 

 

 

  Valoare terminală actualizată 1.576,08 

 

 

  Valoare firmă 1.964,44 

 

 

     + Disponibil 20,00 

 

 

      - Credit  400,00 

 

 

  Valoare capital propriu  1.584,44 

 

 

  Valoarea unei acțiuni 158,44 
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Calcularea costului mediu ponderat al capitalului pentru întreprinderea DATAREX 

Beta neajustat mediana (fără impactul îndatorării) 1,20 

Raportul Credit / Capitaluri proprii pentru societăți comparabile 25% 

Beta ajustat (cu impactul îndatorării) 1,45 

Costul capitalului propriu 13,89% 

Costul creditului înainte de impozitare 6,0% 

Cotă impozit pe profit 16% 

Costul creditului după impozitare 5,0% 

Costul mediu ponderat 12,12% 

B. Estimarea valorii unei acțiuni MINITEL consolidat  

Varianta I 
                                                                                                                                                     -mii euro- 

Mediana EV / Venituri din vânzări pentru societăți comparabile 

 

1,2 

Venituri din vânzări obținute din linia de business - echipamente TELECOM 4.000  

Valoarea liniei de business - echipamente TELECOM 

 

4.800 

   EV / EBITDA medie pentru societăți comparabile 

 

5 

EBITDA obținut din linia de business - cabluri 

 

500 

Valoarea liniei de business - cabluri 

 

2.500 

Valoarea întreprinderii MINITEL (suma valorii celor două linii de business) 7.300 

   + Numerar disponibil 

 

3.000 

   - Datorii purtătoare de dobânzi 

 

5.000 

Valoarea capitalurilor proprii MINITEL consolidat 

 

5.300 

Valoarea liniei de business - echipamente TELECOM (excl. participație MICROTEL) 1.800 

Valoarea liniei de business - cabluri 

 

2.500 

Valoarea întreprinderii MINITEL (excl. participație MICROTEL) 

 

4.300 

   + Numerar disponibil 

 

2.500 

   - Datorii purtătoare de dobânzi 

 

4.000 

Valoarea capitalurilor proprii MINITEL (excl. participație MICROTEL) 2.800 

  + Valoarea participației MICROTEL (60% din valoarea capitalurilor proprii MICROTEL) 1.500 

Valoarea capitalurilor proprii MINITEL 

 

4.300 

Valoare unei acțiuni MINITEL  

 

86 
     

Estimarea valorii capitalurilor proprii MICROTEL 
                                         -mii euro- 

Mediana EV / Venituri din vânzări pentru societăți 

comparabile 1,2 

Venituri din vânzări de echipamente TELECOM 2.500 

Valoarea întreprinderii MICROTEL 3.000 

   + Numerar disponibil 500 

    - Datorii purtătoare de dobânzi 1.000 

Valoarea capitalurilor proprii MICROTEL  2.500 

Varianta II  

Valoarea capitalurilor proprii MINITEL consolidat  

 

5.300 

 - Valoarea participației minoritare în  MICROTEL (40% capitaluri proprii MICROTEL)  1.000 

Valoarea capitalurilor proprii MINITEL 

 

4.300 

Număr acțiuni MINITEL  

 

50.000 

Valoarea unei acțiuni MINITEL  

 

86 
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C1) Calcularea raportului de schimb și a numărului de acțiuni emise de MINITEL după fuziune 

Valoarea unei acțiuni DATAREX 158,44 

Valoarea unei acțiuni MINITEL 86,00 

Raport de schimb 1,8424 

Număr de acțiuni DATAREX 10.000 

Număr de acțiuni MINITEL înainte de fuziune 50.000 

Număr acțiuni MINITEL după fuziune 68.424 
 

 

C2) Calcularea valorii sinergiei 
                                                                                                                                                         -mii euro- 

 

       An 

       curent 

An 1 An 2 An 3 An 

terminal 

DATAREX (mii euro)      

FCFF 95,00 128,60 164,14 201,69 202,59 

MINITEL (mii euro) 

     EBITDA (excl. MICROTEL) 300,00 309,00 318,27 327,82 337,65 

Amortizare (excl. MICROTEL) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

EBIT 100,00 109,00 118,27 127,82 137,65 

EBIT (1 - t) 84,00 91,56 99,35 107,37 115,63 

 + Amortizare 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

 - Investiții de capital (excl. MICROTEL) 150,00 150,00 150,00 150,00 200,00 

FNNI 134,00 141,56 149,35 157,37 115,63 

Reducere costuri x (1 - t) 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 

FNNI total 439,00 480,16 523,48 569,06 528,22 

FNNI actualizat 

 

435,48 430,59 424,52 

 Valoarea terminală 

    

7.275,75 

Valoarea terminală actualizată 5.427,80 

    Valoarea întreprinderii MINITEL după fuziune 6.718,40 

       + Numerar disponibil 2.520,00 

       ─ Datorii purtătoare de dobânzi 4.400,00 

       + Valoarea participației MICROTEL (60% din 

valoarea capitalurilor proprii MICROTEL) 1.500,00 

    Valoarea capitalurilor proprii MINITEL după fuziune 6.338,40 

    Valoarea capitalurilor proprii DATAREX înainte de 

fuziune 1.584,44 

    Valoarea capitalurilor proprii MINITEL 4.300,00 

    Valoarea sinergiei rezultate din fuziunea DATAREX cu 

MINITEL 453,96 

     
                                                                  

Calcularea costului capitalului mediu ponderat al MINITEL după fuziune 

Costul capitalului propriu 12,00% 

Costul creditului înainte de impozitare 6,0% 

Cotă impozit pe profit (t) 16% 

Costul creditului după impozitare 5,04% 

Raportul Credit / Capitaluri proprii pentru societăți 

comparabile 25,00% 

Costul mediu ponderat al capitalului 10,26% 
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PROBLEMA 12 

MEZELIS SRL este o societate care produce și comercializează mezeluri. Societatea are ca acționar 

majoritar societatea FOOD S.A. care deține o participație de 75%. Se cere estimarea valorii capitalului 

investit și a capitalului propriu al societății MEZELIS și testarea deprecierii participației pe care FOOD 

S.A. o deține la MEZELIS SRL, prin aplicarea tuturor metodelor de evaluare posibile conform 

informațiilor disponibile, la data de 31.12.2016. 

Situațiile financiare la data evaluării - 31.12.2016 - sunt: 

 

Extras din bilanțul MEZELIS SRL la 31.12.2016 

 

valori mii RON Valori contabile 

Activ 

 I. Active imobilizate 3.400 

     1. Imobilizări necorporale  200 

     2. Imobilizări corporale, din care: 3.200 

 - investiții imobiliare 500 

     3. Imobilizări în curs 0 

II. Active circulante 850 

    1. Stocuri 300 

    2. Disponibilități bănești neoperaționale 150 

    3. Creanțe  400 

Elemente de pasiv 1.520 

1. Furnizori 200 

2. Datorii exigibile peste (>) 1 an 1.200 

3. Provizioane 100 

4. Venituri în avans 20 

 Notă: Activele corporale sunt prezentate la valoare de piață la data bilanțului. 

 

Cont de profit și pierdere MEZELIS SRL la 31.12.2016 

valori mii RON Valori contabile 

Venituri din vânzarea produselor finite 2.450 

Venituri din vânzarea mărfurilor 150 

Venituri din exploatare (CA) 2.600 

Venituri financiare 250 

Venituri totale 2.850 

Cheltuieli de exploatare 2.272 

Cheltuieli cu amortizarea 140 

Cheltuieli financiare 250 

Cheltuieli totale 2.522 

Profit brut 328 

Impozit 52 

Profit net 276 
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Valoarea contabilă a participației de 75% pe care FOOD S.A. o deține la MEZELIS SRL este de 2.800 

mii RON. 

Descrierea afacerii: 

- Societatea estimează venituri și cheltuieli constante în următorii 5 ani. În perioada ulterioară se va 

considera o creștere de 3%. 

- Din strategia managementului s-a reținut că sunt necesare investiții anuale în valoare de 100 mii RON. 

- Investiții de menținere a nivelului de performanță a activelor imobilizate se vor face în afara perioadei 

de previziune explicită. 

- Nivelul capitalului de lucru pe perioada de previziune se estimează a avea o pondere în CA anuală 

egală cu ponderea înregistrată la data evaluării. 

În urma unei analize de piață pentru determinarea ratelor de actualizare au rezultat următoarele: 

 

Rata fără risc Rf (RON) 3,5% 

Prima risc de țară 2,0% 

Prima risc de piață 5,0% 

Beta capital propriu (levered) medie sector în funcție de informațiile disponibile 

Risc suplimentar față de CMPC - activ necorporal 2,0% 

Grad îndatorare (D / (D + Cpropriu)) conform informațiilor de pe piață  

Cost capital propriu Kc (CAPM)   

Costul brut al capitalului împrumutat 5,0% 

Impozit T 16,0% 

 

 

- În calculul beta active (βu) și beta capital propriu (βL) nu se va lua în calcul rata de impozit, ci se va 

folosi următoarea formulă: 

 

- Din diagnosticul comercial și financiar al societății MEZELIS s-a identificat existența unei mărci, 

înregistrată în contabilitate la costul de 15.000 RON. 

- Din analiza redevențelor (% din cifra de afaceri) plătite pentru utilizarea unor mărci comparabile, a 

rezultat următoarele: 

  Redevență 

Redevența 1 2,7% 

Redevența 2 3,2% 

Redevența 3 2,8% 

Redevența 4 3,3% 

 

 

- Din analiza companiilor din același sector de activitate s-au putut identifica următoarele societăți, 

indiferent de gradul de similaritate: 

 

 



 

 
94 

  Companie 
Prima de risc 

de țară 

Capitalizare 

bursieră (CB) 

mii RON 

Datorii/ 

CB 

Capital 

investit/ 

EBITDA 

Beta capital propriu 

(îndatorat/ levered) 

1 Compania AAA 1,40% 6.200 0,30 7,7 1,35 

2 Compania BBB 1,20% 4.500 0,18 7,5 1,29 

3 Compania CCC 5,00% 22.000 0,53 11 1,00 

4 Compania DDD 1,40% 3.500 0,15 7,4 1,02 

5 Compania EEE 1,20% 5.800 0,30 8,2 0,98 

 

 Din cercetări specifice s-au putut selecta numai companii în care există participații majoritare sau 

drepturi de control, analiza prezentată în tabelul de mai sus fiind aferentă unor pachete minoritare. 

 Conform unui studiu recent publicat s-a constatat că prima de control pentru un acționar majoritar este 

de 10%. 

Precizări: 

- actualizările se fac la finalul anului; 

- pentru ușurința abordării, calculele pentru estimarea valorii mărcii sunt considerate numai pe primii 

trei ani de previziune, iar cota beneficiului fiscal din amortizarea mărcii (TAB factor) este de 1,15; 

- în analiză se recomandă utilizarea valorilor medii ale indicatorilor pentru companiile comparabile cu 

MEZELIS; 

- în analiza societăților comparabile să se precizeze criteriile folosite în selecția acestora. 

Formula de actualizare a unei serii de fluxuri constante: =
1−(1+𝑎)−𝑛

𝑎
 

unde: 

-  n = numărul de ani în care se va produce fluxul; 

-  a = rata de actualizare. 

 

Rezolvare                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                         mii RON 

Bilanț Valori contabile Ajustări 

  

Valori ajustate 

   31.12.2016  31.12.2016 

Activ       

I. Active imobilizate 3.400   3.566 

     1. Imobilizări necorporale  200 166 366 

     2. Imobilizări corporale, din care: 3.200   3.200 

 - investiții imobiliare 500   500 

     3. Imobilizări în curs 0   0 

     4. Creanțe financiare, din care: 0 0 0 

      - participații  0 0 0 

II. Active circulante 850 0 850 

    1. Stocuri 300 0 300 

    2. Disponibilități bănești neoperaționale 150 0 150 

    3. Creanțe  400 0 400 

Pasiv 1.520   1.520 

1. Furnizori 200 0 200 

2. Datorii exigibile peste (>) 1 an 1.200 0 1.200 

3. Provizioane 100 0 100 

4. Venituri în avans 20 0 20 

Activ net/Capital propriu 2.730   2.896 

 

active circulante 700 

datorii curente 320 
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                                                                                    mii RON 

Cont de profit și pierderi Valori la 31.12.2016 

Venituri din vânzarea produselor finite 2.450 

Venituri din vânzarea mărfurilor 150 

Venituri din exploatare (CA) 2.600 

Venituri financiare 250 

Venituri totale 2.850 

    

Cheltuieli de exploatare 2.272 

Cheltuieli cu amortizarea 140 

Cheltuieli financiare 250 

Cheltuieli totale 2.522 

Profit brut 328 

Impozit 52 

Profit net 276 

Rezultat din exploatare EBIT 328 

Rezultat din exploatare EBITDA 468 

 

 

 

 

 

ABORDAREA PRIN VENIT – metoda DCF 
 

mii RON 

 
Realizat Previziuni Previziuni Previziuni Previziuni Previziuni Previziuni 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Val. term. 

Creștere CA față de anul 

precedent  
0% 0% 0% 0% 0% 3,0% 

Cifra de afaceri anuală 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.678 

Marja EBITDA totală 

(inclusiv relația cu clienții) 
18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

Cheltuieli de exploatare 2.272 2.132 2.132 2.132 2.132 2.132 2.196 

EBITDA 468 468 468 468 468 468 482 

Amortizarea 140 140 140 140 140 140 140 

EBIT 328 328 328 328 328 328 342 

 

 

 

                                                                                                                                    mii RON 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Val. term. 

Capital de lucru 380 380 380 380 380 380 391 

% CA 15% 

      Creștere capital de lucru 

 

0 0 0 0 0 11 
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 mii RON 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2016 

Val. 

term. 

EBIT după impozit 16% 276 276 276 276 276 287 

Amortizarea   140 140 140 140 140 140 

Investiții   -100 -100 -100 -100 -100 -140 

Variație capital de lucru   0 0 0 0 0 -11 

Fluxuri de numerar disponibile la nivelul 

societății   316 316 316 316 316 276 

Factor actualizare - CMPC după impozitare  10,0% 0,9093 0,8269 0,7519 0,6837 0,6218 0,6218 

Valoarea prezentă a fluxurilor de numerar   287 261 237 216 196   

Total valoare prezentă fluxuri numerar   1.197           

Flux numerar an terminal   276           

Rata creștere perpetuă g   3%           

Rata capitalizare   7,0%           

Valoare an terminal   3.958           

Valoare prezentă an terminal   2.461           

Valoare estimată a capitalului investit   3.658           

Datorie netă   1.050           

Imobilizări corporale în afara exploatării   500           

Valoare estimată a capitalului propriu     3.108            

 

Estimarea CMPC după impozitare 
 

Rata fără risc Rf (RON) 3,50% 

 Prima risc de țară 2% 

 Prima risc piață 5% 

 Beta capital propriu (levered) medie sector în funcție de informațiile disponibile 1,16 

 Risc suplimentar față de CMPC - activ necorporal 2,0% 

 Cost capital propriu Kc (CAPM ) 11,3% 

 Costul brut al capitalului împrumutat 5% 

 Grad îndatorare (D / (D + Capital propriu)) conform informațiilor de pe piață conform pieței 19% 

Capitalizare (Capital propriu / (D + Capital propriu)) conform pieței 81% 

Impozit T 16% 

 CMPC - rata de actualizare după impozitare  10,0% 

 CMPC activ necorporal după impozitare (CMPC + 2%) 12,0% 

  

 

Estimarea valorii activului necorporal - marca - metoda economiei de redevență 

                                                                           mii RON 

  
2017 2018 2019 

Cifra de afaceri 

 

2.600 2.600 2.600 

Redevențe 3,0% 78 78 78 

Impozit 16,0% (12) (12) (12) 

Redevențe nete 

 

66 66 66 

CMPC activ necorporal după impozitare (CMPC + 2%) 12,0% 

   Factor de actualizare 

 

0,8931 0,7976 0,7123 

Fluxuri actualizate 

 

59 52 47 

Total fluxuri actualizate 157 

   Beneficiu fiscal (TAB) 1,15 

   Total valoare marcă 181 
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ABORDAREA PRIN COST – metoda activului net contabil 
 

 

                                                                                           mii RON 

 

Valori 

contabile 

Ajustări Valori 

ajustate 

Active imobilizate necorporale 200 166 366 

Active imobilizate corporale 3.200 

 

3.200 

Creanțe financiare - participații 0 

 

0 

Active circulante      850  

 

        850  

Datorii curente comerciale 320 

 

320 

Datorii pe termen lung 1.200 

 

1.200 

Valoare capital propriu - ANC 2.730 166      2.896    

 

 

 

 

 

ABORDAREA PRIN PIAȚĂ – metoda comparației cu tranzacții de pachete de acțiuni  
 

 

Companie Prima de risc 

de țară 

Capitalizare 

bursieră (CB) 

mii RON 

Datorii/ 

CB 

Capital 

investit/ 

EBITDA 

Beta capital 

propriu 

(îndatorat/ 

levered) 

Beta active 

(neîndatorat/ 

unlevered) 

Multiplicator 

EV/EBITDA 

ajustat cu riscul 

de țară 

Compania AAA 1,40% 6.200 0,30 7,70 1,35 1,04 7,36 

Compania BBB 1,20% 4.500 0,18 7,50 1,29 1,09 7,08 

Compania CCC 5,00% 22.000 0,53 11,00 1,0 0,7 16,4 

Compania DDD 1,40% 3.500 0,15 7,40 1,02 0,89 7,09 

Compania EEE 1,20% 5.800 0,30 8,20 0,98 0,75 7,70 

                

media     0,23 7,7 1,2 0,94 7,31 

min     0,2 7,4 1,0 

  max     0,3 8,2 1,4 

  Beta capital propriu sector (îndatorat)   1,16   

 

                                                                                                    

                                                                                                      mii RON 

 
MEZELIS 

Multiplicator          

medie sector ajustat 

Capital 

propriu 

EBITDA* 468 7,3 2.370 

Valoare capital investit (EV) 

  

2.370 

*minus datorie netă 1.050 

   

                                                                                                                mii RON 

Valoare capital propriu pachet minoritar 2.370 

Prima de control 10% 

Imobilizări corporale în afara exploatării 500 

Valoare capital propriu pachet majoritar 3.107 
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ANALIZA REZULTATELOR ȘI CONCLUZIA ASUPRA VALORII 
                                                                                                             

                                                                                                           mii RON 

Valoarea de piață a capitalului propriu - ANC 2.896 

Valoarea de piață a capitalului propriu - DCF 3.108 

Valoarea de piață a capitalului propriu – abordarea prin piață (multiplicatori) 3.107 

Valoarea de piață a capitalului propriu  3.108 

Pondere pachet minoritar în total capital 75% 

Calcul participație majoritară 2.331 

Testare și calcul depreciere 469 

 

 

PROBLEMA 13 

Societatea Saltele Moderne SA este o întreprindere înființată în 2011, a cărei activitate este producerea și 

comercializarea saltelelor de pat. Beneficiind de o tehnologie de ultimă oră și un brevet de invenție care îi 

permite realizarea unor saltele „cu memorie”, precum și de un sistem eficient de promovare și vânzări, 

afacerea a reușit să își creeze o poziție solidă pe piața românească și beneficieze de o perioadă de 

expansiune în ultimii 4 ani. 

Obiectivul societății este în acest moment atragerea unui investitor strategic prin emiterea unui număr de 

acțiuni egal cu cel existent, care să-i permită dezvoltarea unei a doua linii de producție. Noua linie de 

producție ar trebui să ofere suportul operațional pentru intrarea pe piața regională. 

ELEMENTE JURIDICE 

Obiectul principal de activitate este realizarea de saltele de pat.  

 

Capitalul social este deținut de diferite persoane fizice. 

 

Obligațiuni: imobilizările financiare deținute de societate sunt 1.000 obligațiuni nelistate emise de o 

societate, suma înscrisă în bilanț reprezintă costul istoric de achiziție la 15.01.2018, respectiv 1.000 mii 

RON.  
 

Valoare nominală (lei)                    1.000  

Număr obligațiuni 1000 

Dobândă anuală 8% 

Plata cuponului                                           semestrială (iunie și decembrie) 

Maturitatea - n [ani] 5 

Data emisiunii Dec-17 

Data scadenței Dec-22 

Rata anuală a dobânzii de piață la data de 31.12.2018 6,00% 

ELEMENTE OPERAȚIONALE 

Producția realizată:  

 Producția fizică realizată în ultimii 3 ani a fost următoarea: 

 

Descriere 2016 2017 2018 

Producție fizică (bucăți) 3.153 4.415 4.917 

 

 Pentru anul 2019 se estimează realizarea unei producții fizice de 5.000 de bucăți, ce vor fi vândute la 

un preț de 12 mii RON / bucată. 

 Capacitatea de producție este de 6.000 de repere anual.  
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 Investițiile de menținere se situează la nivelul a jumătate din amortizarea anuală în perioada de 

previziune explicită (5 ani). La finalul acestei perioade, datorită utilizării intensive și a vechimii 

echipamentelor, linia de producție va necesita investiții de mentenanță cel puțin la nivelul amortizării. 

