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Prezentul raport de evaluare se referă la urmatoarele bunuri mobile : 
 
 

Nr.Crt. Marca Varianta Categoria 
Nr. 

inmatriculare 

1 Iveco  50C15/DYP232/DAILY Microbuz M2 MH-14-ZAH 

2 Iveco  65C15/POPIA1/DAILY Autoutilitara N2 MH-10-ZAH 

3 Peugeot 2A8HXF/206 1,4i Autoturism MH-75-ZAH 

4 Peugeot 3HRHSB/307 Autoturism MH-72-ZAH 

5 AB 26.230 DFK 15.01 Autospeciaizata MH-18-ZAH 

6 Automecanica 19 AB 4 Autospeciaizata N3 MH-20-ZAH 

7 New Holland B110-4PS 
Masina 

Autopropulsata 
MH-01223 

 
 

 Nota: Dreptul de proprietate a fost preluat din cartea de identitate a vehiculelori si certificatele  de 
inmatriculare  prezentate, documente atasate prezentului raport de evaluare.  
 

 

Ţinând cont de scopul evaluării, cat si de natura bunurilor, s-a aplicat un tip de valoare, respectiv : 

-  „valoarea de piaţa” conform  Standardelor de Evaluare ANEVAR 2014. 
 

 

Raportul a fost structurat după cum urmează : 
(1) Partea introductivă  
(2) Premizele evaluării – în care se găsesc principalele elemente cu caracter specific care delimitează 

modul de abordare al evaluării  
(3) Prezentarea datelor – în care sunt prezentate bunurile analizate, datele juridice-contabile şi 

studiul de vandabilitate  
(4) Evaluarea bunurilor – conţine aplicarea metodelor de evaluare, rezultatul obţinut şi opinia 

evaluatorului  
(5) Reconcilierea rezultatelor. Opinia evaluatorului. 

(6) Anexe – conţin elemente care susţin argumentele prezentate în raport – fişe de calcul, fotografii 
ale bunurilor. 
 
 

Prezentul raport de evaluare este realizat de catre Fairvalue Consulting, ca si evaluator ales de catre SC 
IZOLATIA SRL, prin Lichidator Judiciar YNA CONSULTING SPRL. 
 
 

În urma aplicării metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la VVAALLOOAARREEAA  DDEE  PPIIAAŢŢĂĂ  aa  
bunurilor mobile evaluate, ţinând seama exclusiv de prevederile prezentului raport este:  
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Nr.Crt. Marca Varianta 
Nr. 

inmatriculare 

Valoare de 

piata (eur) 

Valoare de 

piata  (lei) 

1 Iveco  50C15/DYP232/DAILY MH-14-ZAH 8.740 38.700 

2 Iveco  65C15/POPIA1/DAILY MH-10-ZAH 7.350 32.600 

3 Peugeot 2A8HXF/206 1,4i MH-75-ZAH 940 4.200 

4 Peugeot 3HRHSB/307 MH-72-ZAH 1.530 6.800 

5 AB 26.230 DFK 15.01 MH-18-ZAH 3.370 14.900 

6 Automecanica 19 AB 4 MH-20-ZAH 3.310 14.700 

7 New Holland B110-4PS MH-01223 20.310 90.000 

 
 

 Curs de schimb valutar valabil la data evaluării:  4,4336 lei/EUR 
 
 

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum şi considerentele avute în vedere la 
determinarea acestei valori sunt: 
 
ü Valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile 

exprimate în prezentul raport; 
ü Valoarea estimata este valabilă în condiţiile economice, sociale, politice, fiscale şi juridice existente 

la data evaluării; orice modificare a oricăreia dintre aceste conditii poate duce la modificarea valorii 
de piata; 

ü Valoarea estimată se referă la bunuri mobile; 
ü Valoarea este valabilă numai pentru destinaţia precizată în raport si la data evaluării; 
ü Valoarea declarata reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piaţă a bunurilor;  
ü Valoarea este o predicţie; 
ü Valoarea poate fi considerata ca cea mai buna estimare a pretului posibil obtenabil in urma unei 

tranzactii obiective si nepărtinitoare pentru bunurile evaluate si poate reprezenta un nivel de 
referinta in vederea negocierilor intre vânzător si cumparator. 

