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Sinteza raportului

EXECUTANT: Evaluator Autorizat ing. VICTOR MIHAIL CUGUT din Drobeta Tr Severin 
jude!ul Mehedin!i, tel 0252324263 sau 0745305822, persoan" fizic" autorizat" de Ministerul 
Justi!iei cu Autoriza!ia nr 3802-1433, având CIF 19460557; Membru Titular al Asocia!iei 
Na!ionale a Evaluatorilor Autoriza!i din Romania (ANEVAR) cu legitima!ia 11918, certificat în 
evaluarea propriet"!ilor imobiliare (EPI), bunurilor mobile (EBM) #i întreprinderilor (El).

BENEFICIAR": S.C. SHOW ACT S.R.L. din Drobeta Turnu Severin identificat" prin CUI 
25623977, societate comercial" aflat" în procedura de faliment, , reprezentat" prin d-l ec. 
Gogu Motoi din partea S.C. YNA CONSULTING SPRL Drobeta Turnu Severin, în calitate de 
lichidator.

DATE PROPRIET"#I EVALUATE: Bunuri mobile proprietatea beneficiarei conform LISTEI 
DE INVENTARIERE din 31.03.2014 cu 63 de pozi!ii, anexat" la prezentul.

SCOPUL EVALU"RII: stabilirea valorii de vânzare pentru lichidare.

CON#INUT RAPORT DE EVALUARE:
1. Sinteza raportului: pag 2
2. Declara!ie de conformitate: pag 3
3. Raportul de Evaluare: pag 4
4. Fotografii: pag 7
5. LISTA DE INVENTAR din 31.03.2014 cu 63 de pozi!ii

VALOAREA DE PIA#" PENTRU LICHIDARE : 376 lei

Aceast" estimare reprezint" opinia evaluatorului exprimat" la data evalu"rii din 
26.09.2014, !inând seama de ipotezele #i condi!iile limitative din prezentul raport.



DECLARA#IE DE CONFORMITATE

Prin prezenta certific:

� Afirma!iile sus!inute în prezentul raport sunt reale #i corecte. Estim"rile #i concluziile se 
bazeaz" pe informa!ii #i date considerate de c"tre evaluator ca fiind adev"rate #i 
corecte, precum #i pe concluziile inspec!iei asupra bunurilor, pe care am efectuat-o la 
data de 27.08.2014.

� Analizele, opiniile #i concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele #i condi!iile limitative 
men!ionate #i le consider profesionale, impar!iale #i nep"rtinitoare.

� Nu am nici un interes actual sau de perspectiv" în privin!a bunurilor care fac obiectul 
acestui raport de evaluare #i nu am nici un interes personal privind p"r!ile implicate în 
prezenta misiune, excep!ie f"când rolul men!ionat aici.

� Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau în!elegere 
care s"-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta, un 
stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare.

� Nici evaluatorul #i nici o persoan" afiliat" sau implicat" cu acesta nu are alt interes 
financiar legat de evaluarea bunurilor ce fac obiectul acestei lucr"ri.

� Analizele #i opiniile noastre au fost bazate #i dezvoltate în conformitate cu Standardele 
Interna!ionale de Evaluare edi!ia a Vlll-a ale IVSC, adoptate de ANEVAR începând cu 
1 iulie 2014 #i publicate prin grija Institutului Român de Cercet"ri în Evaluare (IROVAL) 
#i cu ipotezele #i condi!iile limitative cuprinse în prezentul raport.

� La inspectarea personal" a bunurilor a participat #i d-ul Ni!oi lonu!. Reprezentan!ii 
beneficiarei au colaborat în vederea ob!inerii datelor contabile, tehnice #i juridice 
necesare.

� Posed cuno#tin!ele #i experien!a necesar" îndepliniri misiunii în mod competent.

Data: 26 septembrie 2014



RAPORT DE EVALUARE

A. OBIECTUL EVALU"RII
Estimarea valorilor de pia!" pentru lichidare pentru bunurile mobile proprietatea 

beneficiarei conform LISTEI DE INVENTARIERE din 31.03.2014 cu 63 de pozi!ii, anexat" la 
prezentul.

Bunurile inspectate se g"seau la imobilul din str Cri#an nr 8, Drobeta Turnu Severin.

B. SCOPUL
Stabilirea valorii de vânzare pentru lichidare.

C. IDENTIFICAREA BUNURILOR MOBILE
S-a f"cut astfel:
- Pe teren la imobilul din str Crisan nr 8, Drobeta Turnu Severin unde firma a desf"surat> 7 » 

activiratea #i unde bunurile au fost p"r"site. Inspec!ia s-a realizat în 27.08.2014, împreun" cu 
d-ul lonu! Ni!oi din partea beneficiarei, când s-au efectuat fotografiile care sunt anexate.