ELEMENTE COMERCIALE 

Piața societății: 

 O analiza a pieței specifice arată că piața s-a stabilizat după 5 ani de scăderi succesive, dar nu se 

așteaptă creșteri spectaculoase în următorii ani; 

 Poziția pe piață a societății este solidă, concurența este medie, nu se previzionează intrări de jucători 

importanți în următoarea perioadă și se estimează stagnarea prețurilor de vânzare; 

 Managementul peste media pieței a permis acapararea unei cote sustenabile de piață și a unor 

indicatori de profitabilitate peste media pieței; 

 Creșterea sustenabilă a segmentului de piață este de aproximativ 3% în 2020, 2% în 2021-2022, 

urmând ca aceasta să fie de maxim 1% în 2023, după care piața urmează să se stabilizeze fără așteptări 

de creștere în următorii 5-10 ani, conform Institutului Național de Prognoză; 

 Se estimează că pe perioada de previziune, marja EBITDA va fi la nivelul mediu actual al pieței. 

DATE FINANCIARE  

Bilanțul și contul de profit și pierdere simplificate, pe ultimii trei ani 

   mii RON 

Denumirea indicatorilor 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

ACTIV  

Terenuri și construcții 1.400 5.400 5.300 

Utilaje 2.000 1.800 7.600 

TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE 3.400 7.200 12.900 

IMOBILIZĂRI FINANCIARE  0 0 1.000 

I. TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 3.400 7.200 13.900 

TOTAL STOCURI 20.900 11.700 7.500 

Creanțe din exploatare 200 5.300 6.200 

Creanțe din afara exploatării 100 0 1.600 

TOTAL CREANȚE 300 5.300 7.800 

LICHIDITĂȚI și ASIMILATE 1.500 3.600 3.700 

II. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 22.700 20.600 19.000 

TOTAL ACTIV  26.100 27.800 32.900 

 

 PASIV 

Capital social 4.400 4.400 4.400 

Rezerve și diferențe din reevaluare 3.600 10.100 11.400 

I. TOTAL CAPITAL PROPRIU 8.000 14.500 15.800 

Împrumuturi bancare pe termen mediu și lung 12.200 6.700 9.000 

Datorii pe termen mediu și lung nebancare 0 0 0 

II. TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG 12.200 6.700 9.000 

III. CAPITAL PERMANENT 20.200 21.200 24.800 

Furnizori  1.800 2.900 4.200 

Alte datorii din exploatare 1.700 1.800 2.400 

Datorii pe termen scurt din exploatare 3.500 4.700 6.600 

Datorii pe termen scurt din afara exploatării 0 0 0 

Credite bancare pe termen scurt 2.400 1.900 1.500 

IV. TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT 5.900 6.600 8.100 

V. TOTAL DATORII 18.100 13.300 17.100 

TOTAL PASIV  26.100 27.800 32.900 
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mii RON 

Denumirea indicatorilor 

Cifra de afaceri 47.300 57.400 59.000 

I. VENITURI DIN EXPLOATARE 47.300 57.400 59.000 

Cheltuieli de exploatare 42.400 52.600 52.900 

Amortizări și provizioane  500 500 500 

II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE 42.900 53.100 53.400 

A. REZULTATUL DIN EXPLOATARE 4.400 4.300 5.600 

III VENITURI FINANCIARE 0 0 10 

IV. CHELTUIELI FINANCIARE 1.200 700 800 

B. REZULTATUL FINANCIAR -1.200 -700 -790 

C. REZULTAT CURENT 3.200 3.600 4.810 

D. REZULTAT EXCEPȚIONAL 0 0 0 

E. PROFIT BRUT 3.200 3.600 4.810 

IMPOZITUL PE PROFIT 800 850 1.100 

F. PROFIT NET 2.400 2.750 3.710 

 

ELEMENTE FINANCIARE 

 Rata impozitului pe profit: 16%. 

 Cheltuielile de transport cu mijloacele de transport proprii generează o serie de cheltuieli nedeductibile 

din punct de vedere fiscal, care se vor menține și în viitor. 

 Ponderea în cifra de afaceri a capitalului de lucru se estimează că se menține la nivelul din 2018; 

 Analiza ratelor de lichiditate arată că societatea deține lichidități care nu sunt necesare în exploatare; 

 Rata de bază fără risc extrasă de pe piața europeană: 3,5%; 

 Prima de risc: 5,6%; 

 Riscul de țară pentru România: 2,5%; 

 Rata dobânzii la data evaluării: 10,0 %. 

 

Notă: Formula îndatorat / neîndatorat pentru beta este: 

 
unde BU – beta neîndatorat, BL – beta îndatorat, Tc – rata impozitului pe profit și D/E – raportul datorii pe 

termen lung / capital propriu. 

Pentru ușurința calculelor necesare pentru beta neîndatorat / îndatorat se va utiliza Tc = 16%.  

ANALIZA PIEȚEI DE CAPITAL 

 Întreprinderile listate pe piața de capital din domeniu sunt: 

 mii RON 

Întreprinderea D / E 
Risc de 

țară 

EBITDA/ 

CA 

CA 

estimată 

2018 

Valoare 

contabilă 

Valoarea 

întreprinderii 

(EV) 

EBITDA Beta 

BBB 25% 2,40% 7% 63.720 26.860 30.128 4.460 1,10 

CCC 35% 2,20% 6% 61.950 17.380 31.204 3.717 1,05 

DDD 45% 2,00% 5% 295.000 31.600 134.500 14.750 1,50 

GGG 30% 2,20% 8% 64.900 20.540 30.397 5.192 1,20 

JJJ 20% 2,40% 7% 70.800 16.590 30.935 4.956 1,60 
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 După cum se observă, întreprinderile comparabile sunt din diferite țări; pentru comparabilitate 

principalii indicatori financiari au fost transformați în RON; 

 Nu se consideră necesară aplicarea unei prime pentru pachet majoritar, în acest caz; 

 Întreprinderile comparabile nu dețin active redundante și nici disponibilități în exces; 

 Pentru ușurința calculelor considerați media simplă a multiplicatorilor. 

Precizare: calculele matematice pot fi realizate cu rotunjire la nivelul unităților (fără zecimale), 

indicatorii procentuali fără considerarea zecimalelor, iar multiplicatorii la nivelul a două zecimale. 

ACTIVE NECORPORALE 

 Durata de viață economică rămasă a brevetului care permite realizarea saltelelor cu memorie: 5 ani;  

 Rata redevenței adecvate (de piață): 7%;  

 Rata de actualizare specifică brevetului: 18%;  

 Rata de impozitare: 16%; 

 Legislația fiscală aplicabilă societății nu permite deductibilitatea fiscală aferentă amortizării brevetului; 

 Cca 55% din cifra de afaceri din exploatare se datorează brevetului care permite realizarea saltelelor cu 

memorie.   

CERINȚE 

Având în vedere scopul evaluării - suport al deciziei de atragere a unui investitor strategic - se cere: 

I. estimarea valorii de piață a capitalului propriu al societății Saltele Moderne SA, folosind două 

abordări: abordarea prin venit și abordarea prin piață. 

II. estimarea valorii de piață a brevetului de invenție care permite realizarea saltelelor „cu memorie”.  

 

Rezolvare 

I. a)  Estimarea valorii de piață a capitalului propriu prin abordarea prin venit 

• Proiecția contului de profit și pierdere 

mii RON 

Denumire indicatori 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Producția fizică 4.917 5.000 5.150 5.250 5.360 5.410 

  12 12 12 12 12 12 

Producția vândută             

Cifra de afaceri 59.000 60.000 61.800 63.000 64.320 64.920 

Alte venituri             

Total venituri 59.000 60.000 61.800 63.000 64.320 64.920 

Procent creștere             

Cheltuieli de exploatare             

Cheltuieli variabile             

Cheltuieli fixe             

Total cheltuieli 52.900 55.800 57.474 58.590 59.818 60.376 

EBITDA 6.100 4.200 4.326 4.410 4.502 4.544 

Rată EBITDA 10% 7% 7% 7% 7% 7% 

Cheltuieli cu amortizarea  500 500 500 500 500 500 

EBIT 5.600 3.700 3.826 3.910 4.002 4.044 

Profit/pierdere brut(ă) 5.600 3.700 3.826 3.910 4.002 4.044 

Impozit pe profit 1.100 740 765 782 800 809 

Profit/pierdere net(ă) din exploatare 4.500 2.960 3.061 3.128 3.202 3.235 

Rată profit net 8% 5% 5% 5% 5% 5% 
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• Estimarea variației capitalului de lucru 

Capital  

de lucru 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 

Cifra de 

afaceri-

CA 

34.600  47.300  57.400  59.000  60.000  61.800  63.000  64.320  64.920  

Capital de 

lucru-CL 
25.200  17.600  12.300  7.100  7.200  7.416  7.560  7.718  7.790  

Pondere în 

CA 
73,00% 37,00% 21,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 

Variația 

CL 
  -7.600  -5.300  -5.200  100  216  144  158  72  

 

• Determinarea costului mediu ponderat al capitalului 

Denumire 

rată de 

actualizare 

Rată de 

bază fără 

risc 

Prima de 

risc de 

piață 

Prima 

de risc 

pentru 

ţară 

Beta 

reîndatorat 

Coeficient 

alfa 

Costul 

capitalului 

propriu 

(mediană) 

Grad de 

îndatorare 

Costul 

capitalului 

împrumutat 

Impozit 

pe 

profit 

CMPC 

CMPC 3,50% 5,60% 2,50% 1,25 0% 13,00% 21,88% 10,00% 16% 12,00% 

 

 

• Estimarea valorii de piață a pachetului de obligațiuni 

Date de intrare 

Valoare nominală (lei) 

                     

1.000  

Număr obligațiuni 1.000 

Dobândă anuală 8% 

Plata cuponului             semestrială (ianuarie și decembrie) 

Maturitatea - n [ani] 5 

Data emisiunii Dec-17 

Data scadenței Dec-22 

Rata dobânzii de piață 6,00% 

Rezolvare 

Dobânda semestrială - cupon (aprox.) 4% 

Cupon semestrial (lei) 40,00  

Rata semestrială a dobânzii de piață 

(aprox.) 
3,00% 

  

 

Anul 2019 2020 2021 2022 

Semestrul 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fluxuri semestriale (lei) 40 40 40 40 40 40 40 1.040 

Fluxuri semestriale actualizate (lei) 38,83 37,70 36,61 35,54 34,50 33,50 32,52 820,99 

Valoarea de piață a obligațiunii (lei) 1.070 
      

Valoarea de piață a pachetului de 

obligațiuni (lei) 
1.070.200 
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• Fluxuri financiare 

Denumire indicator     2019 2020 2021 2022 2023 Perp 

Flux de numerar din exploatare   
 

3.360 3.345 3.484 3.544 3.663 3.735 

   +Profit net la dispoziția capitalului investit 
 

2.960 3.061 3.128 3.202 3.235 3.235 

   +Amortizare anuală   
 

500 500 500 500 500 500 

   -Variație capital de lucru   
 

100 216 144 158 72 0 

Flux de numerar din activitatea de investiții -250 -250 -250 -250 -250 -500 

   -Investiții în mijloace fixe   
 

250 250 250 250 250 500 

Flux de numerar la dispoziția investitorilor 3.110 3.095 3.234 3.294 3.413 3.235 

Rata de actualizare 12,00% 
 

1 2 3 4 5   

    
 

0,893 0,797 0,712 0,636 0,568   

Flux de numerar actualizat   
 

2.800 2.500 2.300 2.100 1.900   

Rata de capitalizare 12,00% 
 

            

Valoare reziduală 27.000 mii RON             

Valoare reziduală actualizată 15.300 mii RON             

Valoare capitalului investit (EV) 26.900 mii RON             

Creanțe non operaționale 1.600 
 

            

Alte active non operaționale 

(Obligațiuni) 
1.070 

 
            

Valoare netă active din afara 

exploatării  
2.670 mii RON             

Disponibilități și echivalente 3.700 
 

            

Datorii purtătoare de cost 10.500 mii RON             

Valoare capital propriu (pachet 

integral de acțiuni) 
22.770 mii RON           

 

I. b) Estimarea valorii de piață a capitalului propriu prin abordarea prin piață 

Întrepr. D / E 
Risc de 

țară 

EBITDA/ 

CA 

CA 

estimată 

an 1 

Valoare 

contabilă 
EV EBITDA 

EV / 

EBITDA 
beta 

beta 

neîndatorat 

beta 

reîndatorat 

DDD 45% 2,0% 5% 295.000* 31.600 134.500 14.750 9,12 1,50 1,09   

JJJ 20% 2,4% 7% 70.800 16.590 30.935 4.956 6,24 1,60 1,37   

GGG 30% 2,2% 8% 64.900 20.540 30.397 5.192 5,85 1,20 0,96   

BBB 25% 2,4% 7% 63.720 26.860 30.128 4.460 6,75 1,10 0,91   

CCC 35% 2,2% 6% 61.950 17.380 31.204 3.717 8,39 1,05 0,81   

Media 28% 2,3% 7%           1,24 1,01 1,25 

* Nu e comparabilă (CA este prea mare). 

Prima de risc pentru țară   2,5% 

Riscul de țară - media   2,3% 

Diferența de risc de țară   109% 

EV / EBITDA - media     6,81 

EV / EBITDA - media corectată pt risc de țară   6,27 

Caracteristica subiect - EBITDA     4.200 

Valoare întreprindere - EV (mii RON)     26.300 

Creanțe non operaționale     1.600 

Alte active non operaționale     1.070 

Valoare netă active în afara exploatării   2.670 

Disponibilități și echivalente     3.700 

Datorii purtătoare de cost     10.500 

Valoare de piață capital propriu, inclusiv active în afara exploatării (mii RON) 22.170 
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II. Estimarea valorii de piață a brevetului de invenție care permite realizarea saltelelor cu memorie 

Date de intrare 

Durata de viață economică rămasă a brevetului (ani) 5 

Cifra de afaceri aferentă brevetului (% din CA de exploatare) 55% 

Rata adecvată de redevență 7,0% 

Rata de impozitare 16% 

Rata de actualizare adecvată pentru brevet 18% 

 

Rezolvare 
           mii RON 

Anul    2019 2020 2021 2022 2023 

Cifra de afaceri din exploatare   60.000 61.800 63.000 64.320 64.920 

  Cifra de afaceri datorată brevetului   33.000 33.990 34.650 35.376 35.706 

  Economia de redevență brută   2.310 2.379 2.426 2.476 2.499 

  Impozit pe profit   370 381 388 396 400 

  Economia de redevență netă   1.940 1.999 2.037 2.080 2.100 

  Factor de actualizare   0,847 0,718 0,609 0,516 0,437 

  Economia de redevență netă actualizată 1.644 1.435 1.240 1.073 918 

Valoarea de piață a brevetului (mii RON) 6.310         
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SPECIALIZAREA EVALUĂRI DE BUNURI IMOBILE. APLICAȚII 

APLICAȚIA 1 

O proprietate se află în vecinătatea unei proprietăți vândută recent pentru suma de 600.000 €. Terenul a 

fost cumpărat la un preț de 184.000 €, iar clădirile au fost construite în cursul anului precedent. 

Construcțiile au o durată de viață economică rămasă de 50 de ani. Venitul net din exploatare estimat din 

primul an, va fi 62.320 €. 

Să se calculeze rata de capitalizare pentru clădire. 

Rezolvare 

Prețul de vânzare 600.000 € 

Minus valoarea terenului - 184.000 € 

Valoarea rezultată a clădirii 416.000 € 

Recuperarea anuală (%) corespunzătoare 

pentru 50 de ani de viață economică  ×          2% 

Recuperarea anuală în € 8.320 € 

  

Venitul net din exploatare 62.320 € 

Minus recuperarea anuală - 8.320 € 

Profit anual 54.000 € 

Rata profitului aferent investiției în teren și clădire  

     54.000 €/600.000 € 0,09 sau 9% 

Rata de capitalizare a clădirii 0,09 + 0,02 0,11 sau 11% 

 

APLICAȚIA 2 

Pentru o proprietate imobiliară se dau următoarele date: 

 venitul net din exploatare (VNE):   2.100 mii € 

 valoarea terenului:    7.500 mii € 

 rata de capitalizare pentru teren:    9% 

 rata de capitalizare pentru clădire:           10,5% 

 valoarea creditului ipotecar:  12.000 mii € 

 constanta creditului:    0,125 

 rata de capitalizare a capitalului propriu:  6,6% 

Să se estimeze: 

1. valoarea proprietății imobiliare prin tehnica reziduală a clădirii; 

2. valoarea proprietății imobiliare prin tehnica reziduală a capitalului propriu; 

3. rata globală de capitalizare prin media ponderată pentru clădire și teren; 

4. rata globală de capitalizare prin media ponderată pentru credit și capital propriu. 
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Rezolvare 

1.  

VNE al proprietății  = 2.100.000 € 

VNE alocat terenului = 7.500.000 € × 0,09 

VNE alocat terenului  = 675.000 € 

VNE rezidual al clădirii  = 2.100.000 - 675.000  

VNE rezidual al clădirii  = 1.425.000 € 

Valoarea clădirii   = 1.425.000 / 0,105 

Valoarea clădirii   =13.571.428 € 

Valoarea proprietății  = 7.500.000 + 13.571.428 

Valoarea proprietății  = 21.071.428 € 

VNE al proprietății  = 2.100.000 € 

Serviciul anual al datoriei  = 1.500.000 € (12.000 mii € × 0,125) 

VNE rezidual pentru capitalul propriu = 600.000 € 

2. 

Valoare capital propriu   = 600.000 / 0,066 

Valoare capital propriu              = 9.090.090 € 

Valoarea proprietății   = 9.090.090 € + 12.000.000 € 

Valoarea proprietății   = 21.090.090 € 

3. 

R 0 t+cl. = 35,59% × 0,09 + 64,41% × 0,105 = 9,96% 

 

         teren        clădire 

4. 

     R 0 cp+c. = 43,11% × 0,066 + 56,89% × 0,125 = 9,96% 

     

          capital propriu           credit 

 

APLICAȚIA 3 

Se consideră o proprietate ce generează un venit net de 2.000 mii lei în anul de bază. Apoi atât venitul net, 

cât și valoarea se așteaptă să crească cu o rată perpetuă constantă de 4% anual. 

Să se determine valoarea proprietății, știind că rata de actualizare adecvată este 12%. 

 

Rezolvare 

Venit net = 2.000 mii lei 

Valoarea proprietății = Venit net / Rata de capitalizare 
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Rata de capitalizare = rata de actualizare - rata de creștere anuală perpetuă 

Rata de capitalizare = 12% - 4% =  8 % 

Valoarea proprietății  = (2000 × 1,04) / (0,12 – 0,04) = 26.000 mii lei. 

 

APLICAȚIA 4 

Chiria contractuală, pentru o proprietate este 300.000 EUR/an, în timp ce chiria de piață este 350.000 

EUR/an. Să se determine valoarea proprietății, știind următoarele: 

- contractul de închiriere expiră peste 3 ani; 

- se estimează că proprietatea va fi vândută la sfârșitul anului 3; 

- se estimează o creștere cu 3% pe an a chiriei de piață;  

- rata adecvată de capitalizare este 6%, iar cea de actualizare 9%. 

Rezolvare 

 

An Chiria de piață Chiria contract. Factor actualiz.@9% Val. actualiz. 

1 350.000 300.000 0,917 275.229 

2 360.500 300.000 0,842 252.504 

3 371.315 300.000 0,772 231.655 

4 382.454    

 

Capitalizare chirie an 4: 

382.454/0,06 = 6.374.241 EUR 

Actualizare valoare capitalizată: 

6.374.241 ×0,772 = 4.922.083 EUR 

Valoare totală: 

275.229 + 252.504 + 231.655 + 4.922.083 = 5.681.472 EUR 

APLICAȚIA 5 

Proprietatea este o clădire de depozitare cu 10.000 mp suprafață închiriabilă, pentru care chiria 

contractuală, egală cu ce de piață, este de 3,75 EUR/mp/lună. Gradul mediu de neocupare este de 7% din 

venitul brut potențial; rata de cheltuieli pentru proprietăți similare este de 30% la care se adaugă alocări 

pentru înlocuire 0,15 EUR/mp.  

Se cere să se determine: 

1. care este venitul net din exploatare 

2. valoarea proprietății prin capitalizare directă, știind că prețul mediu pentru proprietăți similare este de 

250 EUR/mp. 

Rezolvare  

1. Venitul net din exploatare 

10.000 × 3,75 ×12 × 0,93 =418.500  

418.500 - (418.500 × 0,30 + 0,15 × 10.000) = 291.450 EUR 



 

 
108 

2. Valoarea proprietății prin capitalizare directă 

Preț = 250 ×10.000 = 2.500.000 EUR 

VBE = 3,75 × 10.000 × 12 × 0,93 = 418.500 EUR 

M VBE = 2.500.000/418.500 = 5,97 

R 0 = (1 - R co) / VBE = 0,7/5,97 = 11,7% 

V = 418.500 / 11,7% = 3.571.429 EUR 

 

APLICAȚIA 6 

 

O clădire de birouri de tip S+P+10E are suprafața închiriabilă de 4.500 mp. 