ü Evaluatorul nu are nici un interes, de nici o natura, fata de bunurile evaluate sau fata de proprietar, 
iar onorariul nu a fost stabilit in functie de valoarea evaluata. 

ü Valoarea nu include TVA;  
 

Raportul a fost elaborat pe baza standardelor, recomandărilor şi metodologiei de lucru 
recomandate de către ANEVAR.  

 
 

Cu stimă, 
 

Cebuc Marian – Evaluator Autorizat EPI, EBM, EI 
FAIRVALUE CONSULTING SRL 
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CCeerrttiiffiiccaarreeaa  eevvaalluuaattoorruulluuii  

 
Subsemnatul, îmi asum răspunderea privind conținutul și concluziile evaluării numai față de clientul și 
destinatarul lucrării și certific, în cunoştinţă de cauză şi cu bună credinţă, că: 

 

ü Expunerile faptelor din acest raport sunt corecte și adevărate; 
ü Analizele, opiniile și concluziile raportate se limitează numai la ipotezele și condițiile limitative 

prezentate și reprezintă analizele, opiniile și concluziile mele profesionale și imparțiale; 
ü Nu am niciun interes prezent sau viitor în proprietatea care constituie obiectul acestui raport și 

niciun interes personal legat de părțile implicate; 
ü Nu am nicio părtinire legată de proprietatea care este obiectul acestui raport sau legată de 

părțile implicate în această evaluare; 
ü Angajarea mea în această evaluare și onorariul pentru această evaluare nu sunt condiționate de 

raportarea unor rezultate predeterminate, de mărimea valorii estimate sau de o concluzie 
favorabilă unuia dintre utilizatorii desemnați ai raportului; 

ü Dețin cunoștințele și experiența necesară pentru efectuarea, în mod competent, a acestei 
lucrări; 

ü Nu mi-a fost oferită asistență profesională semnificativă; 
ü Sunt membru al ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România). 
ü La data acestui raport, îndeplinesc cerințele ANEVAR privind programul de pregătire continuă. 
ü Subsemnatul Cebuc Marian, declar ca am inspectat personal bunurile evaluate. 

 
 
 

 
 

Cebuc Marian – Evaluator Autorizat EPI, EMB, EI    
Membru Titular ANEVAR 
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11  ..DDEEFFIINNIIRREEAA  MMIISSIIUUNNIIII  
 

1.1 Identificarea clientului si a proprietarului bunurilor evaluate. 
 
Evaluarea a fost solicitată de către SC IZOLATIA SRL, prin Lichidator Judiciar YNA CONSULTING SPRL. 

 
1.2 Scopul evaluării  

 
Scopul evaluării este estimarea „valorii de piaţă” a bunurilor mobile în vederea garantării unui credit in 
favoarea  YNA CONSULTING SPRL Prezenta lucrare se adresează SC IZOLATIA SRL in calitate de client  si YNA 
CONSULTING SPRL in calitate de destinatar. 
 
Prezentul raport de evaluare este realizat de catre Fairvalue Consulting, ca si evaluator ales de catre SC 
IZOLATIA SRL din lista evaluatorilor, pusa la dispozitia acestuia de catre  YNA CONSULTING SPRL 

 
1.3 Identificarea bunurilor 

 
Exista doua proceduri majore de identificarea si inventarierea bunurilor mobile: 
Ø Macroidentificarea 
Ø Microidentificarea 
 

Macroidentificarea are la baza procesul operational prin evidentierea componentelor ce contribuie la 
capacitatea proiectata a întreprinderii. 
 

Microidentificarea este procesul de evidentiere a caracteristicilor individuale ale bunurilor. Se va evidentia 
pentru fiecare dintre aceste bunuri marca, modelul, seria, capacitatea si dimensiunile fizice.  

 
1.4 Data inspecţiei bunurilor si data întocmirii raportului 

 
 Data inspectiei: 24.04.2015 

 Data întocmirii raportului: 05.06.2015. 

 Data evaluării: 05.06.2015 (data la care s-au pus la dispozitie documentele necesare intocmirii 
raportului de evaluare 27.04.2015). 