- Din documentele puse la dispozi$ie de beneficiar! sub form! de copii:
* Lista de inventariere a bunurilor mobile din 31.03.2014 cu 63 de pozi!ii, întocmit" 

conform documentelor contabile ale firmei SHOW ACT SRL. Valoarea contabil" total" a 
bunurilor conform acestei Liste este de 64389,45 lei.

D. DREPTUL DE PROPRIETATE EVALUAT
Proprietara bunurilor mobile de evaluat este S.C. SHOW ACT SRL din Drobeta Turnu 

Severin identificat" prin CUI 25623977, iar prin prezentul raport, se evalueaz" dreptul deplin 
de proprietate în favoarea S.C. SHOW ACT SRL din Drobeta Tr Severin, conform 
documentelor prezentate la punctul C.

Destinatara acestei lucr"ri este Beneficiara S.C. SHOW ACT SRL din Drobeta Turnu 
Severin societate comercial" aflat" în procedura de faliment, reprezentat" prin d-l ec. Gogu 
Motoi din partea S.C. YNA CONSULTING SPRL Drobeta Turnu Severin, în calitate de 
lichidator.

F. IPOTEZE %l CONDI#II LIMITATIVE
$ Nu se asum" nici o responsabilitate privind descrierea situa!iei juridice sau a considera!iilor 
privind titlul de proprietate, ele fiind cele declarate de beneficiar.
$ Evaluarea a fost realizat" pornind de la ipoteza de baz" privind cea mai bun" utilizare a 
bunului mobil.

E. DATA %l CURSUL VALUTAR
- data inspec$iei: 27.08.2014
- data evalu!rii: 26.09.2014 
-întocmirea raportului: 26.09.2014
- cursul valutar oficial, la data evalu"rii: 4,4018 lei/EUR.



$ Afirma!iile #i proiec!iile din prezenta lucrare s-au efectuat pe baza informa!iilor tehnice 
ob!inute din identific"rile #i observa!iile realizate pe teren #i din studierea documentelor 
contabile puse la dispozi!ie de beneficiar".
$ în elaborarea lucr"rii s-a !inut seama de pre!urile de comercializare a unor bunuri identice 
sau similare, de cursul de schimb valutar de referin!", de starea real" a bunului inspectat, 
durata normal" de func!ionare conform HG 2139/2004 #i de pre!urile de pia!" practicate cu 
ocazia altor vânz"ri.
$ Valoarea de pia!" estimat" prin acest raport, este valabil" numai în condi!iile de pia!" g"site 
la data evalu"rii.
$ Raportul de evaluare este valabil numai pentru scopul men$ionat la punctul B. Utilizarea 
lui în alte scopuri f"r" acordul scris al evaluatorului, nu-i atrage acestuia nici o responsabilitate.

G. BAZA SAU DEFINI#IA VALORII ESTIMATE
Tipul de valoare estimat" este Valoarea de pia$! pentru lichidare, ca o valoare 

derivat" din valoarea de pia!". Ea nu este o valoare de baz", fiind definit" ca o valoare de 
pia!" ce nu îndepline#te în totalitate cerin!ele din defini!ia valorii de pia!", astfel c" durata 
activit"!ii de marketing nu este corespunz"toare, iar vânz"torul este obligat s" vând". în 
general, aceast" valoare este mai mic" sau cel mult egal" cu valoarea de pia!", în func!ie de 
atractivitatea mijlocului fix mobil #i de durata disponibil" pentru activitatea de marketing.

Valoarea estimat" prin acest raport, va fi determinat" în mod pruden!ial #i !inând cont 
de ipotezele #i condi!iile limitative esprimate la punctul G.

Valoarea de pia!" este definit" de Standardul Interna!ional IVS astfel: suma estimat" 
pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(") la data evalu"rii, între un cump"r"tor 
hot"rât #i un vânz"tor hot"rât, într-o tranzac!ie nep"rtinitoare, dup" un marketing adecvat #i în 
care p"r!ile au ac!ionat fiecare în cuno#tin!" de cauz", prudent #i f"r" constrângere.

H. SURSE DE INFORMARE
* Lista de inventariere a bunurilor mobile cu specifica!iile ar"tate la punctul A. de mai sus.
* Din inspec!ia f"cut" la împreun" cu reprezentantul beneficiarei, la imobilul din str Cri#an, 

Drobeta Turnu Severin, când s-au observat bunurile, felul cum sunt depozitate #i dac" sunt în 
func!iune. S-au executat fotografii.