 Clădirea nu este dotată cu sistem de aer condiționat, în timp ce clădirile de birouri noi au în 

dotare sisteme de aer condiționat.  

 Costul de instalare a sistemului de aer condiționat pentru întreaga clădire este de 300.000 

EUR, iar dacă acesta ar fi fost instalat inițial, costul ar fi fost 150.000 EUR.  

 Existența sistemului de aer condiționat ar conduce la un nivel al chiriei mai mare cu 1 

EUR/mp.  

 Se cunoaște faptul că gradul de ocupare al clădirilor de birouri pe piața specifică este de 90%, 

iar rata de capitalizare aferentă la venitul brut efectiv este de 8,5%. 

 Clădirile nou construite la suprafețe similare pe nivel au câte 2 grupuri sanitare, astfel chiria 

unitară percepută este mai mare cu 0,5 EUR/mp/lună. 

 Pe fiecare nivel al clădirii subiect există spațiu în care poate fi amenajat un al doilea grup 

sanitar fără a fi afectată suprafața închiriabilă a clădirii. 

 Costul total de realizare a celui de-al doilea grup sanitar pe fiecare nivel este de 350.000 EUR, 

în timp ce dacă acesta ar fi fost realizat la data construirii clădirii, costul ar fi fost 200.000 

EUR.  

Se cere să se estimeze tipurile de depreciere care afectează clădirea pe baza informațiilor prezentate. 

Rezolvare  

S-au identificat două probleme funcționale: inexistența aerului condiționat și existența unui singur grup 

sanitar pe nivel comparativ cu clădirile moderne, la care, pentru suprafețe similare închiriabile, sunt 2 

grupuri sanitare pe nivel. 

Astfel se determină în fiecare caz costul remedierii și creșterea de valoare adusă prin remediere, dacă 

creșterea de valoare este mai mare decât costul remedierii atunci deprecierea funcțională este 

recuperabilă, în caz contrar este depreciere funcțională nerecuperabilă.  

a. Deprecierea funcțională cauzată de inexistența aerului condiționat  

• Cost de instalare ulterior realizării construcției  – 300.000 EUR 

• Cost de instalare la data realizării construcției – 150.000 EUR 

• Creșterea de valoare instalarea aerului condiționat: 4.500 mp x 1 EUR/mp/lună x 90% (grad de 

ocupare) x 12 luni / 8,5% = 571.765 EUR.  

Având în vedere că avem o creștere de valoare (571.765 EUR) mai mare decât costul de remediere a 

deficienței, deprecierea funcțională este recuperabilă, iar valoarea deprecierii este costul de remediere 

(300.000 EUR) minus costul elementului dacă ar fi fost instalat la data realizării construcției (150.000 

EUR). Astfel valoarea deprecierii funcționale recuperabile este de 150.000 EUR. 
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b. Depreciere funcțională cauzată de numărul prea mic de grupuri sanitare 

• Costul de realizare ulterior finalizării construcției – 350.000 EUR 

• Costul de realizare la data edificării construcției – 200.000 EUR 

• Creșterea de valoare datorată existenței și celui de-al doilea grup sanitar pe nivel: 0,5 EUR/mp/lună x 

4.500 mp x 90% x 12 luni / 8,5%  = 285.882 EUR  

Creșterea de valoare – 285.882 EUR – este mai mică decât costul remedierii – 350.000 EUR, deci este 

vorba de o depreciere funcțională nerecuperabilă egală cu diferența între valoarea pierderii (285.882 

EUR) și costul elementului de nou dacă ar fi fost realizat de la punerea în funcțiune a clădirii (200.000 

EUR) = 85.882 EUR. 

Deprecierea funcțională totală este egală cu 235.882 EUR, compusă din: 

 Depreciere funcțională recuperabilă – 150.000 EUR 

 Depreciere funcțională nerecuperabilă – 85.882 EUR 

 

APLICAȚIA 7 
 

O clădire de birouri are următoarele caracteristici: 

 Suprafață construită desfășurată este de 6.000 mp 

 Suprafață închiriabilă este de 4.500 mp 

 Vechimea clădirii – 10 ani 

 Durata de viață medie pentru clădiri de birouri este de 60 ani 

 Suprafață teren aferent clădire – 1.500 mp 

Clădirea se află în proprietatea societății X, iar terenul în proprietatea societății Y. 

Între societățile X și Y există un acord prin care societatea X poate utiliza gratuit terenul pe durata 

existenței clădirii, toate taxele pe proprietate fiind în sarcina proprietarului clădirii. 

Acordul încheiat între cele două părți stipulează faptul că la orice moment societatea X poate achiziționa 

terenul, respectiv că societatea Y poate achiziționa clădirea pentru reîntregirea proprietății. 

 Valoarea de piață a terenului în zonă este de 1.000 EUR/mp. Chiria de piață pentru teren în zonă 

este de 3,5 EUR/mp/lună. 

 Costul de înlocuire brut pentru clădiri similare este de 900 EUR/mp. Clădirea nu prezintă 

deprecieri funcționale. 

 Chiria medie pentru clădiri de birouri este de 12 EUR/mp. 

 Cheltuielile fixe sunt de 50.000 EUR. 

 Cheltuielile variabile sunt de 10% din VBE. 

 Gradul de neocupare în zonă este de 10%. 

 Rata de capitalizare pentru proprietate este de 8,5%. 

 

Se cere: 

1.1 Să se estimeze valoarea pe care ar trebui să o plătească proprietarul clădirii pentru achiziția 

terenului. 

1.2 Să se estimeze valoarea pe care ar trebui să o plătească proprietarul terenului pentru achiziția 

clădirii. 
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Precizări: 

- Actualizările se vor face pe baza convenției încasării venitului la sfârșitul anului. 

- Suma actualizată cumulată a depunerilor de 1 Euro pe timp de „n” ani la rata „a” este:   
(1−

1

(1+𝑎)𝑛)

𝑎
. 

Rezolvare  

2.1  Să se estimeze valoarea pe care ar trebui să o plătească proprietarul clădirii pentru teren. 

 

Valoarea specială pentru societatea X este la nivelul valorii de piață a terenului minus pierderea de 

valoare datorată acordului încheiat pe durata rămasă de viață a clădirii. 

Calculul pierderii de valoare se face prin capitalizarea chiriei de piață pe durata determinată (durata 

rămasă a clădirii). 

 Rata de capitalizare pentru teren se estimează din valoarea de piață a terenului și chiria de piață a 

terenului  3,5 EUR/mp x 12 luni / 1.000 EUR/mp = 4,2%  

 Perioada de capitalizare este egală cu durata rămasă a clădirii: 60 ani – 10 ani = 50 ani 

 Factor de capitalizare = (1 ─ 1 / (1 + 4,2%)^50) / 4,2 = 20,77  

 Capitalizare pe perioada determinată – 1.500 mp x 3,5 EUR / mp x 12 x 20,77 = 1.308.263 EUR  

 Valoare de piață teren 1.500 mp x 1.000 EUR/mp = 1.500.000 EUR 

 Calcul valoare specială teren (valoare de piață – pierdere de valoare) =                                         

1.500.000 EUR ─ 1.308.263 EUR = 191.737 EUR  

 

2.2. Să se estimeze valoarea pe care ar trebui să o plătească proprietarul terenului pentru clădire. 

Valoarea pe care ar trebui să o plătească proprietarul terenului pentru clădire este la nivelul costului de 

înlocuire net al clădirii. 

Conform informațiilor clădirea nu este afectată de depreciere funcțională dar va trebui verificat din 

informațiile din piața specifică dacă clădirea este afectată de depreciere din cauze externe. 

 Estimare CIB clădire: 6.000 mp x 900 EUR/mp = 5.400.000 EUR 

 Estimare uzură fizică: 10 ani / 60 ani x 5.400.000 = 900.000 EUR 

 Cost de înlocuire clădire (exclusiv deprecierea din cauze externe) =                                               

5.400.000 – 900.000 = 4.500.000 EUR 

 Estimare valoare de piață proprietate imobiliară – abordare prin venit: 

• VBP = 4.500 mp x 12 EUR/mp = 648.000 EUR 

• Pierdere din neocupare = 10% x 648.000 = 64.800 EUR 

• VBE = 648.000 – 64.800 = 583.200 EUR 

• Cheltuieli:  

 fixe: 50.000 EUR 

 variabile: 10% x 583.200 EUR = 58.320 EUR 

• VNE = 583.200 – (50.000 + 58.320) = 474.880 EUR 

• Valoare de piață = 474.880/8,5% = 5.586.824 EUR – rotunjit 5.600.000 EUR 

• Aportul clădirii este 5.600.000 EUR – 1.500.000 EUR (valoare de piață teren) = 4.100.000 EUR 

• Deprecierea din cauze externe este 4.500.000 EUR – 4.100.000 EUR = 400.000 EUR. 

• Valoarea clădirii pentru proprietarul terenului este: 4.500.000 – 400.000 = 4.100.000 EUR. 
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APLICAȚIA 8 

Pentru o proprietate imobiliară de tip comercial (restaurant cu terasă), situată într -o stațiune turistică 

sezonieră, avem următoarea situație: 

a. Construcțiile sunt în proprietatea societății X SRL.  

b. Terenul aferent proprietății în suprafață totală de 500 mp este în proprietatea Primăriei localității: 

i.   250 mp teren este concesionat societății X SRL pe o durată totală de 45 ani: 

• Contractul de concesiune a fost încheiat în urmă cu 25 ani;  

• Concesiunea anuală este fixă în sumă de 1.000 EUR. 

ii. Pentru 250 mp proprietarul construcțiilor trebuie să plătească o taxă de utilizare zilnică 

(conform reglementărilor locale) de 5 lei/mp, pentru perioada sezonului turistic (4 luni), taxă 

care este constantă (stabilită în funcție de utilizarea terenului). 

Primăria a decis vânzarea terenului în suprafață de 500 mp, către proprietarul construcțiilor. 

Să se estimeze valoarea minimă la care Primăria ar trebui sa vândă terenul, având următoarele 

informații de pe piața specifică: 

• Valoarea de piață a terenurilor în zonă este de 1.500 EUR/mp, pentru viitor fiind preconizată o 

creștere anuală constantă: 1%  

• Rata de capitalizare pentru veniturile din concesiune şi/sau închiriere teren: 5% 

• Rata de capitalizare aferentă veniturilor din taxa de utilizare a terenului pentru alimentație 

publică pe perioada sezonului turistic: 8% 

• Cursul de schimb lei/EUR: 5,00. 

 

Rezolvare 

Date de intrare 

Descriere UM Cant. 

Suprafață teren concesionat mp 250 

Suprafață teren utilizat suplimentar mp 250 

Total suprafață teren mp 500 

Durată contract concesiune  ani 45 

Durată scursă din contractul de concesiune ani 25 

Concesiune anuală  EUR     1.000  

Durată sezon luni 4 

Taxă zilnică utilizare teren pentru alimentație publică lei/zi 5 

Valoare de piață teren EUR/mp     1.500  

Creștere anuală a valorii de piață a terenului  % 1% 

Rata de capitalizare aferentă venitului din concesiune/închiriere pentru teren % 5% 

Rata de capitalizare aferentă venitului din taxa zilnică de utilizare a terenului 

pentru alimentație pe perioada sezonului turistic  
% 8% 

Curs de schimb lei/EUR       5,00  

1) Estimarea valorii terenului concesionat pe durata rămasă a contractului de concesiune 

Suprafață teren concesionat mp 250 

Durata rămasă a contractului de concesiune ani 20 

Concesiune anuală EUR             1.000  

Rata de capitalizare % 5% 

Factor de actualizare pe perioadă    12,46221034 

Valoare fluxuri viitoare aferente concesiunii EUR           12.462  
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2) Estimarea valorii reziduale a terenului concesionat     

Valoare de piață teren EUR             1.500  

Creștere anuală valoare teren % 1% 

Durata rămasă contract de concesiune  ani 20 

Valoare de piață teren la finalizarea contractului de concesiune (creștere anuală 

de 1%, valoare de bază 1.500 EUR/mp, perioada 20 ani) 
EUR/mp             1.830  

Valoare de piață teren la finalizare contract de concesiune (peste 20 ani) EUR         457.571  

Rata de actualizare  (calculată ca rată de capitalizare pentru venituri din 

concesiune/închiriere plus creșterea anuală a valorii de piață a terenului) 
% 6% 

Factor de actualizare valoare reziduală (n = 20 ani, când expiră contractul de 

concesiune) 
  0,311804727 

Valoare reziduală teren concesionat (EUR) - valoarea de peste 20 ani adusă în 

prezent 
          142.673  

Valoare (totală) teren concesionat EUR         155.135  

   

3) Estimarea valorii terenului utilizat suplimentar, pentru care se plătește taxa de utilizare zilnică 

pe perioada sezonului  

Suprafață teren  mp 250 

Durată sezon  luni 4 

Taxă zilnică utilizare teren lei/mp/zi 5 

Curs schimb lei/EUR 5 

Rata de capitalizare aferentă venitului din taxa zilnică de utilizare a terenului 

pentru alimentație pe perioada sezonului turistic  
% 8% 

Venit anual din taxa de utilizare teren EUR/an           30.000  

Valoare teren rezultată din capitalizarea taxei zilnice percepute EUR         375.000  

   

   
4) Valoarea minimă la care ar trebui să fie vândut terenul de 500 mp  EUR         530.000  

 

 

 

APLICAȚIA 9 

Să se calculeze deprecierea din cauze externe pentru o clădire de birouri amplasată într-o zonă cu 

poluare ridicată (existența unui depozit de deșeuri în vecinătate), dintr-o localitate cu cerere mai 

scăzută pentru închiriere de birouri (datorită infrastructurii și a rețelei de mijloace de transport în 

comun insuficiente), având următoarele informații de pe piața specifică: 

a. Suprafața închiriabilă a clădirii este de 1.000 mp.  

b. Chiria unitară este cu 2 EUR/mp/lună mai mică decât chiria percepută pentru clădiri de birouri 

situate într-o localitate învecinată mai mare, cu cerere normală pentru închirierea de clădiri de 

birouri. 

c. Pierderea din neocupare este de 10%. 

d. Cheltuielile totale sunt de 10% din VBE. 

e. Rata de capitalizare este de 8%.  

f. În localitatea în care se află proprietatea subiect au avut loc două tranzacții recente cu 

proprietăți similare din punct de vedere al caracteristicilor fizice și al vechimii/stării fizice: 

i. Proprietatea 1, amplasată în aceeași zonă (în vecinătatea depozitului), prețul de 

tranzacționare fiind de 500.000 EUR, din care aportul terenului este de 50.000 EUR. 
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ii. Proprietatea 2, neafectată de poluare a fost tranzacționată cu 700.000 EUR, aportul terenului 

fiind în valoare de 75.000 EUR. 

Precizări: 

• actualizările se vor face pe baza convenției încasării venitului la sfârșitul anului;  

• formula factorului de capitalizare pe o perioadă limitată de timp „n" ani la rata „a" este:  

(1 – 1 / (1 + a)n) / a 

 

Rezolvare 

Date de intrare 

Descriere UM Cant. 

Suprafață închiriabilă mp 1.000 

Pierdere de valoare datorită localizării  EUR/mp/lună 2 

Pierderi din neocupare % 10% 

Cheltuieli totale % din VBE 10% 

Rata de capitalizare % 8% 

Proprietate 1 tranzacționată EUR  500.000  

Aport teren Proprietate 1 EUR   50.000  

Proprietate 2 tranzacționată EUR  700.000  

Aport teren Proprietate 2 EUR 75.000  
 

 

1. Estimarea deprecierii externe a proprietății imobiliare cauzată de localizare (cerere 

scăzută în localitate) 

Suprafață închiriabilă  mp 1.000 

Pierdere de chirie EUR/mp/lună 2 

Pierderi din neocupare % 10% 

Cheltuieli % din VBE 10% 

Rata de capitalizare % 8% 

Pierdere VBP EUR   24.000  

scădere Pierderi din neocupare     2.400  

Pierdere VBE   21.600 

scădere Pierdere cheltuieli  EUR      2.160  

Pierdere VNE 
 

     19.440  

Depreciere cauzată de localizarea într-un oraș cu cerere mai scăzută 243.000  
 

 
 

2. Estimarea deprecierii externe cauzată de influența mediului extern 

Tranzacții recente   
Propr. 1 - 

afectată de 
mediul extern 

 Propr. 2 - 
neafectată de 
mediul extern 

Preț de tranzacționare EUR  500.000  700.000  

Aport teren  EUR    50.000       75.000  

Valoare clădire  EUR    450.000     625.000  

Depreciere clădirii cauzată de influența mediului 

extern  
EUR          175.000 

 

 
  

3. Deprecierea totală a clădirii, din cauze 

externe  
EUR           418.000  
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APLICAȚIA 10 

Să se estimeze valoarea justă a terenului la 31.12.2019, având următoarele informații: 

a. Suprafață teren – 5.000 m.p 

b. Pentru teren există un contract de cedare a folosinței gratuite pe 60 ani, cu începere la 

01.01.2000. Contractul a fost încheiat în decembrie 1999. 

c. Chiria de piață pentru terenuri similare este de 1,5 EUR/mp/lună, cu o creștere de 1,5% pe an 

(atât pe perioada explicită, cât și în perpetuitate). 

d. Rata de actualizare este de 6,5%. 

Rezolvare 

 

Varianta 1   

Suprafață teren (mp)        5.000  

Data încheierii contractului de cedare gratuită a dreptului de folosință - anul 1999 

Data încheierii contractului de cedare gratuită a dreptului de folosință - luna 12 

Perioada de cedare gratuită a dreptului de folosință (ani) 60 

Data evaluării - anul 2019 

Data evaluării - luna 12 

Perioada rămasă pentru cedarea gratuită a dreptului de folosință (ani) 40 

Chirie unitară care se poate obține la data evaluării (EUR/mp/lună) 1,5 

Rata de actualizare (%) 6,50% 

Indice mediu anual de creștere a chiriei pe termen lung 1,50% 

Rata de capitalizare (%) 5,00% 

Factor de actualizare la finalizarea perioadei de cedare gratuită a dreptului de folosință       0,1420  

Valoare chirie obtenabilă la finalizarea perioadei de cedare gratuită a dreptului de folosință 

(EUR/mp/lună) 
         2,72  

Valoare de piață teren la finalizarea perioadei de cedare gratuită (EUR/mp)           653  

Valoare unitară teren la data evaluării (EUR/mp)             93  

Valoare justă teren (EUR)    463.812  

 

 

Varianta 2   

Suprafață teren (mp)             5.000  

Chirie de piață la data evaluării (EUR/mp/lună) 1,5 

Rata de actualizare (%) 6,50% 

Indice de creștere în perpetuitate a chiriei (%) 1,50% 

Rata de capitalizare (%) 5,00% 

Valoare de piață teren (EUR/mp) 360 

Valoare de piață teren (EUR)      1.800.000  
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Durata rămasă a contractului cedare (ani) 40 

Estimare factor de capitalizare pe perioada rămasă              17,16  

Estimare pierdere de valoare (EUR)      1.544.318  

Creștere valoare de teren pe perioada existentei contractului      1.465.233  

Valoarea actualizată a creșterii valorii de teren         208.130  

Valoare justă teren (EUR)         463.812  

 

 

APLICAȚIA 11 

Să se estimeze deprecierea fizică pentru o clădire de birouri de tip S+P+10E cu Ac = 500 mp, aria 

închiriabilă – 3.500 mp, având următoarele informații: 

a. CIB – 5.000.000 EUR 

b. Vechime clădire – 25 ani 

c. Durata totală de viață a clădirii este – 60 ani 

d. Finisajele exterioare ale clădirii nu au fost executate ceea ce a condus la o deteriorare suplimentară 

a pereților. Costul de executare, la data evaluării, este de 300.000 EUR, iar costul de executare la 

data construcției ar fi fost de 200.000 EUR. 

e. Tâmplăria exterioară şi interioară a fost refăcută cu 2 ani în urmă, costul de refacere a acestora 

este de 500.000 EUR, iar durata de viață utilă este de 20 ani. 

f. Finisajele interioare au fost refăcute complet cu 2 ani în urmă, costul de nou al acestora fiind de 

1.500.000 EUR, iar durata de viață utilă a acestora este de 10 ani. 

g. Obiectele sanitare au fost înlocuite cu 10 ani în urmă, durata de viață utilă a acestora fiind de 15 

ani, iar costul acestora pentru întreaga clădire de 200.000 EUR. 

h. Acoperișul clădirii este de tip terasă, hidroizolația şi termoizolația fiind refăcute recent, durata de 

viața utilă a acestora fiind de 20 ani. Costul de refacere a hidroizolației şi termoizolației este de 

150.000 EUR.  

i. Cu un an în urmă s-a produs un vandalism asupra subsolului clădirii, un perete fiind vopsit cu 

graffitti, costul îndepărtării vopselei este de 5.000 EUR. 
 