 Curs de schimb valutar valabil la data evaluării:  4,4336 lei/EUR 

 
Inspectia a fost efectuata in data de 24.04.2015, de catre Cebuc Marian, Evaluator Autorizat, 

legitimatie membru ANEVAR nr. 11266 valabila 2015, in prezenta reprezentantului proprietarului, Dl. 
Zaharia. Bunurile au fost identificate pe str. Pades, nr 4B, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinti. Valoarea este 
valabila in ipoteza ca starea fizica a bunurilor nu s-a modificat intre data inspectiei si data evaluarii. 

 
1.5  Baza de  evaluare   

 
Evaluarea este un proces de estimare a valorii unui bun la un moment dat. Valoarea reflectă rezultatul unor 
aprecieri făcute pe baza mai multor criterii de comparaţie, ea exprimând de fapt valoarea de întrebuinţare si 
cea de schimb in contextul general al pieţei.  
  
Evaluările  bazate  pe  piaţă  utilizează in mod  normal  una  sau mai  multe  abordări in evaluare,  prin 
aplicarea principiului substituţiei, utilizând  informaţii  derivate   din  piaţă. Acest  principiu  arată  că  o 
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persoană  prudentă  nu  va  plăti  pentru  un  bun  sau  serviciu  mai  mult   decât  costul  de  achiziţii pentru  
un bun  sau  serviciu  acceptabil  ca  substitut, in absenţa  factorilor  timp, risc sau neadecvare. Costul cel mai  
mic  al  celei  mai  bune  alternative, pentru  un bun  substitut  sau pentru  un  bun identic, va  tinde  să 
reflecte   valoarea   de  piaţă.   
 
Bazele evaluării, procedurile si tehnicile folosite sunt in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR 
2014. Aceste standarde sunt adoptate si aplicate de către evaluatorii ANEVAR. 
 
Definitia “valorii de piata”, mentionata in SEV 100 – Cadrul general, este următoarea:  

Ø Valoarea de piaţă reprezinta suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi 
schimbata la data evaluarii, intre un cumparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie 
nepartinitoare, dupa un marketing adecvat si in care partile au actionat fiecare in cunostinta de 
cauza, prudent si fara constrangere. 

 
Metodologia utilizata este in conformitate cu reglementarile profesionale specifice si acceptate la nivel 
international si national. 
 
Valoarea de piata a fost determinata prin reconcilierea valorilor obtinute in urma aplicarii abordarilor 
recunoscute: 

1. abordarea prin cost. 
2. abordarea prin piata 

Metodele utilizate sunt explicitate si detaliate in cuprinsul acestei lucrari. 

  
1.6 Sursele de informatii 

 
Informatiile utilizate la elaborarea acestui raport de evaluare si pe care evaluatorul le-a avut la dispozitie au 
fost considerate de acesta ca fiind corecte, de încredere si suficiente in realizarea scopurilor declarate. 
 
Evaluatorul nu a putut verifica toate aceste informatii, in unele cazuri neavând competenta profesionala 
necesara (in cazul legalitătii actelor de proprietate). 
 
Sursele de informatii utilizate au fost: 

Ø date culese direct de la proprietar; 
Ø informatii furnizate de producătorii bunurilor evaluate;  
Ø informatii de la firme de prestări servicii specializate si de pe internet (site-uri specializate) 

privind datele comparabilelor utilizate in raport; 
Ø reviste si publicatii specializate 
Ø Standardele de Evaluare ANEVAR 2014: 

§ Codul de Etica; 
§ SEV 100  - Cadru general; 
§ SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării 
§ SEV 103 -  Raportarea evaluării; 
§ SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii 
§ GME 620 – Evaluarea masinilor, echipamentelor si instalatiilor. 

 

11..77  MMoonneeddaa    rraappoorrttuulluuii    

 
Conform solicitării destinatarului, opinia finala a evaluării va fi prezentata în EUR si LEI.  Exprimarea în valuta 
a opiniei finale o consideram adecvata doar atâta vreme cat principalele premize care au stat la baza 
evaluării nu suferă modificări semnificative (nivelul veniturilor previzionate, rentabilitătii, nivelul riscurilor 
asociate unei investitii similare, cursul de schimb si evolutia acestuia comparativ cu puterea de cumpărare si 
cu nivelul tranzactiilor pe piata imobiliara specifica etc.) 
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22  ..PPRREEMMIISSEE,,  IIPPOOTTEEZZEE  SSII  CCOONNDDIITTIIII  LLIIMMIITTAATTIIVVEE  
 

22..11  PPrreemmiissee  

 
Economia de piata include o multime de categorii care facilitează mișcarea, transferarea, divizarea si mai 
ales formarea capitalurilor. Cea mai importanta din operatiunile ce privesc capitalul este evaluarea mărimii 
acestuia, după care urmează profitul ce poate fi adus de un capital intr-o perioada anume. 
 