I. DESCRIEREA BUNURILOR:
Lista pus" la dispozi!ie este compus" din bunuri par!ial cump"rate în 2008 de la o alt" 

firm" care func!iona în imobilul din str Cri#an nr 8 (conform declara!iei d-lui lonu! Ni!oi). Valorile 
de intrare sunt toate sub 2000 lei #i fac parte din categoria bunurilor de inventar #i de 
întretinere, amortizabile întrun an.

S-a constatat c" depozitarea #i p"strarea bunurilor s-a f"cut în condi!ii improprii unei 
conserv"ri corespunz"toare ceea ce a dus la distrugerea total" sau sustragerea lor. Astfel c" 
nu s-au mai identificat la fa!a locului decât pu!ine bunuri care erau amestecate cu altele ale 
noului chiria# al imobilului #i care erau întro stare fizic" total necorespunz"toare folosin!ei.

J. EVALUAREA
%inând cont de constat"rile f"cute la fa!a locului din str Cri#an nr 8 unde se p"strau 

bunurile r"mase, de cantitatea #i calitatea lor #i de valorile de inventar mici c^satEfi#^ fost 
achizi!ionate, se estimeaz" c" în prezent nu au o valoare de pia!" care s" ace 
de organizare a vânz"rii. Astfel, formula de calcul pentru valoarea de pia!" esf|

Vp = V x Du x DfX De 
unde V = valoarea de înlocuire actualizat" la 09/2014

Du = indice de depreciere fizic", calculat în func!ie de uzura fizic" real" afef 
Df = indice de depreciere func!ional", calculat în func!ie de uzura moral"



De = indice de depreciere extern" (economic"), calculat în func!ie de condi!iile specifice 
de vânzare prin lichidare.

în acest caz, pentru bunurile g"site uzura fizic" real" este de minim 90& deci Du = 0,10, 
uzura moral" este cca 50& deci Df = 0,50 iar în cazul vânz"rii prin lichidare deprecierea 
economic" este Du = 0,75, atunci deprecierea total" este D = 0,10x0,50x0,75 = 0,0375.

Pentru bunurile din list" g"site la inspec!ie valoarea de pia!" se calculeaz" astfel:

nr.din LISTA denumire bun_____________________calcul valoare de pia$!

2. CUPTOR MICROUNDE 260,41 lei x 0,0375 = 10 lei
6. APARAT AER CONDI%IONAT 956,30 lei x 0,0375 = 36 lei

10. FRITEOZA 2buc 1344,54 lei x 0,0375 = 50 lei
18. MASA 6 buc 2400,00 lei x 0,0375 = 90 lei
20. FRITEOZA 1 500,00 lei x 0,0375 = 56 lei
22. CUVAINOX 900,00 lei x 0,0375 = 34 lei
23. CHIUVET' INOX 1 buc 1400, 00 lei x 0,0375 = 53 lei 
25. BATERII CHIUVET' 1 buc 350,00 lei x 0,0375 = 13 lei 
36. DULAP 1 buc 899,19 lei x 0,0375 = 34 lei

TOTAL valoare de pia$!: 376 lei

Valoarea estimat" astfel pentru vânzarea tuturor bunurilor g"site nu va dep"#ii suma de 
400 lei iar cheltuelile pentru transportul #i depozitarea bunurilor împreun" cu cele pentru 
publicitate, vor dep"#i aceast" sum".

K. CONCLUZII
Valoarea de pia!" estimat" pentru bunurile mobile ale S.C. SHOW ACT SRL din 

Drobeta Turnu Severin identificat" prin CUI 25623977, conform LISTEI DE INVENTARIERE 
din 31.03.2014 cu 63 de pozi!ii, este de 376 lei si se compune din:

CUPTOR MICROUNDE 260,41 lei x 0,0375 = 10 lei
APARAT AER CONDI%IONAT 956,30 lei x 0,0375 = 36 lei 
FRITEOZA 2 buc 1344,54 lei x 0,0375 = 50 lei
MASA 6 buc 2400,00 lei x 0,0375 = 90 lei
FRITEOZA 1 500,00 lei x 0,0375 = 56 lei
CUVA INOX 900,00 lei x 0,0375 = 34 lei
CHIUVET' INOX 1 buc 1400, 00 lei x 0,0375 = 53 lei 
BATERII CHIUVET' 1 buc 350,00 lei x 0,0375 = 13 lei 
DULAP 1 buc 899,19 lei x 0,0375 = 34 lei

Valorile de mai sus sunt calculate la cursul de 4,4018 lei/EUR #i f"r" includerea nici 
unui impozit sau taxe asociate.
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