Precizări: 

- actualizările se vor face pe baza convenției încasării venitului la sfârșitul anului; 

- Formula factorului de capitalizare pe o perioadă limitată de timp "n" ani, la rata "a" este:  

(1 – 1 / (1 + a)^n) / a 
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Rezolvare 

CIB (EUR)       5.000.000  

Vechime (ani) 25 

DU (ani) 60 

 Estimarea uzurii fizice recuperabile  

- la data evaluării, costul lucrărilor neefectuate: 300.000 EUR 

 Estimarea uzurii fizice nerecuperabile a elementelor cu viață scurtă 

      Element CIB (EUR) Vechime 

(ani) 

DUR (ani) Grad de 

uzură (%) 

Uzura fizică 

nerecuperabilă a 

elementelor cu viață 

scurtă (EUR) 

Tâmplărie   500.000  2 20 10% 50.000 

Finisaje interioare 1.500.000  2 10 20%        300.000  

Obiecte sanitare 200.000  10 15 67% 133.333 

Terasa 150.000  0 20 0%                    -    

Total  2.350.000                  483.333  

 
 

      Estimarea uzurii fizice nerecuperabile a elementelor cu viață lungă 
 

CIB (EUR)        5.000.000  

 - cost element afectat de uzură fizică recuperabilă (EUR)            200.000  

 - cost elemente cu viață scurtă (EUR)        2.350.000  

CIB elemente cu viață lungă (EUR)        2.450.000  

 - grad de uzură elemente cu viață lungă (%) 42% 

Uzură fizică nerecuperabilă elemente cu viață lungă (EUR)    1.020.833  

 

 

 

 Estimarea deprecierii fizice a clădirii de birouri 

Uzură fizică nerecuperabilă elemente cu viață lungă (EUR)    1.020.833  

Estimarea uzurii fizice nerecuperabile a elementelor cu viață scurtă 483.333 

Estimare uzură fizică recuperabilă        300.000  

Cost reparare pagube graffitti            5.000  

Total depreciere fizică (EUR)     1.809.167  
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SPECIALIZAREA EVALUĂRI DE BUNURI IMOBILE. PROBLEME 

PROBLEMA 1 

Hotelul TURIST, localizat într-un oraș mare, este clasificat la trei stele. În prezent, hotelul se află în 

exploatare proprie, cu contract de franciză și este condus de o firmă de management. Hotelul se află în 

exploatare stabilizată și a fost finanțat din capital propriu și credit. 

Datele operaționale de investiții și de finanțare sunt următoarele: 

A. Date operaționale 

- capacitate    200 camere 

- grad ocupare    70% 

- tarif mediu    60 $/cameră 

 Venituri departamentale (% din total venituri) 

- la cazare      60% 

- la alimentație publică    30% 

- la servicii     10% 

 Cheltuieli departamentale (% din veniturile departamentale)  

- la cazare      30% 

- la alimentație publică    70% 

- la servicii     40% 

 Cheltuieli nerepartizate (% din total venituri)  

- administrative și generale  7% 

- management    3% 

- marketing    6% 

- reparații + întreținere   4% 

- utilități     4% 

 Cheltuieli nerepartizate (% din cost de înlocuire)  

- taxe + asigurări    1,5% 

- rezerve pentru înlocuiri (RK)   1,5% 

B. Date de investiții 

- Taxe franciză     3% din venituri cazare 

- Durata de viață utilă a dotărilor   10 ani 

- Dotările pentru o cameră  6.000 $ 

- Cost de reconstrucție clădire  50.000 $/cameră 

- Capital de lucru    1.000 $/cameră 

C. Date de finanțare 

- Credit       20 ani 

- Dobânda      11% 

- Constanta creditului    0,1258 

- Raport credit/valoare    70% 

- Rata de capitalizare a capitalului propriu 

 (înainte de dobânzi și impozit)            15% 

Notă: 

 taxa de franciză este o cheltuială de marketing; 

 în situația concesiunii, cota cheltuielilor administrative și generale ale proprietarului este de 1% 

din valoarea proprietății imobiliare. 
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Se cere: 

a. valoarea proprietății imobiliare (teren + construcții) în exploatare proprie; 

b. prețul anual al concesiunii ce ar putea fi plătit de un operator hotelier pentru exploatarea hotelului; 

c. valoarea proprietății imobiliare în cazul concesionării; 

d. dacă terenul reprezintă 10% din valoarea proprietății imobiliare, să se calculeze deprecierea construcției. 

 

Rezolvare 

              - $ - 

 Venituri cazare   200 × 60 $ × 0,7 × 365 = 3.066.000 

 Venituri din alimentație publică 3.066.000 × 0,3/0,6 = 1.533.000 

 Venituri din alte servicii         3.066.000 × 0,1/0,6 =   511.000 

  Total            5.110.000 $ 

 Cheltuieli cazare                         3.066.000 × 0,3  =    919.800 

 Cheltuieli alimentație publică  1.533.000 × 0,7 = 1.073.100 

 Cheltuieli servicii       511.000 × 0,4 =    204.400 

  Total           2.197.300 $ 

 Venituri departamentale           

 5.110.000 – 2.197.300 =  2.912.700 $ 

 Cheltuieli nerepartizate 

 administrative + generale              5.110.000 × 0,07 = 357.700 $ 

 management                5.110.000 × 0,03 = 153.300 $ 

 marketing                5.110.000 × 0,06 = 306.600 $ 

 reparații + întreținere                    5.110.000 × 0,04 = 204.400 $ 

 utilități                 5.110.000 × 0,04 = 204.400 $ 

 taxe + reparații capitale            10.000.000 × 0,03 = 300.000 $ 

 Investiții 

 cost reconstrucție                 200 × 50.000 = 10.000.000 $ 

 cost înlocuire dotări                 200 ×   6.000 =   1.200.000 $ 

 capital de lucru                            200 ×   1.000 =      200.000 $ 

 cost franciză           3.066.000 × 0,03 =        91.980 $ 

a. Cheltuieli aferente exploatării afacerii 

 administrative + generale     5.110.000 × 0,07 =   357.700 $ 

 marketing               306.600 - 91.980 =   214.620 $ 

 reparații                                       204.400 $ 

 utilități                 204.400 $ 

 taxe + reparații capitale                         300.000 $ 

  Total             1.281.120 $ 

 Rata de capitalizare globală 

R0 = 70% × 0,1258 + 30% × 0,15 = 13,31% 

 Veniturile aferente afacerii 

 din recuperarea investiției în dotări   1.200.000 / 10  = 120.000 $ 

 din fructificarea investiției în dotări și capital de lucru 

   1.400.000 × 0,15 = 210.000 $ 
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 din management și franciză   153.300 + 91.980 = 245.280 $ 

  Total                575.280 $  

 Venitul net aferent proprietății imobiliare 

VNE = 5.110.000 – 2.197.300 – 1.281.120 – 575.280 = 1.056.300 $ 

Valoarea proprietății în exploatare proprie = 1.056.300/ 0,1331 = 7.936.138 $                          

       Rotunjit, 8.000.000 $ 

b. Valoarea maximă a concesiunii 

 Structura capitalului: 

- credit    8.000.000 × 0,7 = 5.600.000 $ 

- capital propriu   8.000.000 × 0,3 = 2.400.000 $ 

- dotări + capital de lucru         1.400.000 $ 

  Total           9.400.000 $ 

 Rata globală de capitalizare (înainte de dobânzi și taxe) 

    (5.600.000/ 9.400.000)×0,1258 +(3.800.000/ 9.400.000)×0,15 =13,56% 

 Venitul înainte de dobânzi și taxe 

   5.110.000 – 2.197.300 – 1.281.120 – 120.000 = 1.511.580 $ 

 V af. = 1.511.580 / 0,1356  = 11.147.345           rotunjit 11.100.000 $ 

 Valoare active necorporale = 11.100.000 – 9.400.000 = 1.700.000 $ 

 Venituri departamentale            2.912.700 $ 

 Cheltuieli chiriaș 

 administrative + generale      7% × 5.110.000 =  357.700 $ 

 marketing        6% × 5.110.000 =  306.600 $ 

 reparații + întreținere      4% × 5.110.000 =  204.400 $ 

 utilități         4% × 5.110.000 =  204.400 $ 

  Total                         1.073.100 $ 

 fructificarea investiției în dotări și capital de lucru  

 15% × 1.400.000   = 210.000 $ 

 fructificarea activelor necorporale  13,56% × 1.700.000 = 230.520 $ 

Valoarea maximă a concesiunii: 

2.912.700 - 1.073.100 - 210.000 - 230.520 = 1.399.080 $ 

                                 Rotunjit  1.400.000 $ 

c. Venitul net al proprietarului care concesionează 

Concesiunea      1.400.000 

minus taxe + reparații capitale                            300.000 

minus administrative         80.000 

  VNE               = 1.020.000 $ 

Valoarea proprietății imobiliare în cazul concesionării  =  

           1.020.000/ 0,1331 = 7.663.411 $   Rotunjit, 7.700.000 $ 

 

d.  Valoarea construcției = 0,9 x 7.700.000 = 6.930.000 $ 

Cost de reconstruire: 200 camere × 50.000 $/cameră = 10.000.000 $ 

Deprecierea construcției: 10.000.000 - 6.930.000 = 3.070.000 $ 

Grad depreciere construcție = 3.070.000 / 10.000.000 = 30,7% 
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PROBLEMA 2 

Proprietatea imobiliară reprezintă terenul în suprafață de 400 mp aferent activului “RESTAURANT 

GRĂDINIȚA” situat în stațiunea Tușnad. Terenul este ocupat de clădirea restaurant în suprafață de 150 

mp și terasa de 250 mp.  

Terenul aferent activului aparține integral domeniului privat al Consiliului Local Tușnad, iar construcțiile 

edificate se află în posesia societății GRĂDINIȚA SRL.  

Destinația actuală a proprietății admisă prin reglementările urbanistice este de restaurant.  

O suprafață de 250 mp (de sub clădire și parțial terasă) din terenul evaluat este concesionată de SC 

GRĂDINIȚA SRL, pe o perioadă de 45 de ani. Redevența anuală este stabilită la 375 $/an, conform 

contractului de concesiune nr. 181/2002, fără clauze de renegociere.  

Pentru utilizarea suprafeței de teren neconcesionat, Consiliul Local percepe o taxă zilnică în funcție de 

complexitatea activității desfășurate în cadrul activului. Taxele percepute de Consiliul Local pentru 

utilizarea terenurilor aflate în domeniul privat se încadrează, în funcție de complexitatea activității 

desfășurate în cadrul spațiului, în intervalul 11.000 lei/mp/zi pentru magazine și 20.000 lei/mp/zi pentru 

unități de alimentație publică cu activitate complexă. 

Amplasamentul evaluat are formă relativ dreptunghiulară, cu deschidere de cca. 15 m, situat în zona 

centrală a stațiunii, în apropierea complexului comercial, beneficiind de un bun vad comercial.  

Utilitățile de pe amplasament sunt racordate la sistemul de rețele edilitare pentru alimentarea cu energie 

electrică, apă și canalizare. 

Clădirea are o suprafață de 150 mp și este poziționată în colțul de sud-est al amplasamentului, în rest fiind 

amenajată terasa exterioară, pentru alimentația publică, în suprafață de 250 mp. Construcția este tip 

parter, realizată pe stâlpi metalici, zidărie portantă și placă de beton cu acoperiș de tip terasă necirculabilă. 

Finisajele la clădire constau în tencuieli drișcuite și placaj de cărămidă la exterior, tencuieli drișcuite, 

zugrăveli și placaj de faianță la interior, pardoselile sunt din dale mozaicate. Clădirea este dotată cu grup 

sanitar propriu. Terasa exterioară este împrejmuită cu gard cu soclu și stâlpi din zidărie de cărămidă și 

lemn și are pardoseala din dale mozaicate. Iluminatul terasei se realizează prin stâlpi montați în exterior. 

Deprecierea totală cumulată a construcțiilor este estimată la 20%. În prețuri actuale, amenajările existente 

(clădire plus terasă) ar putea fi construite cu un cost mediu unitar de 300 $/mp Adc. 

Servirea în alimentație publică se desfășoară la mesele amplasate pe terasa împrejmuită cu gard de lemn, 

în partea frontală a amplasamentului, având o capacitate de 100 locuri.  

De menționat că activitatea este influențată de caracterul sezonier care se desfășoară pe o durată de 60-80 

zile anual, în funcție de condițiile meteorologice. 

Terenurile din zona în care se află proprietatea evaluată fac parte din domeniul privat al orașului: unități 

de cazare în hoteluri și vile, restaurante și alte unități pentru alimentație publică, spații comerciale, etc. 

Cele mai multe dintre acestea au fost date în concesiune proprietarilor de active (construcții). 

O caracteristică a proprietăților imobiliare comerciale aflate pe terenuri concesionate este faptul că în 

mare parte din situații nu sunt exploatate de proprietarii construcțiilor. Societățile care operează efectiv în 

aceste proprietăți plătesc chirie proprietarilor pe întregul sezon. Chiria variază în funcție de complexitatea 

activității desfășurate în cadrul amplasamentului, vadul comercial, poziționarea față de arterele de 

circulație și de alte puncte de interes turistic, vecinătăți, caracteristicile fizice ale proprietății.  

Dintr-un calcul comparativ, asemenea spații sunt date spre închiriere de către proprietarii lor pentru sume 

cuprinse între minimum 20 $/ mp teren/ sezon și maximum 30 $/ mp teren/ sezon. Cheltuielile care-i 

revin proprietarului construcției sunt de 5% anual (impozite, reparații). 

Până în prezent au fost consemnate un număr redus de tranzacții de proprietăți imobiliare în zona 

analizată.  

Din informațiile deținute de evaluator s-a tranzacționat o construcție de cca. 120 mp suprafață construită 

(terenul aferent în suprafață de cca. 200 mp fiind proprietatea primăriei), cu prețul de 40.000 $. Chiria 

pentru un astfel de spațiu este de 5.000 $/sezon.  

Analizând ofertele existente în publicațiile de specialitate (prezentate la sursele de informații), la data 

evaluării există câteva oferte pentru terenuri care sunt sintetizate în tabelul următor: 
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Oferta pentru 

vânzare 

Preț total 

proprietate, $ 

Suprafața de 

teren, mp 
Deschidere, m 

Preț de ofertă 

unitar, $/mp 

Proprietatea A 31.000 310 15 100 

Proprietatea B 96.000 800 25 120 

Proprietatea C 61.600 440 17 140 

Proprietatea D 45.225 603 - 75 

Proprietatea E 40.500 450 - 90 

 

Se observă că plaja de valori între care se situează ofertele este destul de largă. Aceste nivele sunt 

orientative având în vedere că nu reprezintă tranzacții și din informațiile publice existente nu pot fi 

extrase informații cu exactitate privind amplasarea, utilizare, utilități etc. 

Oferta de terenuri similare cu terenul aferent restaurantului GRĂDINIȚA este limitată sau chiar 

inexistentă (ca alternativă de investiție pentru proprietarul construcției).  

Amplasamentele sunt limitate ca număr, suprafețele libere rămase aici fiind în proporție mică și păstrate 

pentru destinații precise.  

Se cere să se estimeze prețul maxim pe care este dispus cumpărătorul să-l plătească, cunoscând 

următoarele date: 

 cursul de schimb valutar este de 30.000 lei/$; 

 rata de capitalizare aferentă veniturilor obținute din concesiunile încheiate pe 45 ani este 8%; 

 pentru suprafața neconcesionată, deoarece riscurile de neîncasare sunt mult mai ridicate având în vedere 

nivelul ridicat al taxei zilnice (comparativ cu concesiunea) și riscul de modificare al acestora în viitor, 

rata de capitalizare adecvată este 20%. 

  

Rezolvare 

Ținând seama de informațiile prezentate în text pot fi sintetizate următoarele: 

 obiectul evaluării îl constituie terenul aferent unei construcții. Terenul aparține Consiliului Local, iar 

construcția este proprietate privată GRĂDINIȚA SRL. O parte din teren este concesionată de către 

GRĂDINIȚA SRL. Pentru diferența de suprafață, Consiliul Local percepe utilizatorilor o taxă zilnică 

pe metru pătrat pe sezon. 

 se cere să se calculeze suma maximă pe care este dispus proprietarul construcției să o plătească pentru 

teren. Pentru a stabili această sumă este foarte importantă estimarea valorii terenului, ținând seama de 

contractul de concesiune existent. În mod normal, cumpărătorul nu va fi dispus să plătească o sumă 

mai mare decât cea rezultată din această metodă.  

 pentru stabilirea sumei maxime, metodele de evaluare cele mai adecvate sunt metoda capitalizării 

rentei și tehnica reziduală. Metoda comparațiilor nu poate conduce la estimarea unei valori, având în 

vedere lipsa de informații suficiente. 

 

Metoda capitalizării rentei 

Prin această metodă valoarea terenului se estimează prin capitalizarea veniturilor obținute de proprietar 

pornind de la renta (chiria) care reprezintă suma plătită pentru dreptul de utilizare și ocupare a terenului 

ținând cont de clauzele și termenii specificați.  

Această rentă este convertită în valoare prin intermediul ratelor de capitalizare care se obțin pe piață sau a 

factorilor de capitalizare dacă renta este plătită pe o perioadă limitată. 

În cazul proprietății evaluate, valoarea proprietății rezultă din capitalizarea celor două categorii de 

venituri cu ratele, respectiv factorii de capitalizare specifici plecând de la împărțirea suprafeței proprietății 

evaluate (teren) de 400 mp în: 

 250 mp suprafață concesionată pe 45 ani; 

 150 mp utilizată și neconcesionată. 
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Practic, veniturile anuale obținute de proprietarul terenului sunt: 

 redevența conform contractului de concesiune de 375 $/ an; 

 taxa suplimentară obținută pentru restul suprafeței de teren aferentă spațiului (neconcesionată) ținând 

cont că este utilizabilă doar pe durata sezonului de 70 zile (mediu). Tariful aferent RESTAURANT 

GRĂDINIȚA este la nivelul de 20.000 lei/ zi/ mp, ceea ce reprezintă un venit anual suplimentar 

redevenței de 7.000 $/an. 

Factorii de capitalizare reprezintă multiplicatorii care trebuie aplicați veniturilor estimate pe baza duratei 

obținerii acestora: 

 cunoscându-se riscul de bază aferent concesiunilor, se poate calcula factorul de capitalizare (valoare 

rezultată 12,11) pe o perioadă limitată la nivelul contractului de 45 ani, cu ajutorul formulei: 

1 – 1/ (1+c)n 

c 

unde:   c = rata de capitalizare (8%) 

 n = perioada de obținere a veniturilor (45 ani) 

Aplicarea metodei și calculele efectuate sunt prezentate în tabelul următor: 

 

 Concesiune Suplimentar 

Suprafață teren, mp 350 150 

Venit anual, $/an 375 7.000 

Rata de capitalizare, % 8% 20% 

Factor de capitalizare  12,11 5 

Valoare de randament, $ 4.541,25 35.000 

 

Rezultă valoarea terenului obținută prin metoda capitalizării rentei: 39.541 $ (cca. 99 $/mp). 

Metoda reziduală 

În acest caz s-a aplicat o variantă a tehnicii valorii reziduale în care principiul metodei constă în estimarea 

valorii proprietății construite (construcție + teren) și deducerea din această valoare a CIN al construcțiilor 

pentru aflarea valorii de piață a terenului.  

Pentru estimarea valorii proprietății (teren și construcții) se aplică metoda capitalizării chiriei.  

Venitul brut anual pe care-l poate genera proprietatea construită (400 mp) din închiriere are în vedere 

complexitatea activității derulate și chiriile practicate pentru proprietăți similare. Din intervalul 

comparativ pe care-l indică piața, de 20-30 USD/mp, s-a plecat de la o chirie anuală (pe sezon) la nivelul 

mediu de 25 USD/mp, rezultând un venit de 10.000 $/an. 

Pentru determinarea ratei de capitalizare se utilizează informația referitoare la tranzacția de 40.000 $ a 

unei proprietăți închiriabile la nivelul de 5.000 $/an. Rezultă o rată de capitalizare de 12,5%. 

Valoarea proprietății prin această tehnică, este de 80.000 $. 

Contribuția construcțiilor la valoarea întregii proprietăți este calculată la nivelul costului de înlocuire de 

300 $/mp Adc. Ținând seama de gradul de depreciere de 20% rezultă un CIN al construcției de 36.000 $. 

Valoarea terenului prin tehnica reziduală se obține prin deducerea valorii construcției din valoarea de 

randament a întregii proprietăți : 

80.000 – 36.000 = 44.000 $ 

care corespunde unei valori unitare de 110 $/mp teren. 
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Concluzii – interpretarea rezultatelor: 

 se observă că valorile obținute prin cele două tehnici sunt apropiate; 

 ambele metode au utilizat informații extrase de pe piața specifică; 

 evaluatorul nu a avut suficiente date privind proprietăți comparabile tranzacționate pentru a putea 

fundamenta analiza comparativă utilizată de obicei în estimarea valorii de piață a terenului prin metoda 

comparațiilor de piață; cu toate acestea se observă că rezultatele obținute în urma evaluării prin cele 

două metode, se înscriu în intervalul de piață indicat de 75–140  $/mp; 

 din punctul de vedere al chiriașului (proprietarul construcției), prețul maxim pe care ar trebui să-l 

plătească pentru terenul aferent spațiului, se va situa în jurul valorii obținute prin tehnica reziduală: 

110 $/mp; 

 argumentele care conduc la această opinie se bazează pe motivațiile cumpărătorului care îi revin din 

avantajele pe care le poate obține prin reîntregirea proprietății și eliminarea riscului de plată a taxei 

locale pentru utilizarea terenului ocupat și neconcesionat, care este posibil să crească sau să se supună 

altor restricții (durata de funcționare, limitarea suprafeței etc.). 