Prin valoare se întelege acea calitate conventionala a unui obiect, care ii este atribuita in urma unor calcule 
sau a unei expertize. Valoarea nu este un fapt, ci numai o opinie. 
Pretul, sau mai exact pretul plătit efectiv in urma unei tranzactii este, spre deosebire de valoare, un fapt 
tangibil, un element real. 
 
Valoarea încearcă sa se așeze pe un fundament logic sau matematic si posibil riguros. Ea vizează 
obiectivitatea, neutralitatea si independenta fata de partile aflate in tranzactie, de raportul de forte de pe 
piata, de situatia pietei. 
Diferenta dintre valoare si pretul plătit este cauzata de contextul tranzactiei, care nu este niciodată aceeasi. 
 
Elementele importante luate in consideratie sunt următoarele: 

- valoarea este estimata in sensul ca duce la pretul cel mai probabil; 
- trebuie sa existe o piata libera (vânzător si cumparator hotărât, marketing adecvat, 

tranzactie echilibrata); 
- evaluarea nu are termen de valabilitate (tranzactia ar avea loc la data evaluării). 

  

22..22  IIppootteezzee  
 
Surse de informare 

Ø Toate informatiile legate de proprietate au fost furnizate de către client.  
Ø Informatii suplimentare au fost culese dintr-un număr de surse considerate corecte si de încredere. 

Se considera ca nu a fost omisa in mod deliberat nici o informatie relevanta si care a fost disponibila; 
Ø Evaluatorul nu isi asuma nici o responsabilitate in privinta completitudinii si corectitudinii datelor 

furnizate de client si terte persoane;  
Ø Evaluatorul  consideră  că  presupunerile  efectuate  la  aplicarea  metodelor  de evaluare  au  fost  

rezonabile  în  lumina  faptelor  ce  sunt  disponibile  la  data  evaluării 

 

Dreptul de proprietate 
Ø Opinia asupra dreptului deplin de proprietate a fost exprimata de evaluator in urma analizării 

actelor de proprietate prezentate in copie de către beneficiar; 
Ø Nici o opinie exprimata in acest raport nu trebuie sa fie interpretata ca o opinie legala referitoare la 

titlul de proprietate. 

 

Litigii 
Ø Acest raport este realizat plecând de la premisa ca dreptul de proprietate nu este afectat de sarcini,  

neexistând niciun fel de problema de ordin legal; 
Ø Se presupune ca exista sau pot fi obtinute toate autorizatiile necesare functionarii; 
Ø In cazul in care ar apărea astfel de probleme, evaluatorul isi rezerva dreptul de a modifica in 

consecinta raportul si concluziile acestuia.  
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Conditii de functionare, masuratori 
Ø Evaluatorul nu a efectuat o expertiza tehnica de detaliu si nici nu a inspectat acele parti care sunt 

inaccesibile sau acoperite; in consecinta, acele parti au fost considerate a fi in stare tehnica buna si 
nu se validează integritatea acestora; 

Ø Se presupune ca bunurile se conformează tuturor reglementarilor si restrictiilor de functionare; 
Ø Prezentul raport de evaluare  nu exprima nici o opinie cu privire la conditiile unei bune functionari; 

in cazul in care analize ulterioare ar releva defecte care pot afecta valoarea, concluziile prezentului 
raport isi pierd valabilitatea;  

Ø Toate dimensiunile si detaliile s-au considerat a fi corecte si se bazează pe informatiile furnizate de 
beneficiar si producător. 

Ø Evaluatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru contaminări sau efecte asupra mediului. 
 

Conflict de interese 

Ø Evaluatorul care a realizat acest raport de evaluare are cunoștintele si competenta necesare pentru 
a putea emite opinii pentru acest tip de bun mobil ; 

Ø Evaluatorul actionează ca evaluator independent si nu are niciun conflict de interese legat de 
pregătirea acestei evaluări. 

Ø Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau de viitor cu beneficiarul, nici cu obiectivele evaluate. 
 

Factori externi 
Ø Evaluatorul a luat in consideratie factorii care influentează valoarea la momentul evaluării si de care 

el a avut cunoștinta; modificarea acestora in timp poate duce la modificarea valorii de piata. 

 

22..33  CCoonnddiittiiii  lliimmiittaattiivvee  

 

Clauza de confidentialitate 
Ø Acest raport a fost realizat numai pentru scopul declarat si pentru uzul beneficiarului si este 

confidential pentru acesta si pentru consilierii săi (desemnati). 

 

Clauza de nepublicare 
Ø Prezentul raport de evaluare, in totalitate sau parti din acesta, sau orice referire la continutul sau nu 

pot fi folosite sau incluse intr-un document publicat, circulara sau lucrare si nici publicate fara 
acordul scris si prealabil al evaluatorului, cu specificarea formei si contextului in care ar urma sa 
apara.  

Ø Orice reproducere este nula de drept si de fapt si recomandam sa nu fie luata in consideratie. 

 

Responsabilitatea fata de terti 

 
Ø Evaluatorul a realizat prezentul raport cu competenta si având cunoștintele necesare si nu accepta 

responsabilitatea pentru acesta si concluziile sale decât fata de beneficiar; 
Ø Evaluatorul nu accepta nici o alta responsabilitate fata de o terta persoana, in nici o circumstanta;

  
Ø Potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu va fi solicitat să acorde consultanţă ulterioară sau 

să depună mărturie în instanţă, în afara cazului când aceasta a fost convenită, scris şi în prealabil. 

 

Alocarea valorii 

Ø Orice valori estimate in prezentul raport se aplica bunurilor mobiliare ca întreg; 
Ø Divizarea sau distribuirea valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara 

cazului când o asemenea alocare a fost prevăzuta in raport; 
 
Valorile prezentate in acest raport  nu pot fi folosite in legătura cu alta evaluare sau pentru alte scopuri 
decât cele mentionate. 
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33  ..PPRREEZZEENNTTAARREEAA  DDAATTEELLOORR  PPRRIIVVIINNDD  BBUUNNUURRIILLEE  EEVVAALLUUAATTEE  
 

33..11  IIddeennttiiffiiccaarree  

 
Bunurile evaluate sunt  utilizate ca mijloc de transport. La data inspectiei bunurile se aflau partial in 

exploatare si partial in conservare. Starea de intretinere a acestora  este specificata mai jos. Fotografiile 
bunurilor vor fi prezentate in anexe. 

 

Nr.Crt. Marca Varianta Categoria
Nr. 

inmatriculare

An 

fabricatie
Combustibil

Capacitate 

cilindrica (cmc) // 

Putere (kw)

Nr. km 

parcursi
Stare tehnica Nr. de omologare Nr. de identificare

1 Iveco 50C15/DYP232/DAILY Microbuz M2 MH-14-ZAH 2007 Motorina
2998 cmc // 

107/3500 kw
207.098

buna; transmisie fata 

defecta
G3131Y1E11B87R4 ZCF50A2005669061

2 Iveco 65C15/POPIA1/DAILY Autoutilitara N2 MH-10-ZAH 2008 Motorina
2998 cmc// 

107/3500 kw
238.205

buna; defecte - grup 

diferential, bara 
B117135611B78R4 ZCFC65A2005760271

3 Peugeot 2A8HXF/206 1,4i Autoturism MH-75-ZAH 2003 Motorina 1398 cmc// 50 kw
estimati cca 

600.000
buna / functional ABPU2F0011T23E3 VF32A8HXF42940590

4 Peugeot 3HRHSB/307 Autoturism MH-72-ZAH 2004 Motorina
1997 cmc// 

79/4000 kw

estimati cca 

250.000

motor + calculator 

defect
ABPU2M0011T28E3 VF33HRHSB83638281

5 AB 26.230 DFK 15.01 Autospeciaizata MH-18-ZAH 1997 Motorina
10344 cmc// 

171/2200 kw

din declaratii 

> 300.000 km
nefunctionala HAX11L1311T9711 UU4912156V0089702

6 Automecanica 19 AB 4 Autospeciaizata N3 MH-20-ZAH 1998 Motorina
10344cmc// 

158/2200 kw

din declaratii 

> 200.000 km
nefunctionala HBAT110011I9212 UU4904220W0090391

7 New Holland B110-4PS
Masina 

Autopropulsata
MH-01223 2007% Motorina //82 kw

ore 

functionare - 

5.813 h

satisfacatoare - N7GH09437

 
 

 Nota: Dreptul de proprietate a fost preluat din cartea de identitate a vehiculelor  si certificatele  de 
inmatriculare  prezentate, documente  atasate prezentului raport de evaluare.  
  