 

PROBLEMA 3 

Obiectul evaluării este o proprietate imobiliară rezidențială, situată pe strada A, municipiul B, în zona 

centrală a municipiului. Proprietatea aparține Primăriei municipiului B, fiind obiectul unui contract de 

asociere, în vederea consolidării și modernizării imobilului, încheiat între Primăria municipiului B și Dl. 

X. 

Scopul evaluării - estimarea sumei maxime pe care este dispus Dl. X să o plătească pentru proprietatea 

imobiliară. 

Data evaluării: ianuarie 2004 

Caracteristici constructive principale 

Suprafața teren – 495 mp, forma amplasamentului dreptunghiulară, cu deschidere la bulevard de 12 m; 

Clădire cu destinația locuință, tip P+E (parțial). 

Suprafețe: Ac = 131,59 mp,  

Ad = 209,3 mp,  

Au = 157,15 mp, din care: 

- parter – 96,78 mp, 

- etaj – 60,37 mp. 

Descriere: zidărie de cărămidă, planșee din lemn, tâmplărie lemn, șarpantă din lemn, învelitoare din țigle, 

parțial acoperiș terasă, pardoseli din parchet și mozaic, finisaje simple. 

Clădirea are la parter un apartament de 3 camere și un apartament de 2 camere, iar la etaj – un apartament 

de 3 camere. 

Clădirea este racordată la rețelele de electricitate, apă și canalizare ale orașului, iar încălzirea se face cu 

sobe de teracotă cu combustibil solid. 

Starea construcției 

Starea fizică a clădirii este nesatisfăcătoare. Există un raport de expertiză tehnică asupra imobilului a 

cărui concluzie este că sunt necesare intervenții majore de efectuat (lucrări de consolidare), altfel existând 

pericolul de prăbușire a clădirii. 

Conform expertizei întocmite, costul lucrărilor de consolidare și reparații este de cca. 15.000 €. 
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Confortul oferit de imobil, ca spații locative, este sub nivelul minim acceptabil; pentru a aduce spațiile 

locative la un nivel minim de confort sunt necesare lucrări de modernizare, pe lângă lucrările de 

consolidare prevăzute în expertiza tehnică.  

Lucrările de modernizare minime de efectuat se ridică la cca. 50-75 €/ mp suprafață desfășurată. 

 

Aspecte juridice 

Proprietatea aparține domeniului privat al municipiului B. 

Certificatul de urbanism permite atât utilizare rezidențială cât și de birouri. 

În prezent, pentru spațiul locativ din cadrul proprietății imobiliare, există trei contracte de închiriere, ca 

locuințe sociale, pentru trei familii. Termenul contractelor de închiriere este până la data de 31.12.2004, 

chiria totală lunară încasată fiind de 1.200.000 lei. 

În contractele de închiriere se prevede ca în cazul demolării construcției (schimbării destinației) să se 

asigure pentru locatari, pentru perioada de valabilitate a contractului, locuințe cel puțin cu același confort 

ca cel existent; 

Contractul de asociere, încheiat între Primăria municipiului B și Dl. X, mai prevede că, în cazul în care 

există locatari în imobil, pe perioada executării lucrărilor, asociatul are obligația să asigure chiriașilor 

spațiul locativ, cel puțin la nivelul celui actual. 

 

Descrierea zonei în care este amplasată proprietatea 

Zona centrală a municipiului, cu proprietăți administrative și rezidențiale; proprietățile rezidențiale în cea 

mai mare parte sunt apartamente în blocuri cu spații comerciale la parter. În zona în care se află 

proprietatea există o serie de instituții bancare, financiare, etc., zona fiind considerată centrul comercial al 

localității; există acces la unul dintre cele mai importante bulevarde din localitate, iar zona beneficiază de 

dotări complexe, edilitare și urbane (rețele hidrotehnice, electrice, energie termică). Există, de asemenea, 

acces la transport rutier și pietonal; stații de transport în comun la o distanță de 100-150 m. 

Pentru zona în care este amplasată proprietatea este prevăzut un POT de 0,65 și maxim P+3E. 

 

Informații de piață 

 În zonă există cerere în creștere pentru proprietăți de tip administrativ și rezidențial; 

 în zona în care se află proprietatea nu există terenuri libere și nici nu s-au înregistrat tranzacții cu 

terenuri libere; 

 pentru spațiile de birouri din zonă: 

- chiria brută: 8-12 €/ mp util închiriabil/ lună; 

- cheltuieli de exploatare cca. 10-12% din VBE; 

- preț de vânzare: 600-800 €/ mp suprafață utilă; 

- rata de capitalizare: 14-16%; 

- grad de neocupare și pierderi din neîncasare: 20%; 

Piața apartamentelor: 

- chiria lunară: 50-100 €/ garsonieră, 150-300 €/ apartament cu două camere și 250-400 €/ apartament cu 

trei camere. Limita inferioară a intervalului se referă la apartamente vechi cu finisaje modeste, iar 

limita superioară la apartamente noi, moderne; 

- cererea pentru locuințe de tipul apartamentelor este ridicată atât la închiriere, cât și la cumpărare; 

- preț de vânzare: 10.000-14.000 €/ garsonieră, 18.000-30.000 €/ apartament cu două camere și 28.000-

40.000 €/ apartament cu trei camere; 

- multiplicatorul chiriei brute pentru apartamente de 2-3 camere este în intervalul 100-120; 
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- cheltuielile de administrare a proprietăților imobiliare rezidențiale sunt de cca. 5% din venitul brut 

efectiv. 

  Piața construcțiilor: 

- pentru demolarea și eliberarea terenului, costul mediu este de 35 €/mp suprafață desfășurată construită; 

- costurile curente pentru construirea unei proprietăți rezidențiale sunt de 300 €/mp suprafață desfășurată 

construită, aici fiind incluse și costurile de amenajare a terenului; 

- costurile actuale pentru construirea unei proprietăți comerciale sunt de 350 €/mp suprafață utilă la care 

se adaugă 50 €/mp suprafață utilă pentru amenajarea terenului: terasare, alei, parcări, racord utilități. 

 

Rezolvare 

Având în vedere informațiile prezentate mai sus, evaluarea proprietății se face în următoarele ipoteze: 

 obiectul evaluării este o proprietate imobiliară rezidențială, compusă din teren, în suprafață de 495 mp 

și o construcție de tip P+E (parțial), compusă din trei apartamente închiriate ca locuințe sociale, având 

starea fizică necorespunzătoare; 

 proprietatea aparține Primăriei municipiului B; 

 pentru consolidarea și modernizarea clădirii s-a încheiat un contract de asociere între Primărie și dl. X; 

 se cere estimarea sumei maxime pe care dl. X este dispus să o plătească pentru proprietate; 

 suma maximă pe care este dispus asociatul (dl. X) să o plătească este valoarea de piață a proprietății 

imobiliare, în varianta celei mai bune utilizări. 

Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite 

variante posibile. 

În aceste condiții variantele de utilizare a terenului liber, care să confere cea mai bună utilizare ar fi: 

1. utilizarea ca proprietate imobiliară rezidențială; 

2. utilizarea ca proprietate imobiliară cu destinația de birouri. 

Varianta 1 – proprietate imobiliară rezidențială - poate fi analizată în două ipoteze: 

a) ținând seama de structura construcției existente și de reparațiile strict necesare impuse pentru 

utilizarea acesteia ca proprietate rezidențială (lucrări de consolidare prevăzute în expertiza tehnică 

efectuată și lucrările minime de modernizare și amenajare).  

    Proprietatea beneficiază de spații de parcare în curte. 

b) eliberarea terenului și construirea unei clădiri noi, la standarde moderne, având destinația de 

proprietate rezidențială. 

Varianta 2 – proprietate imobiliară cu destinația de spații de birouri, având în vedere: 

a) conformația fizică a terenului și asigurarea cu utilități; 

b) inexistența unor clădiri similare în municipiul B (construcții noi cu destinația de spații 

administrative); 

c) nivelul cererii manifestată pentru construcții de această natură. 

Pentru analiza variantelor posibile (în variantele 1.b și 2) se va ține seama de regimul de înălțime 

permisibil zonei respective, de costurile de demolare a construcției existente și de costurile de construire a 

noii clădiri, de veniturile provenite din închirierea proprietății și de costurile de strămutare a chiriașilor. 

În cele ce urmează vom analiza variantele de utilizare posibile, prin prisma criteriilor prezentate anterior. 

Astfel: 

- toate variantele sunt permise legal, Certificatul de urbanism permițând atât utilizare 

administrativă cât și rezidențială; 

- toate variantele sunt fizic posibile. 

Pentru a analiza rentabilitatea pentru proprietar se pleacă de la veniturile obtenabile în fiecare caz și 

de la cheltuielile necesare, astfel: 
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Indicator 
Construcția 

existentă 

Construcție 

nouă 
Birouri 

Venit brut potențial (€)   8.100 57.600 144.000 

Pierderi din neocupare   - - 28.800 

Venit brut efectiv (€) 8.100 57.600 57.600 

Chelt. administrare (€) 405 2.880 11.520 

Venit net efectiv (€) 7.695 54.720 103.680 

 

Se observă că, în fiecare dintre variantele analizate, veniturile obtenabile sunt superioare cheltuielilor. 

Criteriul de maximă productivitate este analizat mai jos pentru trei variante (1.a, 1.b și 2.)  

1. Utilizarea rezidențială 

1.a  În varianta construcției existente: 

- Chirie brută lunară: 675 € * 

- Multiplicatorul chiriei brute: 110 

- Valoare proprietate: 74.250 € 

- Costuri de consolidare - modernizare: 36.705 € ** 

 Valoare proprietate în stadiul actual: 37.545 € 

 

  * Chiria brută reprezintă chiria însumată pentru un apartament de două camere și pentru două apartamente de trei camere, 

situate în imobile vechi (175 €/lună/apartament de două camere și 250 €/apartament de trei camere); 

** Costurile de consolidare - modernizare se compun din: 

- Cost consolidare 15.000 €; 

- Cost modernizare 13.605 € (65 €/mp × 209,3 mp); 

- Pierderea cauzată de existența contractelor de închiriere pentru anul 2004 este: 12 luni × 675 €/lună = 8.100 €, unde 

675 €/lună rezultă ca sumă a chiriei pentru un apartament cu două camere de 175 €/lună și a două apartamente cu trei 

camere de 250 €/lună. 

 

1.b  În varianta realizării unei construcții noi 

Elementele constructive luate în calcul sunt: 

- suprafața construită 320 mp, suprafața construită desfășurată 1.600 mp; 

- regim de înălțime D+P+3E, la demisol se amenajează garaje, iar la parter și etajele 1-3 câte trei 

apartamente de trei camere pe nivel, rezultând un număr total de 12 apartamente; 

- chirie brută lunară:  4.800 € *; 

- multiplicatorul chiriei brute: 110; 

- valoare proprietate:  528.000; 

- costuri de conversie: 495.426 € **. 

 Valoare proprietate în stadiul actual:  32.574 € 

   

* chiria brută obtenabilă pentru un apartament astfel amenajat este de 400 €/mp; 

** costurile de conversie se compun din: 

- cost eliberare teren: 209,3 mp × 35 €/mp =7.326 €; 

- pierderea cauzată de existența contractelor de închiriere: 8.100 €; 

- cost edificare construcție și amenajări exterioare: 300 €/mp × 1.600 mp = 480.000 €. 
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2. Utilizarea pentru spații pentru birouri 

Elementele constructive luate în calcul sunt: 

- Suprafața construită: 320 mp, suprafața desfășurată: 1.600 mp, regim de înălțime D+P+3E 

- Suprafața utilă de închiriat 1.200 mp 

- Venit brut potențial VBP: 144.000 € * 

- Pierdere din neocupare: 28.800 € ** 

- Venit brut efectiv VBE: 115.200 € 

- Cheltuieli de exploatare: 11.520 € *** 

- Venit net efectiv VNE: 103.680 € 

- Rata de capitalizare: c =16% 

 Valoare proprietate:            648.000 € 

- Costuri de conversie ****     600.176 € 

 Valoare reziduală teren         47.824 € 

     * Chiria unitară utilizată este de 10 €/mp: VBP=1.200 mp×10 €/mp × 12 luni=144.000 €; 

   ** Pierderea din neocupare: 20% × VBP = 28.800 €; deci VBE = 144.000 € - 28.800 € = 115.200 € 

  *** Cheltuielile de exploatare sunt 10% din VBE: 10% × 115.200 =11.520 €; 

**** Costurile de conversie de 600.176 € se compun din: 

- cost eliberare teren: 209,3 mp × 35 €/mp = 7.326 €; 

- pierderea cauzată de existența contractelor de închiriere: 8.100 €; 

- cost edificare construcție și amenajări exterioare: 350 €/mp × 1.600 mp + 50 €/mp × 495 mp teren = 584.750 €. 

 

Rezultă că cea mai bună utilizare pentru proprietatea imobiliară evaluată o reprezintă utilizarea ca spațiu 

pentru birouri. 

Astfel, suma maximă pe care dl. X este dispus să o plătească pentru proprietatea evaluată, este 

48.000 € (rotunjit). 

 

PROBLEMA 4 

 

MARICO INDUSTRIES are în plan deschiderea unei noi fabrici în România, cu o suprafață construită 

necesară de 4.000 mp.  

Noua fabrică se așteaptă să genereze vânzări de 3 milioane $, cu cheltuieli materiale directe de 40% și 

cheltuieli fixe de fabricație de 300.000 $ pe an.  

Investiția inițială în utilaje și capital de lucru este de 1,3 milioane $.  

Aceste venituri și cheltuieli vor fi constante pe o perioadă nedeterminată. 

MARICO INDUSTRIES a găsit un spațiu de producție de 4.500 mp, ce poate fi cumpărat cu 8 milioane $ 

(din care 6,4 milioane $ sunt clădirile).  

O bancă oferă un credit de 4,8 milioane $ pe 10 ani, cu o rată anuală a dobânzii de 7%, cu plăți anuale ale 

dobânzii și rambursarea creditului la scadență (după 10 ani).  

Cheltuielile de exploatare ale acestui spațiu de producție ar fi de 350.000 $ pe an. MARICO 

INDUSTRIES speră să funcționeze 10 ani, după care valoarea clădirii ar ajunge la 11 milioane $. 

MARICO INDUSTRIES are alternativa și de a închiria clădirea de la actualul proprietar, care o oferă pe 

10 ani, cu o chirie anuală brută de 900.000 $. 

Altă alternativă este ca MARICO INDUSTRIES să construiască fabrica.  
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În prezent, există pe piață un teren liber de 7.500 mp; terenul are o valoare de piață de 300 $/mp, iar 

costul de construire a unei clădiri moderne este de 1.600 $/mp, cu o durată de viață economică estimată 

de 40 de ani.  

Prețul de vânzare a proprietății imobiliare după 10 ani este tot de 11 mil. $. 

Costul mediu ponderat al capitalului MARICO INDUSTRIES este 15%, iar cota de impozit pe profit este 

16%. 

Se cere: 

a. Să se calculeze diferența de cash-flow net actualizat între alternativa de proprietar imobiliar și cea de 

chiriaș imobiliar al societății MARICO INDUSTRIES. 

b. Pe baza calculelor de mai sus, să se formuleze o recomandare către MARICO INDUSTRIES. 

c. Să se prezinte alți factori nefinanciari care ar putea schimba alternativa recomandată mai sus. 

 

Rezolvare 

1. Cash flow aferent proprietății imobiliare în situația cumpărării proprietății (valori în $) 

La momentul inițial: 

 Preț de cumpărare  - 8.000.000 

 Credit      4.800.000 

 CF0    - 3.200.000 

Pe perioada anilor 1-10: 

 Cheltuieli de exploatare - 350.000 

 Dobânda   - 336.000 (7% × 4.800.000) 

 Amortizarea   - 160.000 (6.400.000 / 40) 

     - 846.000 

 Avantaj impozit  846.000 × 0,16 =135.360 

Fluxurile anuale sunt constante: 

  Cheltuieli de exploatare - 350.000 

 Dobânda   - 336.000 

 Avantaj impozit  + 135.360 

 Cash flow anual  - 550.640 

Factorul de capitalizare @ 15% și n = 10 ani este 5,0188 

Cash flow actualizat (1-10 ani)   - 550.640 × 5,0188 =- 2.763.552 

La vânzare în anul 10: 

Valoare contabilă  6.400.000 [8.000.000 – (10 × 160.000)] 

 Preț de vânzare  11.000.000 

 Valoare neamortizată   -6.400.000 

 Profit brut      4.600.000 

 Impozit pe profit       736.000 (16% × 4.600.000) 

Deci cash flow din vânzare: 

 Preț de vânzare  11.000.000 

 Credit de rambursat   -4.800.000 

 Impozit pe profit   -   736.000 

 Cash flow din vânzare    5.464.000 

 Factorul de actualizare @ 15% și n = 10 ani este 0,2472 

            Cash flow actualizat  5.464.000 × 0,2472 = 1.350.701 
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Cash flow actualizat total: 

 inițial    - 3.200.000 

 cash flow 1-10 ani  - 2.763.552 

 din vânzare   + 1.350.701 

 TOTAL   - 4.612.851 

 

2. Cash flow aferent proprietății imobiliare în situația închirierii proprietății 

 Chirie anuală   - 900.000  

 Avantaj impozit  + 144.000 (16% × 900.000) 

 Cash flow anual  -  756.000 

            Cash flow actualizat  -756.000 × 5,0188 = - 3.791.213 

 

3. Cash flow aferent proprietății imobiliare în situația construirii proprietății 

La momentul inițial: 

Teren                   -2.250.000   (7.500 × 300) 

Clădiri    -6.400.000   (4.000 × 1.600) 

CF0    -8.650.000 

Pe perioada anilor 1-10: 

Cheltuieli de exploatare - 350.000 

Amortizarea   - 160.000    (6.400.000 : 40) 

    - 510.000 

Avantaj impozit pe profit    81.600     (510.000 × 0,16) 

Deci:  

Cheltuieli exploatare                - 350.000 

Avantaj impozit pe profit  +   81.600 

Cash flow anual    - 268.400 

Cash flow actualizat - 268.400 × 5,0188 =  - 1.347.046 

La vânzare în anul 10: 

Valoare contabilă  7.050.000 [8.650.000 – (10 × 160.000)] 

Preț de vânzare  11.000.000 

Valoare neamortizată              -7.050.000 

Profit brut      3.950.000 

Impozit pe profit      632.000 (16% ×3.950.000) 

Deci:     

Preț de vânzare             11.000.000 

Impozit pe profit   -   632.000 

Cash flow din vânzare            10.468.000 

Cash flow actualizat 10.468.000 × 0,2472 = 2.587.690 

Cash flow actualizat total 

Cash flow inițial  - 8.650.000 

CF 1-10   - 1.347.046 

La vânzare   + 2.587.690 

TOTAL   - 7.409.356 
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Notă: Ar fi necesar să se verifice dacă afacerea suportă cash flow negativ din cauza activității imobiliare: 

Vânzări anuale   3.000.000 

Cheltuieli materiale -1.200.000   (40% ×3.000.000) 

Cheltuieli de fabricație  -  300.000 

Profit brut =    1.500.000 

   

Cash flow anual în situația cumpărării proprietății (1): - 550.640 

Cash flow anual în situația închirierii proprietății (2): - 756.000 

Cash flow anual în situația construirii proprietății (3): - 268.400 

Concluzia verificării: afacerea suportă un cash flow negativ din profitul brut, în oricare din variante. 

 

a) Răspuns:  

Cumpărare: - 4.612.851 

Închiriere: - 3.791.213 

Construire: - 7.409.356 

b) Recomandare: să închirieze, deoarece efortul financiar este cel mai mic. 

c) Răspunsuri: 

- localizarea proprietății imobiliare; 

- timpul până la intrarea în exploatare; 

- competența în managementul imobiliar. 

 

PROBLEMA 5 

Situată în zona mediană a localității, proprietatea de evaluat este un imobil compus din teren în suprafață 

de 1.500 mp și construcție P+4 E. Fiecare nivel are o suprafață construită de 1.300 mp și o suprafață 

închiriabilă de 1.000 mp. Actualul proprietar are drept deplin de proprietate asupra clădirii și un drept de 

folosință asupra terenului. Terenul este concesionat pe o perioada de 25 ani și proprietarul clădirii achită 

către Consiliul Local al orașului o redevență lunară de 0,25 €/mp. Contractul de concesiune a fost încheiat 

în urmă cu 5 ani. La data evaluării, redevența lunară pentru terenuri comparabile este de 0,40 €/mp. 

Venitul net anual obținut din închirierea clădirii ca spațiu locativ este 80.000 €/an și informații din piață 

indică un venit net anual în situația în care clădirea ar fi închiriată, ca spațiu pentru birouri, la o valoare de 

aproximativ 140.000 €. 