 

Din declaraţiile proprietarului SC IZOLATIA SRL, care exploatează bunurile evaluate, rezultă că în 
procedura de exploatare a bunurilor nu s-au înregistrat evenimente deosebite care să afecteze starea 
tehnică şi implicit valoarea acestuia. 

 

33..22  SSiittuuaattiiee  jjuurriiddiiccaa  

 
Bunurile mobile sunt in proprietatea “SC IZOLATIA SRL”, aşa cum reiese din cartile de identitate a 

vehiculelor– document anexat la raport. Nu s-a pus la dispozitia evaluatorului registrul imobilizarilor. 
 

33..33  DDaattaa  iinnssppeeccţţiieeii..  LLooccaattiiee  
 

Inspectia a fost efectuata in data de 24.04.2015, de catre Cebuc Marian, Evaluator Autorizat, 
legitimatie membru ANEVAR nr. 11266 valabila 2015, in prezenta reprezentantului proprietarului, Dl. 
Zaharia. Bunurile  au  fost identificate  pe str. Pades nr. 4B, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinti. Valoarea 
este valabila in ipoteza ca starea fizica a bunurilor nu s-a modificat intre data inspectiei si data evaluarii. 
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33..44  AAnnaalliizzaa  ppiieetteeii  

 
O piaţa  reprezintă  un mediu  in care  bunurile, serviciile  si  mărfurile   sunt  comercializate  între  
cumpărători   si  vânzători  prin mecanismul  preţului. Conceptul de piaţă  implică  capacitatea   
cumpărătorilor  si  a  vânzătorilor  de  a-şi  desfăşura  activitatea   fără  restricţii.  
 
Principiul  cererii  si  ofertei   menţionează  că preţul  unui  bun  sau  serviciu  variază  invers  
proporţional   cu  oferta  si  direct  proporţional cu  cererea.  
 

Cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de bun mobil pentru care se manifestă dorinţa 
pentru cumpărare sau închiriere, la diferite preţuri, pe o anumită piaţă, într-un anumit interval de 
timp. Nivelul acestei cereri determină atractivitatea unor bunuri mobile.  
 
Cererea manifestată pe piaţă este în funcţie de cererea unor produse competitive (ca şi bun finit al 
operaţiilor desfăşurate). Orientarea pieţei spre componente mai economice si mai ușor de 
întretinut afectează direct cererea de astfel de bunuri. 
 
Oferta reprezintă numărul dintr-un tip de bun mobil care este disponibil pentru vânzare sau 
închiriere la diferite preţuri, pe o piaţă dată, într-o anumită perioada de timp. Existenţa ofertei 
pentru un anumit bun mobil la un anumit moment, anumit preţ şi un anumit loc indică gradul de 
raritate al acestuia.   
Oferta de astfel de bunuri si echipamente se manifestă pe trei segmente diferite ce trebuie 
analizate critic şi cu informaţii suficiente: 

Ø OOffeerrttaa  ddee  bbuunnuurrii  nnooii  efectuată de producători, în general  la comenzi lansate de solicitant 
efectuate pe baza unor produse standard (echipamente şi dispozitive) sau adaptate 
cerinţelor clientului.  

o Piaţă marcată de existenţa unor sisteme de finanţate non-piaţă (rate, leasing, 
credite subvenţionate, şamd.) 

o Ofertele nu cuprind1 şi cheltuieli de transport, engineering, de montaj, punere în 
funcţiune, specializare operatori; 

o Ordinul de mărime de preţ este uneori semnificativ, știut fiind de către producători 
faptul ca se apelează la surse atrase, sau finanţări in cazul unei noi afaceri. 