Costurile de construcție a unei clădiri de locuit similare sunt 400 €/mp suprafață construită și costurile de 

reconversie pentru transformarea în birouri sunt 50 €/mp. 

 

Se cer: 

1. Cea mai bună utilizare a proprietății, știind că rata de capitalizare a  proprietăților rezidențiale este 

8% și pentru birouri 10%. 

2. Valoarea de piață a terenului, știind că rata de capitalizare pentru teren este 6%. 

3. Să se determine valoarea clădirii, în ipoteza că durata de viață consumată este 40 ani, reconversia 

clădirii s-a făcut în urmă cu 5 ani și lipsa mijloacelor de transport conduce la o pierdere de venit 

de 7 €/mp/an.  

Uzura fizică se consideră a fi 1% pe an (de exemplu, la 40 ani funcționare, kuz = 40%). 

4. Să se calculeze venitul brut potențial anual pe următorii 5 ani, știind că: 
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a. etajul 3 este nou contractat pe 5 ani, cu chiria de 50.000 €/an; chiria la etajul 3 este chiria de 

piață și se estimează a fi constantă în următorii 5 ani; 

b. etajul 2 este închiriat pe 5 ani, din care au rămas 3 ani, cu chiria de 30.000 €/an; ulterior se va 

închiria la nivelul pieței; 

c. parterul și etajul 1 și 4 sunt libere, dar vor fi închiriate pe 5 ani; 

d. chiria pentru etajul 1 este la nivelul pieței; 

e. parterul ar trebui să fie închiriat cu 15% mai mult și etajul 4 cu 10% mai puțin față de chiria 

de la etajul 3. 

5. Să se determine valoarea clădirii la data evaluării, știind că rata de actualizare pentru acest tip de 

proprietate imobiliară este 12%, cheltuielile totale sunt constante în următorii 5 ani și reprezintă 

35% din venitul brut potențial, iar dotările (bunurile mobile) reprezintă 5% din costul de înlocuire 

net al clădirii. Gradul de ocupare a clădirii este considerat a fi 100%, iar rata impozitului pe profit 

este de 16%. 

 Mențiuni: 

 factorul de capitalizare @6% și n = 20 ani este 11,469921 

 factorul de actualizare@6% și pentru anul 20 este 0,311805 

 

 

Rezolvare 

 

Pct. 1 

 Rezidențiale Birouri 

Venit net,  €/an 80.000 140.000 

Rata de capitalizare 8% 10% 

Valoare prin capitalizare, € 1.000.000 1.400.000 

Cost de reconversie, € 0 250.000 

Valoare proprietate, € 1.000.000 1.150.000 

 

 

CMBU este de spațiu pentru birouri. 

 

 

Pct. 2 

Redevența anuală = 0,25 € × 12 luni = 3 €/mp 

Valoarea terenului = redevența anuală × factorul de capitalizare + valoarea terminală 

Valoarea terminală = redevența anuală/ rata de capitalizare × factor de actualizare din anul 20 

Valoarea terminală = 3/ 0,10  × 0,311805 = 9,35 €/mp 

Valoarea terenului = 3 × 11,469921 + 9,35 = 43,76 €/mp 
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Pct. 3 

 

Suprafața construită desfășurată, mp 5.000 

Cost de înlocuire unitar, €/mp 400 

Cost de înlocuire brut, € 2.000.000 

Uzura fizică 40% 

Cost de înlocuire brut minus uzura fizică, € 1.200.000 

Costul de reconversie, €/mp 50 

Cost total de reconversie, €  250.000 

Uzura fizică aferentă costului de reconversie 5% 

Cost de reconversie net, € 237.500 

Cost de înlocuire înainte de deprecierea externă, € 1.437.500 

Depreciere externă  

Pierdere de venit anual, € 35.000 

Rata de capitalizare 10% 

Deprecierea externă, € 350.000 

CIN, € 1.087.500 

 

 

Pct. 4 

                                                                                                  - € - 

An Parter Etaj 1 Etaj 2 Etaj 3 Etaj 4 Total  

 Et.3 × 15%    Et.3 × 90%  

1 57.500 50.000 30.000 50.000 45.000 232.500 

2 57.500 50.000 30.000 50.000 45.000 232.500 

3 57.500 50.000 30.000 50.000 45.000 232.500 

4 57.500 50.000 50.000 50.000 45.000 252.500 

5 57.500 50.000 50.000 50.000 45.000 252.500 

 

Pct. 5 

 

Indicatori Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Venit brut potențial, € 232.500 232.500 232.500 252.500 252.500 

Cheltuieli totale, € 81.375 81.375 81.375 88.375 88.375 

Venit net înainte de impozitare, € 151.125 151.125 151.125 164.125 164.125 

Impozit 16%, € 24.180 24.180 24.180 26.260 26.260 

VNE după impozitare, € 126.945 126.945 126.945 137.865 137.865 

Factor de actualizare 0,892857 0,797194 0,711780 0,635518 0,567427 

CF – actualizat, € 113.344 101.200 90.357 87.616 78.228 

 

Valoare reziduală actualizată       =    651.903 € 

Valoarea proprietate                     = 1.122.647 € 

Valoare dotări                   =      54.375 € 

Valoare proprietate imobiliară = 1.068.272 € 
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PROBLEMA 6 

 

Să se estimeze valoarea de piață a unei investiții în curs (exclusiv terenul) în vederea vânzării, precum și 

profitul investitorului. Investiția în curs reprezintă 25% din investiția totală (exclusiv terenul) într-un 

proiect rezidențial (blocuri de locuințe cu parcări la subsol și anexe de depozitare la demisol și parcări 

exterioare). Parcările exterioare nu sunt destinate vânzării, ele se închiriază pe o perioadă de 5 ani, 

urmând ca peste 5 ani să fie schimbată destinația. Durata estimată pentru finalizarea construcțiilor este 12 

luni, cu execuție liniară și plăți semestriale. Durata estimată pentru vânzarea completă a apartamentelor 

este 18 luni după finalizare, cu execuție liniară și cu raportare semestrială a încasărilor. 

Rata de actualizare adecvată pe piața specifică este 10%. 

Datele tehnice ale proiectului sunt: 

- Suprafața teren – 10.500 mp 

- Suprafața desfășurată suprateran – 42.000 mp 

- Suprafața desfășurată subteran – 4.500 mp 

- Suprafață totală utilă apartamente – 30.000 mp 

- Suprafață balcoane și terase – 8.000 mp 

- Suprafață utilă anexe depozitare la demisol – 850 mp 

- Număr parcări subterane – 150 buc 

- Număr parcări exterioare – 150 buc 

Prețurile de vânzare pe piața specifică:  

- Apartamente – 1.200 EUR/mp util 

- Terase, balcoane – 400 EUR/mp 

- Anexe depozitare – 200 EUR/mp 

- Parcare subterană – 10.000 EUR 

- Parcare exterioară – închiriere 25 EUR/loc/lună pentru perioada de exploatare 

Costuri de construcție 

- Apartamente – 550 EUR/mp 

- Amenajări subterane – 350 EUR/mp 

- Amenajări exterioare (inclusiv pregătirea terenului) – 10 EUR/mp 

- Cheltuieli neprevăzute 5% din costurile de construire 

- Onorarii profesionale (proiectare, diverse studii, etc) – 5% din costul investiției 

Costuri de vânzare 

- Comision agenție imobiliară – 1% din prețul de vânzare 

- Taxe legale – 1% 

- Cheltuieli de marketing – 500.000 EUR 

Pentru finalizarea proiectului finanțarea va fi 25% surse proprii și 75% din credit bancar cu o dobândă 

anuală de 10%. 

Valoarea de piață a terenului în zona respectivă este de 800 EUR/mp.  
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Rezolvare 

1. Estimare venituri din vânzare proiect  

 

 

 

 

 

2. Estimare cost total investiție  

 

 

 

Estimare valoare uni tara parcare exterioara

Venit lunar (Eur) 25

Venit annual (Eur) 300

Factor de actualizare 3.790787

Valoare p arcare (Eur) 1,137         

Estimare veni turi  totale

Tip U.M. Canti tate Pu (Eur/ u.m.) V (Eur)

Apartamente  mp 30,000       1,200                  36,000,000      

Terase, balcoane mp 8,000         400                     3,200,000         

Anexe depozitare mp 850            200                     170,000            

Parcari subterane buc 150            10,000                1,500,000         

Parcari exterioare buc 150            1,137                  170,585           

Total  veni turi 41,040,585     

Estimare cost investi tie

Costuri  di recte

Tip u.m. Canti tateCost uni tar (Eur/ u.m.) Cost total

Apartamente mp 42,000           550            23,100,000            

Amenajari subterane mp 4,500            350            1,575,000              

Amenajari exterioare mp 10,500          10               105,000                 

Total  24,780,000           

Cheltuieli neprevazute 5% 1,239,000              

Total  costuri  dezvol tare 26,019,000           

Onorarii profesionale 5% 1,300,950             

Total  costuri  i nvesti ti e 27,319,950           

Estimare chel tuiel i  de vanzare

Tip Valoare

Comision agentie imobiliara 1% 413,200               

Taxe legale 1% 413,200               

Cheltuieli de marketing 500,000               

Total 1,326,400           
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3. Estimare valoare de piață teren 

 

4. Estimare valoare investiție în curs 

 

 

5. Estimarea profitului dezvoltatorului imobiliar 

 

 

 

Estimare chel tuiel i  de finantare

Cost ramas investitie 75% 20,489,963           

Suma de finantat 75% 15,367,472           

Rata dobanzii 10%

Chel tui el i  de fi nantare 1,536,747             

Estimare valoare de piata teren

Suprafata (mp) 10,500                 

Valoare unitara (EUR/mp) 800                      

Val oare p i ata teren (mp ) 8,400,000           

Estimare valoare investi tie (exclusiv teren)

Eur

Perioada 0.5 1 1.5 2 2.5

Costuri dezvoltare 10,244,981             10,244,981             

Venituri 13,680,195            13,680,195            13,680,195            

Cheltuieli de vanzare 440,271                  440,271                  440,271                  

Flux numerar (10,244,981)            (10,244,981)            13,239,925            13,239,925            13,239,925            

Rata de actualizare 10%

Factor de actualizare 0.953 0.909 0.867 0.826 0.788

Flux de numerar actualizat (9,768,206)             (9,313,619)             11,476,157             10,942,086            10,432,870             

Val oare p rezenta 13,769,288           

Valoare teren 8,400,000               

Val oare i nvesti ti e 5,369,288             

Estimare chel tuiel i  de finantare

Cost ramas investitie 75% 20,489,963         

Suma de finantat 75% 15,367,472         

Rata dobanzii 10%

Cheltuiel i  de finantare 1,536,747           

Estimare profi t dezvol tator imobi l iar

Eur

Venituri totale 41,040,585           

Costuri constructie 20,489,963           

Cheltuilie de finantare 1,536,747             

Cheltuieli de vanzare 1,320,812              

Valoare investitie 5,369,288            

Valoare de piata teren 8,400,000              

Profi t dezvol tator 3,923,776             
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PROBLEMA 7 

 

Să se estimeze deprecierea totală și segregată pentru o clădire de birouri de tip S+P+10E cu suprafața 

construită de 500 mp și o suprafață utilă închiriabilă de cca. 3.500 mp și o vechime de 25 de ani. Clădirea 

este dotată cu 2 lifturi de acces, câte un grup sanitar pe fiecare nivel, parcări la subsol și spații de birouri 

la parter și etaje și nu are în dotare sistem de aer condiționat. Durata de viață utilă estimată a clădirii este 

de 50 ani. Costul total de înlocuire al clădirii este de 3.600.000 EUR. 

Vopsitoria exterioară a clădirii nu a fost executată ceea ce a condus la o deteriorare suplimentară a 

pereților. Costul de executare la data evaluării este de 250.000 EUR, iar costul de executare la data 

construcției ar fi fost de 200.000 EUR. 

Tâmplăria exterioară și interioară a fost refăcută cu 2 ani în urmă, costul de refacere a cestora este de 

300.000 EUR, iar durata de viață utilă este de 15 ani. 

Finisajele interioare au fost refăcute complet anul acesta, costul de nou al acestora fiind de 700.000 EUR, 

iar durata de viață utilă a acestora este de 10 ani. 

Acoperișul clădirii este de tip terasă, hidroizolația și termoizolația fiind refăcute cu 10 ani în urmă, durata 

de viața utilă a acestora fiind de 20 de ani. Costul de refacere a hidroizolației și termoizolației este de 

50.000 EUR. 

Obiectele sanitare au fost înlocuite cu 10 ani în urmă, durata de viață utilă a acestora fiind de 15 ani, iar 

costul acestora pentru întreaga clădire de 75.000 EUR. 

Durata de viață utilă a boiler-ului  este de 30 ani, iar costul acestuia este de 50.000 EUR. 

Cu un an în urmă s-a produs un vandalism asupra subsolului clădirii, un perete fiind vopsit cu grafitti, 

costul îndepărtării vopselei fiind de 5.000 EUR. 

Clădirea nu este dotată cu sistem de aer condiționat, în timp ce clădirile de birouri noi au în dotare sistem 

de aer condiționat. Costul de instalare a aerului condiționat pentru întreaga clădire este de 75.000 EUR, 

iar dacă ar fi fost instalat inițial ar fi fost 50.000 EUR. Existența aerului condiționat ar conduce la un nivel 

al chiriei mai mare cu 0,25 EUR/mp. Se cunoaște faptul că gradul de ocupare al clădirilor de birouri pe 

piața specifica este de 90%, iar rata de capitalizare aferentă clădirii la venitul brut efectiv este de 11%. 

Clădirile nou construite la suprafețe similare pe nivel au câte 2 grupuri sanitare, astfel chiria unitară 

percepută este cu 0,5 EURO/mp/lună mai mare.  Având în vedere că pe fiecare nivel există spațiu în care 

poate fi realizat un al doilea grup sanitar fără a fi afectată suprafața închiriabilă a clădirii, s-a efectuat o 

estimare a costului de realizare a acestora. Astfel, costul total de realizare  a celui de-al doilea grup sanitar 

pe fiecare nivel este de 200.000 EUR, în timp ce dacă ar fi fost realizate la data construcției clădirii ar fi 

fost 150.000 EUR. 

Să se estimeze deprecierea totală a clădirii la data evaluării. 

 

Rezolvare 

 

1. Estimarea deprecierii fizice recuperabile – lucrări neefectuate la timp 

 

Deprecierea fizică recuperabilă datorată faptului că nu s-a efectuat vopsitoria exterioară la timp. Dacă 

vopsitoria exterioară ar fi fost efectuată la timp pereții nu s-ar fi deteriorat suplimentar. Această 

depreciere este de 250.000 EUR. 

 

2. Estimare depreciere fizică nerecuperabilă – elemente cu viață scurtă 
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3. Estimarea deprecierii fizice nerecuperabile  – elemente cu viață lungă 

 

Costul total al clădirii este de 3.600.000 EUR 

Costul pentru remedierea elementelor recuperabile – 200.000 EUR 

Costul elementelor cu viață scurtă 1.175.000 EUR 

 

Durata de viață a clădirii – 50 ani, vârsta clădirii la data evaluării – 25 ani, rezultă deprecierea fizică 

nerecuperabilă a elementelor cu viață lungă – 50%.  

Valoric fiind 50% * (3.600.000 – 200.000 – 1.175.000 ) = 1.112.500 EUR 

  

4. Estimarea deprecierii fizice totale 

 

Costul pentru repararea pagubelor, respectiv costul de îndepărtare a vopselei grafitti de la subsol este tot o 

formă de depreciere fizică, dar costul de 5.000 EUR nu este scăzut din cost atunci când se stabilește 

deprecierea fizică nerecuperabilă a elementelor cu viață lungă. 

 Depreciere fizică recuperabilă – 250.000 EUR 

 Depreciere fizică nerecuperabilă elemente cu viață scurtă – 156.667 EUR 

 Depreciere fizică nerecuperabilă elemente cu viață lungă – 1.112.500 EUR 

 Costul reparării vandalismului (vopselei) – 5.000 EUR 

Depreciere fizică totală 1.524.167 EUR. 

 

5. Estimarea neadecvării funcționale 

 

S-au identificat două probleme funcționale: inexistența aerului condiționat și existența unui singur grup 

sanitar pe nivel comparativ cu clădirile moderne, la care pentru suprafețe similare închiriabile sunt 2 

grupuri sanitare pe nivel. 

 

Astfel se determină în fiecare caz costul remedierii și creșterea de valoare adusă prin remediere, dacă 

creșterea de valoare este mai mare decât costul remedierii atunci deprecierea funcțională este 

recuperabilă, în caz contrar este depreciere funcțională nerecuperabilă. 

Deprecierea funcțională datorată inexistenței aerului condiționat 

 Cost de instalare ulterior realizării construcției  – 75.000 EUR 

 Cost de instalare la data realizării construcției – 50.000 EUR 

 Creșterea de valoare prin instalarea aerului condiționat: 

 

VBE = 3.500 mp × 0,25 EUR/mp/lună × 90% (grad de ocupare) × 12 luni = 9.450 EUR 

Creștere valoare = 9.450 / 0,11 = 85.909 EUR. 

(rata de capitalizare la VBE este de 11%) 
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Având în vedere că avem o creștere de valoare (85.909 EUR) mai mare decât costul de remediere a 

deficienței, deprecierea funcțională este recuperabilă, iar valoarea deprecierii este costul de remediere 

(75.000 EUR) minus costul elementului dacă ar fi fost instalat la data realizării construcției (50.000 

EUR). Astfel valoarea deprecierii funcționale recuperabile este de 25.000 EUR. 

 

Depreciere funcțională datorată numărului prea mic de grupuri sanitare 

 

 Costul de realizare ulterior finalizării construcției – 200.000 EUR 

 Costul de realizare la data edificării construcției – 150.000 EUR 

 Creșterea de valoare datorată existenței și celui de-al doilea grup sanitar pe nivel:  

0,5 EUR/mp/lună * 3.500 mp * 90% *12 luni / 11%  = 171.818 EUR 

 

Creșterea de valoare – 171.818 EUR – este mai mică decât costul remedierii – 200.000 EUR, deci este 

vorba de o depreciere funcțională nerecuperabilă egală cu diferența între valoarea pierderii (171.818 

EUR) și costul elementului de nou dacă ar fi fost realizat de la punerea în funcțiune a clădirii (150.000 

EUR) = 21.818 EUR. 

 

Deprecierea funcțională totală este egală cu 46.818 EUR, compusă din: 

 Depreciere funcțională recuperabilă – 25.000 EUR 

 Depreciere funcțională nerecuperabilă – 21.818 EUR 

 

Deprecierea totală este: 1.570.985 EUR, compusă din:  

 Depreciere fizică 1.524.167 EUR 

 Depreciere funcțională 46.818 EUR 

 

PROBLEMA 8 

O societate de producție deține un activ excedentar, hotelul TURIST, și dorește să-și fundamenteze 

decizia de exploatare optimă pe următorii ani. Această proprietate este asimilabilă cu o proprietate 

generatoare de afaceri, pentru care se aplică prevederile GE 2 Evaluarea proprietății imobiliare 

generatoare de afaceri, fiind formată dintr-o clădire de hotel și terenul aferent mijloacelor fixe specifice 

activității hoteliere. Capitalul de lucru (stocurile) și activele necorporale sunt neglijabile (uzual în 

activitatea hotelieră). Hotelul a intrat în patrimonial societății în urmă cu 10 ani. Prețul achiziției a fost de 

1.220.000 euro, alocat astfel: 

- teren                                                                200.000 euro; 

- clădire (cost de înlocuire de nou)                 1.000.000 euro; 

- alte mijloace fixe nou achiziționate (MF)         20.000 euro. 

Aceste valori nu sunt influențate de piață pe întreaga perioadă de previziune. 

La achiziție, societatea a angajat o linie de credit care se prelungește anual, cu un plafon în valoare de 

300.000 euro. Societatea trage anual întreaga valoare a liniei de credit, iar rata anuală a dobânzii este 6%. 

În prezent, performanțele de exploatare ale hotelului sunt: 

- venituri anuale din activitatea hotelieră          600.000 euro; 

- cheltuieli de exploatare fără amortizare 400.00 euro; 

- cota de amortizare anuală a clădirii              2,5% pe an; 

- cota de amortizare pentru alte mijloace fixe        0% pe an; 

- cota impozitului pe profit                                             16%; 

- rata anuală a inflației în zona euro, se consideră neglijabilă. 

Managementul societății estimează că valoarea cheltuielilor de investiții/înlocuire anuale este egală cu 

valoarea amortizării altor mijloace fixe. 
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Din motive personale, proprietarul este hotărât să se retragă din afacere peste 10 ani. El are acum două 

variante: 

a) continuarea activității încă 10 ani (să continue exploatarea hotelului, având hotelul în proprietate);  

b) să vândă acum hotelul (numai proprietatea imobiliară) la o societate de leasing operațional și să-l 

închirieze înapoi. 

Prețul de vânzare al hotelului (numai proprietatea imobiliară) este estimat pe baza multiplicatorilor de 

EBITDA și anume: 

- în prezent multiplicatorul EBITDA este 9; 

- multiplicatorul EBITDA va scădea în următorii 5 ani, cu 0,4 pe an, iar apoi va rămâne constant; 

- cheltuielile de vânzare sunt 2% din prețul de vânzare al proprietății; 

- alte mijloacele fixe se vând la 50% din valoarea contabilă. 

Condițiile de leasing operațional sunt: 

- durata 10 ani; 

- rata anuală de leasing este 10% din prețul de vânzare din anul 1; 

- cota reziduală (la opțiunea de răscumpărare) este de 20% din prețul de vânzare din anul 1. 

Costul capitalului propriu (real) este 15% și rămâne neschimbat. 

Precizări: 

- actualizările se vor face pe baza convenției încasării venitului la sfârșitul anului; 

- valorile pot fi rotunjite la cifra miilor; 

- factorul de capitalizare pentru „n" ani, la rata „a", este = (1 – 1 / (1 + a) n) / a. 

Se cere: 

1) Fundamentarea deciziei proprietarului pe baza celor două utilizări posibile ale hotelului. 

2) Ce recomandați proprietarului? 

3) Ce alte considerente ar putea afecta decizia proprietarului? 

Rezolvare 

1) 
a) EXPLOATARE CA PROPRIETAR 

 

 având venituri constante an de an și vânzarea proprietății la sfârșitul perioadei, inclusiv rambursarea 

creditului. 

 

 Cash flow-uri anii 1-10      

 Venituri anuale 600.000     

 Cheltuieli de exploatare -400.000     

 EBITDA 200.000     

 Amortizare -27.000  (25.000 clădiri + 2.000 alte MF)  

 Dobânzi -18.000 (0,06 × 300.000)  

 Profit brut 155.000     

 Impozit pe profit -24.800     

 Profit net 130.200     

 Investiții -2.000 (pentru alte MF)  

 Amortizare 27.000 (clădire și alte MF)  

 Cash flow net anual 155.200     

 

 

      



 

 
140 

 Vânzare anul 10      

 EBITDA an 10 200.000     

 Multiplu de EBITDA după 10 ani (cu scădere 

0,4 anual pe primii 5 ani) 7 

    

 Preț de vânzare 1.400.000     

 Comision vânzare -28.000     

 Preț de vânzare net 1.372.000     

 Amortizare cumulată după 10 ani, respectiv 20 

ani de la data PIF 

 

500.000 

 

 

 

 Teren 200.000     

 Clădire - valoare neamortizată 500.000     

 Alte MF 10.000     

 Total 710.000     

 Profit din vânzare  662.000     

 Impozit pe profit din vânzare -105.920     

 Rambursare linie credit -300.000     

 Preț de vânzare net 1.372.000   

 Cash flow din vânzare în anul 10 966.080 (1.372.000 – 105.920 – 300.000) 

 Cash flow din vânzare actualizat din anul 10 238.800 (966.080 × 0,247185) 

 Cash flow net anual capitalizat pt. 10 ani  778.913 (5,018769 × 155.200) 

 Total valoare de exploatare ca proprietar 1.017.713 euro    

 b) VÂNZARE ȘI LEASING OPERAȚIONAL   

 
analiza/evaluarea (la începutul perioadei) și exploatarea în următorii 10 ani în leasing operațional 

 Vânzare anul 0     

 EBITDA 200.000    

 Multiplu Preț de vânzare / EBITDA                                   9    

 Preț de vânzare 1.800.000    

 Comision vânzare -36.000    

 Preț net 1.764.000    

 

Amortizare cumulată 250.000 Clădirea în primul an de achiziție are 

10 ani vechime 

 Teren 200.000    

 Clădire - valoare neamortizată 750.000    

 Total 950.000    

 Alte MF - nu se vând decât după 10 ani                      20.000    

 Profit din vânzare   814.000 (1.764.000 – 950.000) 

 Impozit pe profit din vânzare -130.240    

 Rambursare linie credit -300.000    

 Cash flow din vânzare anul 1 1.333.760 (1.764.000 – 130.240 – 300.000) 

 Anii 1-10     

 Venituri anuale 600.000    

 Cheltuieli de exploatare -400.000    

 EBITDA 200.000    

 Amortizare alte MF -2.000    

 Rata leasing -144.000 (1.800.000 × 0,8) × 0,1 

 Profit brut 54.000    

 Impozit pe profit -8.640    

 Profit net 45.360    

 Investiții alte MF -2.000    

 Amortizare alte MF 2.000    

 Cash flow net anual 45.360    

 Cash flow din vânzare din anul 1 1.333.760    

 Cash flow net anual capitalizat pt. 10 ani 227.651 (45.360 × 5,0187)* 

 Valoarea actualizată a altor MF din anul 10 2.472 (10.000 × 0,2472)** 

 Total valoare de exploatare în leasing 1.563.883  euro   
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*   Factorul de capitalizare pentru o rată de actualizare de 15% și n=10 ani este 5,018769. 

** Factorul de actualizare aferent unei rate de actualizare de 15%, pentru anul 10, este 0,247185. 

 

Răspunsuri: 

1) Dacă se continuă activitatea încă 10 ani cash flow-ul actualizat total este 1.017.713 euro, iar dacă 

proprietarul face o operațiune de sale and lease back, cash flow-ul actualizat total este 1.563.883 euro. 

2) Se recomandă exploatarea în varianta sale and lease back. 

3) Alte considerente care pot afecta decizia proprietarului: 

 previziunile de evoluție a pieței imobiliare; 

 evoluția valorii proprietății pe 10 ani; 

 modificarea costului capitalului; 

 momentul în care proprietarul are nevoie de cash flow. 

 

PROBLEMA 9 

O proprietate imobiliară are următoarele caracteristici: 

- Suprafață teren – St = 1.500 mp. 

- Două clădiri (A) și (B), clădirea (A) este de tip [S+P+2E+M], iar clădirea (B) de tip [S+P+E+M], 

suprafața totală construită este de 450 mp, iar suprafețele construite desfășurate sunt: SdcA = 

1.400 mp și SdcB = 300 mp. Suprafețele utile sunt: SuA = 1.150 mp și SuB = 250 mp. 

- Terenul este în proprietatea XT SRL, iar construcțiile sunt în proprietatea YC SRL. 

- Intre societățile XT și YC există semnat un acord prin care: 

1. YC are dreptul să utilizeze terenul fără să plătească nicio taxă proprietarului terenului; 

2. XT poate să vândă terenul doar cu acordul societății YC; 

3. XT poate să vândă terenul unei persoane indicate de YC, neavând obligația să vândă la o 

valoare sub nivelul pieței; 

4. Acordul este valabil atâta timp cât clădirile există pe teren; 

5. Acordul poate fi reziliat de comun acord în orice moment, de către părțile implicate; 

6. Acordul nu este transmisibil, respectiv în cazul în care YC transferă dreptul de proprietate 

asupra clădirilor, viitorul proprietar va trebui să renegocieze clauzele acordului; 

7. Proprietarul clădirilor are obligația să plătească toate taxele aferente proprietății imobiliare. 

- Clădirile au o vechime de 10 ani, sunt clădiri cu destinație de birouri, cu finisaje superioare, stare 

fizică normală, depreciere în concordanță cu vechimea clădirilor. 

- Durata de viață utilă a clădirilor este de 50 – 60 ani. 

- Clădirile nu sunt racordate la rețeaua de gaz, ceea ce face ca pe perioada de iarnă, cheltuielile cu 

încălzirea să fie mai mari cu 25.000 euro decât în cazul în care ar fi racordate la rețeaua de gaz. 

- Proprietatea este amplasată într-o zonă centrală a unui oraș mare. 

- Chiriile pentru proprietăți similare în zona respectivă se situează în intervalul 14–16 euro/mp/lună. 

- Gradul mediu de ocupare pentru clădiri de birouri în zona respectivă este de 85%. 

- Cheltuielile fixe ale proprietății sunt de 10.000 euro/an. 

- Cheltuielile variabile ale proprietarului pentru clădiri de birouri sunt de cca. 10 – 15% din venitul 

brut efectiv. 

- Rata de capitalizare pentru proprietăți comerciale cu destinația de birouri amplasate în zona 

respectivă este de 8,5%. 
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- Costul unitar de înlocuire de nou pentru clădiri de birouri este de 700 euro/mp. 

- Prețurile de tranzacționare ale terenurilor din zonă sunt în intervalul 700 – 900 euro/mp, iar 

chiriile percepute pentru terenurile din zona respectivă sunt de 2,02,5 euro/mp/lună. 

- Din analiza pieței imobiliare la data evaluării au fost colectate următoarele informații: 

 O tranzacție cu un an în urmă (C 1): o parcelă de teren de 1.000 mp, prețul de tranzacționare 

1.000 euro/mp, condiții de plată în 4 rate egale (o rata la dată semnării, o rată la 6 luni de la 

data semnării, o rată la 12 luni de la data semnării și o rată la 18 luni de la data semnării). Se 

cunoaște faptul că dobânda la credite în euro este de 3,5%/an. 

 O tranzacție cu două săptămâni în urmă (C 2): o parcelă de teren de 2.000 mp, prețul de 

tranzacționare 850 euro/mp.  

 La data evaluării există și o ofertă de vânzare teren în zona respectivă, cu aceiași coeficienți 

de urbanism. Parcela de teren scoasă la vânzare este de 3.000 mp, prețul unitar ofertat fiind de 

800 euro/mp. 

 Parcelele de teren cu suprafața mai mare au prețul unitar mai mic, respectiv la fiecare cca. 500 

mp în plus prețul unitar al terenului scade cu cca 5%. 

 Localizarea, accesul, coeficienții de urbanism, forma corespunzătoare dezvoltării sunt similari 

pentru cele două tranzacții și pentru oferta de vânzare analizate.    

Companiile XT și YC solicită unui evaluator autorizat să întocmească un raport de evaluare care să îi 

ajute în luarea unei decizii: 

a) Vânzarea proprietății imobiliare către o terță parte; 

b) Achiziția terenului de către YC (proprietarul clădirilor); 

c) Achiziția clădirilor de către XT (proprietarul terenului). 

În consecință, se cere evaluatorului autorizat: 

1. Estimarea valorii proprietății imobiliare pentru vânzarea acesteia către o terță parte. Care este tipul 

valorii care se estimează? 

2. Estimarea valorii terenului în condițiile în care va fi vândut de către XT și achiziționat de către YC 

(proprietarul clădirilor). Care este tipul valorii estimate? 

3. Estimarea valorii clădirilor în condițiile în care vor fi vândute de către YC și achiziționate de către 

XT (proprietarul terenului).  

 

Rezolvare 

1. Estimarea valorii de piață a proprietății imobiliare 

A. Abordarea prin venit - metoda capitalizării veniturilor din închiriere 

Indicator Clădirea A Clădirea B 

Su (mp) 1.400 1.400 

Chirie unitară (euro/mp) 14 16 

VENITURI   

VBP (euro)  235.200  268.800  

Pierderi din neocupare (%) 15% 15% 

Pierderi din neocupare (euro)  35.280  40.320  

VBE (euro)    199.920  228.480  

CHELTUIELI 

   - cheltuieli fixe 10.000   10.000  

 - cheltuieli variabile (%) 10% 15% 

 - cheltuieli variabile (euro)  19.992   34.272  

Cheltuieli totale  29.992   44.272  
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VNE (euro) 169.928   184.208  

Rc (%) 8,50% 8,50% 

Valoarea de piață (euro)  1.999.000  2.167.000  

B. Abordarea prin cost - metoda costului de înlocuire net (CIN) 

B1. Estimarea valorii de piață a terenului 

Grila de piață 

Element de comparație 
Proprietate 

de evaluat 
C 1 C 2 C 3 

Suprafață teren (mp) 1.500 1.000 1.000 3.000 

Informații disponibile la data evaluării 

 

Tranzacție Tranzacție Ofertă 

Condițiile pieței 

 

Cu un an în urmă 

2 săptămâni în 

urmă 
prezent 

Preț (euro/mp) 

 

1.000 850 800 

Condiții de finanțare 

 

4 rate egale pe 18 

luni/dobânda la 

credite 3,5%/an 

la piață la piață 

Ajustare pentru ofertă (%) 

   

-10% 

Ajustare pentru ofertă (euro) 

 

0 0 (80) 

Preț ajustat (euro/mp) 

 
1.000 850 720 

Ajustare pentru finanțare 

 

(26)(*) 0 0 

Preț ajustat (euro/mp) 

 

974 850 720 

Ajustare pentru condițiile de piață (%) 

 

-13% 0% 0% 

Ajustare pentru condițiile de piață (euro/mp) 

 

(124) - - 

Preț ajustat (euro/mp) 

 

850 850 720 

Ajustare pentru suprafață (%) 

 

-5% -5% 15% 

Ajustare pentru suprafață (euro/mp) 

 

(43) (43) 108 

Preț ajustat (euro/mp) 

 

807 807 828 

Ajustare totală netă (euro) 

 

(193) (43) 108 

Ajustare totală netă (%) 

 

-18% -5% 15% 

Ajustare totală brută (euro) 

 

193 43 108 

Ajustare totală brută (%) 

 

18% 5% 15% 

Preț unitar estimat (euro/mp) 810 

   Valoare de piață teren (euro) 1.215.000 

   
(*) Explicație ajustări pentru finanțare 

Dobânda anuală (%) 3,50% 
Suprafață teren (mp)          1.000  

Preț de vânzare (euro/mp)          1.000  
Valoare teren (euro)   1.000.000  

Plată rata 1 – la data achiziției      250.000  
Rest de plată       750.000  

Dobânda primele 6 luni        13.125  
Plată rata 2 la 6 luni de la achiziție      250.000  

Rest de plată       500.000  
Dobânda pentru lunile 7-12 de la achiziție          8.750  

Plată rata 3      250.000  
Rest de plată (euro)      250.000  
Dobânda – ultimele 6 luni            4.375  

Dobânda totală (euro)          26.250  
Dobânda totală (euro/mp) 26,25 
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B2. Estimare CIN clădiri 

Sdc (mp) 1.700 1.700 

Cost unitar de nou (euro/mp) 700 700 

Cost de nou (euro) 1.190.000 1.190.000 

Estimare depreciere fizică   

Durata de viață utilă (ani) 50 60 

Vârsta efectivă (ani) 10 10 

Depreciere fizică (%) 20 17 

Depreciere fizică (euro) 238.000 198.333 

Estimare depreciere funcțională 
  Cheltuieli suplimentare (euro) 25.000 

 Rc (%) 8,50 
 Depreciere funcțională (euro) 294.118 
 CIN (euro) 657.882 697.549 

Valoare de piață teren (euro) 1.215.000 1.215.000 

Valoarea de piață (euro)  abordare prin cost 1.873.000 1.913.000 
Valoarea de piață (euro) – abordarea prin venit 1.999.000  2.167.000  

   

Concluzie:   

Valoarea de piață a proprietății imobiliare (euro) 1.999.000 2.167.000 

 

2. Estimare valoare specială teren  pentru proprietarul clădirilor 

Estimarea ratei de capitalizare pentru teren   

Valoare de piață teren (euro/mp) 700 900 

Chirie unitară teren (euro/mp/lună) 2 2,5 

Rata de capitalizare teren (%) 3,43% 3,33% 

Rata de capitalizare selectată (%) 3,38% 
 

   Estimare pierdere de valoare datorată contractului 
  Durata de viață utilă rămasă a construcției (ani) 40 50 

Factor multiplicator        21,76  23,97  

Pierdere din utilizarea terenului pe durata rămasă a clădirii (euro)    783.299   1.078.740  

 
 max   min  

Valoarea specială pt. teren este în intervalul de valori (euro)    432.000      136.000  

 

3. Estimare valoare specială clădiri  pentru proprietarul terenului 

Varianta 1 – abordarea prin cost  
  CIN clădiri (euro)    658.000      698.000  

   Varianta 2  valoarea reziduală clădire din abordarea prin venit 
  Valoare proprietate imobiliară (abordare prin venit) (euro) 1.999.000   2.167.000  

Valoare de piață teren (euro) 1.215.000   1.215.000  

Valoare reziduală clădiri pentru proprietarul terenului (euro)    784.000      952.000  

Concluzie min max 

Valoarea specială a clădirilor se află în intervalul (euro)    658.000      952.000  
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PROBLEMA 10 

 

Un  investitor a achiziționat cu 2 ani în urmă, o proprietate imobiliară de tip comercial. Clădirea aferentă 

proprietății imobiliare achiziționate avea la data achiziției, o vechime de 38 de ani, starea fizică a acesteia 

fiind nesatisfăcătoare, astfel că, la data curentă, sunt necesare lucrări de reparație urgente, după cum 

urmează: 

- instalații, finisaje și învelitoare acoperiș – refacere totală; 

- suprastructură – sunt necesare lucrări de reparație în cuantum de 30% din costul de înlocuire de nou 

(brut) al acesteia; 

- infrastructură – sunt necesare lucrări de reparație în cuantum de 10% din costul de înlocuire de nou 

(brut) al acesteia. 

În condiții de întreținere corespunzătoare (reparații capitale efectuate la timp, exploatare și întreținere 

curentă pe toată perioada existenței clădirii), uzura fizică a clădirii ar fi fost de cca. 35%. 

Proprietatea imobiliară are următoarele caracteristici: 

- clădire de tip P+E cu suprafața construită (Sc) - 800 mp, suprafața construită desfășurată (Scd) - 1.500 

mp și suprafața utilă (Su) - 1.200 mp; 

- suprafața de teren aferentă construcției este de 850 mp și se află în proprietatea Statului român, 

proprietarul clădirii având drept de superficie pentru 60 de ani de la data punerii în funcțiune a clădirii, 

cu posibilitatea transferării în această perioadă a dreptului de superficie. 

Prețul de achiziție al proprietății imobiliare a fost de 700.000 EUR. Proprietatea este amplasată în 

vecinătatea unui lac, terenul de pe malul lacului fiind, de asemenea, în proprietatea Statului. 

Investitorul a efectuat o analiză a informațiilor de piață și a ajuns la concluzia că este mai avantajos să 

concesioneze suplimentar o suprafață de teren de 500 mp, astfel încât să aibă acces la lac și să amenajeze 

și o terasă cu vedere la lac. 

Astfel, a încheiat un contract de concesiune cu Primăria pentru suprafața suplimentară de teren de 500 

mp, taxa lunară de concesiune, conform contractului, fiind de 1 EUR/mp/lună. Perioada de concesiune 

este de 20 de ani, perioadă după care întregul imobil trece în proprietatea Statului, fără plata unei 

despăgubiri. 

Se cere să se estimeze valoarea de piață a proprietății imobiliare în scopul tranzacționării acesteia, 

prin utilizarea abordărilor în evaluare aplicabile, cunoscând situația juridică prezentată anterior și 

următoarele informații de pe piața imobiliară specifică: 

- cheltuielile directe unitare pentru construcții similare celei aferente proprietății imobiliare subiect: 

 infrastructura – 350 EUR/mp Sc; 

 suprastructura – 175 EUR/mp Sd; 

 învelitoare – 90 EUR/mp Sc; 

 finisaje – 175 EUR/mp Sd; 

 instalații complete – 100 EUR/mp Sd; 

- cheltuielile indirecte sunt de 15% din cheltuielile directe; 

- profitul dezvoltatorului este de 10% din total cheltuieli directe și indirecte; 

- costurile totale de construire a terasei și a amenajărilor exterioare – 200.000 EUR; 

- după efectuarea tuturor lucrărilor de investiție proprietatea ar putea fi închiriată pentru o chirie medie 

lunară de 20.000 EUR; 

- cheltuielile din exploatare ale proprietății sunt: 

• impozit anual  – 0,75% din costul de înlocuire de nou (brut) al clădirii; 
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• asigurare anuală – 0,15% din costul de înlocuire de nou (brut) al clădirii; 

• cheltuieli de reparații și întreținere anuale – 1% din costul de înlocuire de nou (brut) al clădirii; 

• cheltuielile variabile sunt estimate la 5% din venitul brut din exploatare (VBE); 

- gradul de ocupare în zonă este ridicat, fiind de 95%; 

- veniturile din închiriere sunt stabile, nu se preconizează creșteri în următorii 20 de ani; 

- rata de capitalizare pentru proprietăți imobiliare comerciale în zonă este de 8%; 

- rata de capitalizare pentru terenuri este de 5%. 

Pentru terenurile libere au fost înregistrate următoarele tranzacții și oferte: 

A. Tranzacție recentă cu un teren similar cu suprafața de 1.000 mp, preț negociat de 900.000 EUR, 

plătibil în 3 rate egale, în 3 ani (plăți efectuate la finele fiecărui an). Prețul negociat în cadrul 

tranzacționării include și o dobândă de 10% pe an.  

B. Tranzacție efectuată cu 6 luni în urmă, cu un teren similar cu suprafața de 800 mp, localizat într-o 

zonă de amplasare inferioară, la cca. 500 m de rețelele de utilități, costul de aducere la poartă a 

utilităților fiind de 50 EUR/ml. Prețul de tranzacționare înregistrat este 700 EUR/mp. Din analiza 

evoluției prețurilor a rezultat că, în ultimul an, scăderea medie a prețurilor de tranzacționare a fost de 

10%. 