Ø OOffeerrttaa  ddee  bbuunnuurrii  sseeccoonndd--hhaanndd  efectuată de deţinătorii de echipamente cu reorientare, 
restrângere sau închidere a producţiei în general cu probleme financiare2: 

o Bunurile sunt , în general puternic depreciate, 
o În general sunt sisteme învechite şi care nu au fost supuse unor revizii sau reparaţii 

capitale, recondiţionări sau alte astfel de operaţiuni ce cresc durata rămasă de viata 
a lor; 

o Uneori se încearcă valorificări pe componente, sau de subansamble; 
o Piaţa este uneori marcată de existenţa unor oferte foarte avantajoase cu expuneri 

fără un marketing adecvat 
o Nu se oferă garanţie, piese de schimb, şamd., expunerea fiind efectuată de multe ori 

chiar fără a se demonstra „funcţionalitatea”, ci doar cu expunerea istoricului 
utilizării; 

o Cheltuielile de dezafectare/mutare sunt, în general in sarcina cumpărătorului; 
o Ordinul de mărime de preţ nu este semnificativ, de multe ori putându-se obţine 

                                                      
1
 după caz 

2
 coroborat cu lipsa fondurilor de retehnologizare/recondiţionare 
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chiar preţuri derizorii3. 
 

Piaţa bunurilor evaluate este piaţa autoturismelor si autoutilitarelor. Aria geografică a pieţei 
este piaţa din Europa. Aderarea la Uniunea Europeană a avut ca efect o creştere a gradului de 
transparenţă a acestei pieţe, informaţiile referitoare la posibilitatea de achiziţionare bunuri similare 
şi oferte referitoare la utilaje fiind accesibile cu un efort minim. 
 

Pentru echipamentele studiate este prezentă pe piaţă o ofertă de second-hand scazuta, 
luând în calcul întreaga gamă de tipo-dimensiuni şi de producători. Piata „de nou” ne-a furnizat 
informatii mai mult legate de caracteristicile si denumirea producătorului echipamentului, pretul 
fiind de obicei fie negociat, fie comunicat numai in cazul unei cereri ferme. 
 
Ofertele identificate pe piata specifica pentru aceste tipuri de bunuri vor fii prezentate in anexe. 

 
Echilibru. Se constată că astfel de echipamente sunt tranzacţionate pe piaţă. 
Există societăţi specializate care preiau bunurile la preţuri mici (uneori modice) efectuând lucrări de 
reparaţii şi modificări astfel încât să poată fi înlăturate uzurile fizice semnificative şi deprecierile 
funcţionale aferente. 
Aceste societăţi sunt cunoscute pe piaţă şi ca şi speculanţi ai unor oferte „sub piaţă” (de la lichidări, 
dezafectări, închideri de capacităţi, şamd.). 
Totodată marii producători practică discount-uri semnificative pentru firmele ce achiziţionează un 
număr mai mare de bunuri. 
Echilibrul pieţei studiat trebuie şi el delimitat pe cele trei tipuri de sub-pieţei delimitate la capitolul 
aferent ofertei, respectiv: 

Ø bbuunnuurrii  nnooii  tranzacţii între  producători/distribuitori , pe de-o parte şi cumpărători din 
domeniu pe de-alta. Tranzacţiile au în general incluse punerea în funcţiune, consultanţă 
generală, piese de schimb şi uneori consumabile. 

Ø bbuunnuurrii  sseeccoonndd--hhaanndd  tranzacţii între deţinători şi cumpărători din domeniu (intermediari 
sau utilizatori). În general tranzacţiile nu au incluse nici un fel de elemente ataşate şi nu se 
referă la transport-montaj şi punere în funcţiune. La limita inferioară a acestei pieţe se 
situează valorificarea ca materiale refolosibile4 

Având în vedere cele de mai sus s-au efectuat analize pe categorii de echipamente, pornind de la 
caracteristicile principale comune. 
 

Piata auto (sursa www.wall-street.ro) 

 
Vanzarile de autovehicule noi au crescut cu 29,2% in primele opt luni, comparativ cu perioada 
similara a anului trecut, la 64.474 unitati, in vreme ce livrarile de autoturisme au consemnat un 
avans de 29,7%, la 53.816 de unitati, potrivit datelor transmise de APIA. 