C. Ofertă de vânzare teren cu suprafața de 1.200 mp, având toate utilitățile, localizat într-o zonă de 

amplasare superioară (ajustare 15%), ofertat la 1.000 EUR/mp, marja de negociere 8% (conform 

informațiilor de pe piața specifică). 

 

Precizări: 

- actualizările se vor face pe baza convenției încasării venitului la sfârșitul anului; 

- factorul de capitalizare pe o perioadă de „n” ani, la rata de actualizare „a”, este egal cu  
(1−

1

(1+𝑎)𝑛)

𝑎
.   

 

Rezolvare 

I.    VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE ESTIMATĂ PRIN ABORDAREA 

PRIN COST 

1. Estimarea costului de nou al construcțiilor și a costului investiției 

Categorie Suprafața 

(mp) 

 Cost unitar 

(EUR)  

 CIB total 

(EUR)  

 Procent 

de reparat  

 Cost investiție 

total (EUR)  

A. Clădire P+E      

Infrastructura       800             350              280.000      10%           28.000      

Învelitoare       800               90                72.000      100%           72.000      

Suprastructura    1.500             175              262.500      30%           78.750      

Finisaje    1.500             175              262.500      100%         262.500      

Instalații complete    1.500             100              150.000      100%         150.000      

Cheltuieli directe          1.027.000                591.250      

Cheltuieli indirecte (EUR)             154.050                  88.688      

Total cheltuieli directe și indirecte (EUR)        1.181.050                679.938      

Profit dezvoltator (EUR)             118.105                  67.994      

Cost de nou clădire (EUR)          1.299.155                747.931      

Cost de nou clădire (EUR) (rotunjit)         1.299.000                748.000      

Cost de nou unitar (EUR/mp Scd)                  866                       499      

B. Cost amenajări exterioare și terasă (EUR)         200.000                200.000      

Total cost de nou construcții (EUR)        1.499.000                948.000      
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2. Estimarea costului de înlocuire net al părții de clădire care nu trebuie reparată 

 

CIB clădire (partea care nu trebuie reparată): 551.000 EUR      

Uzură fizică procentuală: 35% 

Uzură fizică: 192.850 EUR     

CIN clădire (partea care nu trebuie reparată): 358.150 EUR     

 

3. Estimarea valorii dreptului de folosință a terenului de 850 mp, pe perioada rămasă de 20 ani 

a) Estimarea valorii de piață a terenului  

Estimarea prețului de vânzare unitar 

Caracteristica Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 

Suprafață (mp) 1.000 800 1.200 

Preț (€) 900.000   

Preț unitar (€/mp) 900 700 1.000 

Tip preț vânzare vânzare ofertă 

Marja de negociere estimată  0% 0% -8% 

Preț de vânzare unitar (€/mp)  900 700 920 

 

Grila datelor de piață 

Elemente de comparație Subiect Comparabila 1 Comparabila 2 Comparabila 3 

Preț de vânzare unitar (€/mp)  900 700 920 

Condiții de vânzare 

 

speciale normale normale 

 Ajustare procentuală  20%*   

Ajustare pentru condiții de vânzare (EUR/mp) 

 

-180 0 0 

Preț ajustat (EUR/mp) 

 
720 700 920 

Condiții de piață  recent în urmă cu 6 luni recent 

Ajustare procentuală   5% (10%÷2)  

Ajustare pentru condiții de piață (EUR/mp) 

 

0 +35  0 

Preț ajustat (EUR/mp) 

 
720 735 920 

Localizare 

 

similar inferior, utilități superior 

Ajustare procentuală    15% 

Ajustare (EUR/mp) 

 

  +31,25** -138 

Preț ajustat (EUR/mp) 

 
720 766,25 782,00 

Ajustare netă (EUR/mp) 

 

-180,00 66,25 -138,00 

Ajustare netă (%) 

 

-20% 9% -15% 

Ajustare brută (EUR/mp) 

 

180,00 66,25 138,00 

Ajustare brută (%) 

 

20% 9% 15% 

Valoare de piață teren (EUR/mp) 766,25       

Rotunjit (EUR/mp) 766    

Explicarea ajustărilor 

* Ajustare pentru condiții de vânzare 

Preț de vânzare teren (EUR)      900.000      

Număr rate egale (EUR)                 3 

Rate anuale (EUR)      300.000      

Dobânda anuală (%)              10 

Dobânda an 1 (EUR)        90.000      

Dobânda an 2 (EUR)        60.000      

Dobânda an 3 (EUR)        30.000      

Dobânda totală (EUR)      180.000      
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Suprafață teren (mp)          1.000      

Ajustare unitară (EUR/mp)             180      

Ajustare procentuală 20% 

** Ajustare pentru localizare și utilități: 50 EUR/ml x 500 ml ÷ 800 mp = 31,25 EUR/mp 

 

b) Estimarea chiriei de piață pentru teren 

Valoare de piață teren: 766 EUR/mp 

Rata de capitalizare pentru teren: 5% 

Estimare chirie de piață pentru teren: 3,19 EUR/mp/lună) 

Chirie de piață teren: 3,00 EUR/mp/lună 

 

c) Estimarea valorii dreptului de folosință a terenului  

Factor de capitalizare teren @5%, 20 ani: 12,462 

Chirie de piață teren: 3 EUR/mp/lună 

Suprafață teren: 850 mp 

Valoare drept de folosință teren – 850 mp, pentru 20 de ani: 381.344 EUR 
 

 

4. Estimarea valorii avantajului contractului de concesiune teren – 500 mp, pentru 20 de ani 
 

Suprafață teren concesionat: 500 mp 

Taxă concesiune: 1 EUR/mp/lună 

Durata concesiunii: 20 ani 

Chirie de piață teren: 3 EUR/mp/lună 

Factor de capitalizare teren @5%, 20 ani: 12,462 

Valoare avantaj contract concesiune teren - 500 mp, pentru 20 de ani: 149.547 EUR 

 

5. Valoarea de piață a proprietății imobiliare, estimată prin abordarea prin cost 

CIN clădire (partea care nu trebuie reparată) (EUR)   358.150      

Valoare drept de folosință teren (EUR) 381.344      

Valoare avantaj contract de concesiune (EUR) 149.547      

Valoare de piață estimată prin abordarea prin cost (EUR) 889.040 

Rotunjit (EUR) 889.000 

 

II.  VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE ESTIMATĂ PRIN ABORDAREA 

PRIN VENIT 

1. Estimarea venitului net efectiv (constant pe 20 de ani) 

 

Venituri 

Venit lunar (EUR)         20.000      

VBP (EUR)       240.000      

Pierderi din neocupare și neîncasare a chiriei (%) 5% 

Pierderi din neocupare și neîncasare a chiriei (EUR)         12.000      

Venit brut efectiv – VBE (EUR)       228.000      
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Cheltuieli    

 - impozit            9.743      

 - asigurare           1.949      

 - reparații și întreținere construcții         12.990      

 - cheltuieli cu concesiunea (pentru 500 mp)           6.000      

 - variabile          11.400      

Cheltuieli totale (EUR)         42.081      

 Venit net efectiv - VNE (EUR)       185.919      
 

2. Estimarea valorii de piață a proprietății imobiliare  

VNE (EUR) 185.919      

Factor de capitalizare @8%, 20 ani          9,82      

Valoarea proprietății imobiliare pe primii 20 ani 1.825.380      

Investiții necesare după tranzacționare (EUR)    948.000      

Valoarea de piață a proprietății imobiliare, 

estimată prin abordarea prin venit (EUR) 

         

877.380      

Rotunjit (EUR) 877.400 
 

 

PROBLEMA 11 

Proprietarul unui hotel de 4 stele solicită estimarea valorii de piață a acestuia în vederea vânzării.  

Caracteristicile proprietății de evaluat sunt prezentate mai jos: 

- Suprafața totală de teren aferentă proprietății este de 9.500 mp, din care 4.500 mp este teren 

concesionat de la Consiliul Local. Valoarea concesiunii este de 27.000 EUR/an, durata rămasă a 

contractului de concesiune este de 5 ani.  

- Clădirea are o suprafață construită de 3.000 mp și o suprafață construită desfășurată de 12.300 mp 

dispuși astfel: 

• Parter – 3.000 mp – spații publice, bucătărie și restaurant (suprafața bucătăriei este de 500 mp) 

• Subpanta – 100 mp – birouri 

• Mezanin – 2.500 mp – săli de evenimente și o bucătărie (suprafața bucătăriei este de 300 mp) 

• Etaj tehnic – 1.000 mp 

• Etaje curente (1-8) – 5.600 mp (700 mp pe nivel) – spații de cazare 

- Hotelul dispune de 150 de camere de cazare, două apartamente de lux, 8 săli de conferințe și 

evenimente cu dimensiuni diferite și cu posibilitatea unificării unor săli pentru a crea un spațiu 

mai mare (până la 1.000 de persoane), două bucătarii (una la parter și una la mezanin). 

- Structura de rezistență a clădirii și planul de urbanism local permit extinderea clădirii pe verticală 

cu încă două nivele, fiind inițiate demersurile de obținere a autorizației de extindere pe verticală. 

Astfel, la etajul 9 se vor amenaja 7 apartamente de lux, iar la etajul 10 un restaurant panoramic cu 

bucătărie proprie (suprafața bucătăriei este de 150 mp). 

- Hotelul are o vechime de 30 de ani, instalațiile și finisajele au fost refăcute complet și modernizate 

la standarde actuale. Modernizarea a fost efectuată în urmă cu 5 ani. Toate dotările (atât pentru 

cazare, cât și pentru alimentație publică au fost achiziționate la data modernizării, respectiv în 

urmă cu 5 ani. 

Informațiile de pe piața specifică sunt prezentate mai jos: 

- Valoarea de piață a terenului în zonă este de 360 EUR/mp 
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- Rata de capitalizare pentru teren este de 5% 

- Costurile unitare de investiție pentru clădirile de hotel (categoria 4 stele) sunt: 

• Infrastructura – 125 EUR/mp Sc 

• Suprastructura – 125 EUR/mp Sd 

• Finisaje – 300 EUR/mp Sd 

• Instalații (electrice, sanitare, încălzire și ventilație) – 255 EUR/mp Sd 

• Terasa circulabilă – 170 EUR/mp Sterasă 

- Dotările necesare pentru hotel au următoarele costuri: 

• Cazare – 4.000 EUR/cameră și 7.500 EUR/apartament de lux 

• Bucătărie – 50.000 EUR/bucătărie 

• Alte dotări (spații comune, săli de evenimente etc) – 50 EUR/mp spațiu situat exclusiv la 

parter și etajul 1 

- Tarife de cazare practicate: 

• 60 EUR/cameră  

• 150 EUR/apartament de lux 

- Grad de ocupare mediu – 60% 

- Structura veniturilor în cadrul proprietății este: 

• Venituri din cazare – 40%  

• Venituri din alimentație publică – 50% 

• Alte servicii – 10% 

- Cheltuielile departamentale directe sunt: 

• Cazare – 30% 

• Alimentație publică – 70% 

• Alte servicii – 40% 

- Cheltuielile generale sunt: 

• Marketing – 5% din veniturile departamentale 

• Management – 100.000 EUR/an 

• Alte cheltuieli – 400.000 EUR/an 

- Amortizarea anuală a construcției existente este de 150.000 EUR 

- Durata de viață normată (de amortizare) a dotărilor este de 10 ani 

- Durata de viață normată (de amortizare) pentru clădiri de hotel este de 60 de ani 

- Rata de actualizare aferentă proprietății imobiliare generatoare de afaceri în domeniul hotelier – 

10% 

- Capitalul de lucru este neglijabil 

- Investițiile în primii 5 ani sunt la nivelul amortizării dotărilor 

- Rata de creștere în perpetuitate – 2% 

Proprietarul dorește să știe valoarea de piață a proprietății în stadiul existent la data evaluării, precum și 

valoarea dreptului de extindere pe verticală în ipoteza că perioada necesară obținerii tuturor avizelor și 

efectuării lucrărilor de investiție este de 1 an.  

Precizări 

- Valoarea dreptului de extindere poate fi estimată prin capitalizare, nu se ține cont de cheltuielile 

cu terenul sau de cheltuielile de dezafectare a terasei circulabile și nici de eventuala sinergie creată 

de dezvoltarea hotelului prin supraînălțare. 

- Factorul de capitalizare pe o perioada de „n” ani la rata de capitalizare „a” este egal cu 
(1−

1

(1+𝑎)𝑛)

𝑎
. 
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Rezolvare 

 

1. IPOTEZE 

Stotală teren (mp) 9.500 

          din care suprafață concesionată (mp) 4.500 

 Durata rămasă concesiune (ani) 5 

 Valoarea anuală a concesiunii (EUR)     27.000      

 Valoarea de piață a terenului (EUR/mp) 360 

 Rata de capitalizare pentru teren (%) 5% 

 Sc (mp) 3.000 

 Sd (mp)     12.300      

  - parter       3.000      spații publice, restaurant, 

bucătărie, din care 

 500 aferent bucătăriei 

 - subpanta 100      birouri 

 - mezanin 2.500      săli evenimente, din care: 

 300 aferent bucătăriei 

 - etaj tehnic 1.100      

  - etaj 1-8 (hotel) - 700 mp/nivel      5.600      

 Costuri de investiție (EUR/mp) 

   - infrastructura 125 

  - suprastructura 125 

  - finisaje 300 

  - instalații electrice 115 

  - instalații sanitare 50 

  - instalații de încălzire și ventilații 90 

  - terasa circulabilă 170 

 Cost de investiție fără infrastructură (EUR/mp) 850 

 

   Număr camere 150 

 Număr apartamente de lux 2      

 Număr bucătării 2      

 Număr săli evenimente  8      

 Dotări pe cameră (EUR/cameră) 4.000      

 Dotări apartamente de lux (EUR/ap) 7.500      

 Dotări/bucătărie (EUR) 50.000      

 Alte dotări (EUR/mp) 50      

 Durata medie de utilizare pentru dotări (ani) 10      

 Tarife de cazare 

   - preț pe cameră (EUR/cameră) 60 

  - preț pe apartament de lux (EUR/apartament) 150 

 

   Grad de ocupare mediu (%) 60% 

 

   Structura veniturilor pe total proprietate (%) 

   - cazare 40% 

  - alimentație publică 50% 

  - alte venituri 10% 
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Cheltuielile directe (% din venitul departamental) 

   - cazare 30% 

  - alimentație publică 70% 

  - alte venituri 40% 

 Cheltuieli indirecte (EUR/an) 

   - administrare și alte cheltuieli comune 400.000      

  - management 100.000      

  - marketing (% din total venituri)  5% 

 Amortizare construcții existente (EUR/an)   150.000      

 

   Extindere (2 etaje) (mp) 1.400  
 Etaj 9 (mp) - 7 apartamente de lux 700  

 Etaj 10 (mp) 700  restaurant panoramic, din care: 

 

150  aferent bucătăriei 

Număr apartamente de lux suplimentare 7 

 Rata de actualizare aferente PGA - domeniu hotelier (%) 10% 

 Creștere în perpetuitate (%) 2% 

 Durata de amortizare pentru o clădire hotelieră (ani) 60 

 Impozit pe profit  16% 

 Perioada necesară obținerii autorizației și extinderii clădirii 1 an 

 Vechime clădire (structura de rezistență) (ani) 30 

 Vechime instalații și finisaje (ani) 5  

 Vechime dotări (ani) 5  

  

2. ESTIMARE VENITURI ȘI CHELTUIELI 

Estimare venituri EUR/an 

  - cazare    2.036.700      

  - alimentație publică    2.545.875      

  - alte venituri       509.175      

 Total venituri    5.091.750      

 

   Estimare cheltuieli 

  Cheltuieli departamentale 

   - cazare       611.010      

  - alimentație publică    1.782.113      

  - alte venituri       203.670      

 Total cheltuieli departamentale    2.596.793      

    Cheltuieli generale 

   - administrare și alte cheltuieli comune       400.000      

  - management       100.000      

  - marketing        254.588      

 Total cheltuieli generale       754.588      

 Estimare valoare dotări 

  ‐ cazare       615.000      

 ‐ bucătării       100.000      

 ‐ alte       235.000      subpanta și spațiu tehnic (parter și 

mezanin) 

Total valoare dotări 950.000 
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Cheltuieli cu amortizarea anuală 

   - construcții       150.000      

  - dotări         95.000      

 

 

      245.000      

 

   Cheltuieli cu concesiunea (primii 5 ani)         27.000      

 

   Estimare chirie de piață teren 

  Valoare de piață (EUR/mp) 360 

 Rata de capitalizare teren (%) 5% 

 Chirie de piață teren (EUR/mp/an) 18 

 Chirie de piață pentru întreaga suprafață de teren 

concesionată (EUR/an)                81.000      

 

   Estimare costuri investiție (EUR) 

  Cost investiție extindere clădire 

   - construcții (nu include cost infrastructură)    1.190.000      (850 EUR/mp x 1400 mp)  

Total cost de investiție clădire (EUR)    1.190.000      

 Dotări apartamente (EUR)         52.500      7 x 7500 EUR 

Dotări bucătărie (EUR)         50.000      1 x 50.000 

Alte dotări (EUR)         27.500      50 EUR/mp x (700 mp - 150 mp) 

Total cost dotări (EUR)       130.000      

 Total cost de investiție (EUR)    1.320.000      

 

   Estimare venituri generate de extinderea clădirii 

   - cazare       229.950      

  - alimentație publică       287.438      

  - alte venituri         57.488      

 Total venituri generate de extinderea clădirii (EUR)        574.875      

 

   Estimare cheltuieli aferente extinderii (EUR) 

  Cheltuieli departamentale 

 

procente din veniturile departamentale 

 - cazare         68.985      

  - alimentație publică       201.206      

  - alte venituri         22.995      

 

 

      293.186      

 Cheltuieli de marketing (EUR)         28.744      5% x venituri (nu se iau în calcul 

cheltuielile generale, acestea fiind 

incluse în proprietatea existentă. În 

același mod a fost tratată și cheltuiala 

cu terenul concesionat) 

Cheltuieli cu amortizarea (EUR) 

  

 - construcții         19.833      

investiția în extindere amortizată pe 60 

ani 

 - dotări         13.000      investiția în dotări amortizată pe 10 ani 

 
        32.833      
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3. ESTIMARE FLUX DE NUMERAR PE PRIMII 5 ANI 

 

Total venituri    5.091.750      

Cheltuieli departamentale    2.596.793      

Cheltuieli generale       754.588      

Cheltuieli concesionare teren        27.000      

Total cheltuieli    3.378.380      

EBITDA    1.713.370      

Amortizare construcții       150.000      

Amortizare dotări         95.000      

Total amortizare       245.000      

EBIT    1.468.370      

Impozit  pe profit       234.939      

Profit net    1.233.431      

Investiții         95.000      

Flux de numerar     1.383.431      

Factor de capitalizare primii 5 ani (@10%)             3,79      

Flux de numerar actualizat pentru primii 5 ani     5.244.291      

rotunjit    5.200.000      

 

 

4. ESTIMARE VALOARE ÎN PERPETUITATE 

 

Total venituri        5.091.750      

Cheltuieli departamentale        2.596.793      

Cheltuieli generale           754.588      

Chirie teren la valoarea de piață             81.000      

Total cheltuieli        3.432.380      

EBITDA        1.659.370      

Amortizare construcții           150.000      

Amortizare dotări             95.000      

Total amortizare           245.000      

EBIT        1.414.370      

Impozit            226.299      

Profit net        1.188.071      

Investiții (investițiile sunt la nivelul amortizării)           245.000      

Flux de numerar         1.188.071      

Rata de capitalizare (%) = rata de actualizare minus 

creșterea în perpetuitate 8% 

Valoare terminală      14.850.885      

Factor de actualizare @10%, 5 ani                 0,62      

Valoare terminală actualizată        9.221.231      

rotunjit        9.200.000      

 
 

 

 

5. VALOAREA DE PIAȚĂ A HOTELULUI ÎN STADIUL EXISTENT LA DATA 

EVALUĂRII  
 

 

Valoarea estimată a hotelului în stadiul actual = 14.400.000 EUR 
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6.  ESTIMARE VALOARE DREPT DE EXTINDERE A CONSTRUCȚIEI PE VERTICALĂ 
 

Total venituri             574.875      

Cheltuieli departamentale             293.186      

Cheltuieli de marketing               28.744      

Total cheltuieli             321.930      

EBITDA             252.945      

Amortizare construcții               19.833      

Amortizare dotări               13.000      

Total amortizare               32.833      

EBIT             220.112      

Impozit                35.218      

Profit net             184.894      

Investiții *               32.833      

Flux de numerar              184.894      

Rata de capitalizare (%) 8% 

Valoarea capitalizată a fluxului de numerar generat          2.311.173      

Cost investiție          1.320.000      

Supliment de valoare generat             991.173      

Factor de actualizare perioada de dezvoltare                    0,91      

Valoare drept de extindere a construcției pe verticală             901.066      

rotunjit             901.000      
 

* Investițiile au fost considerate la nivelul amortizării, pentru ușurința calculului. 

Având în vedere că este o investiție nouă, pentru primii ani, ar fi putut fi 

considerate investiții mai reduse și doar în perpetuitate, la nivelul amortizării. 

 