Fata de luna iulie, vanzarile de autovehicule noi au inregistrat o scadere de 25,3%, la 7.455 de 
unitati, iar livrarile de autoturisme s-au redus cu 30,4%, la 5.959 unitati. In Romania, vanzarile sunt 
sustinute in continuare de achizitiile realizate de catre companii, acestea reprezentand 71% din 
volumulul total inregistrat in intervalul ianuarie - august, scrie Mediafax. 

                                                      
3
 mai ales în tranzacţii de tipul vânzărilor forţate 

4
 Valoarea de casare reprezintă acea valoare estimată, exprimată în termeni monetari, care ar putea fi realizată de 

proprietate dacă ar fi vândută pentru conţinutul material, nu pentru o utilizare productivă. 
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"Si pe plan european se remarca o evolutie pozitiva, principalele tari europene inregistrand cresteri 
ce consolideaza un trend ascendent pentru 2014 (datele dupa opt luni fiind: Franta +1,6%, 
Germania +2,6%, Italia +3,5%, Spania +16,4%, Marea Britanie +10,1%). Ar fi insa de remarcat faptul 
ca in luna august 2014, in jumatate din tarile Europei vestice volumele au fost mai mici decat cele 
din august 2013", se arata intr-un comunicat al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de 
Automobile (APIA). 

Asociatia semnaleaza faptul ca in primele opt luni ale anului inmatricularile de autoturisme rulate 
au scazut cu circa 5,5% (8.300 unitati) comparativ cu aceeasi perioada din 2013. Cu toate acestea, 
volumul masinilor rulate (peste 139.000 unitati in 2014) ramane ridicat comparativ cu cel al 
autoturismelor noi, de aproximativ trei ori mai mare. Comparativ, in 2013 raportul a fost de 4 
unitati rulate la unul nou. 

Topul marcilor auto 

La autoturisme noi, topul vanzarilor pe marci dupa opt luni este condus de catre Dacia, cu 17.792 
unitati (33,1% din total), urmata de Volkswagen (5.491 unitati/ 10,2%), Skoda (5.042 unitati/ 9,4%), 
Ford (3.741 unitati/ 7%), Renault (3.635 unitati/ 6,8%) si Opel (2.433 unitati/ 4,5%). Pe modele, 
situatia a ramas neschimbata, Dacia Logan fiind cel mai bine vandut model in luna august, dar si 
dupa opt luni, urmat de Dacia Sandero, Dacia Duster, Skoda Octavia si Volkswagen Golf. 
Productia auto a scazut cu 8,4% in intervalul analizat, la 252.119 de autovehicule, din care 85% au 
fost asamblate de Dacia, 14,8% de Ford si 5 unitati de catre Roman Brasov. Volumele cele mai mari 
au fost inregistrate de Dacia Duster (101.637 unitati, din care 2.152 in luna august), urmata de 
Dacia Logan (55.571 unitati, din care doar 776 unitati in august), Ford B-Max (38.555 unitati, din 
care 2.034 in august), Dacia Sandero (30.032 unitati) si Dacia Logan MCV (26.319 unitati). 

In luna august au fost exportate 4.304 unitati, ceea ce face ca dupa opt luni sa fie consemnate 
livrari externe totale de 232.171 unitati, in scadere cu 2,2% fata de perioada similara din 2013. Cel 
mai exportat model dupa opt luni a fost Dacia Duster (96.493 unitati), urmat de Logan, cu 46.405 
unitati si Ford B-MAX, cu 38.376 unitati. 

"Cu datele inregistrate in luna august 2014, consemnam un numar de 14 luni consecutive de 
crestere fata de lunile similare din anul precedent. Totusi, aceste volume nu inseamna in mod 
automat si cresterea afacerilor, daca ne uitam la datele comunicate de catre Institutului National 
de Statistica. Conform INS, cresterea cifrei de afaceri in comertul cu autovehicule dupa 7 luni din 
2014 era de numai 6% fata de aceeasi perioada din 2013, comparativ cu +32% cat a fost cresterea 
numarului de unitati vandute. In plus, remarcam si faptul ca numarul de autoturisme noi 
inmatriculate in Romania (la 8 luni) este cu circa 15% mai mic decat vanzarile realizate", se arata in 
comunicatul APIA. 

Asociatia puncteaza ca autovehiculele rulate importate continua sa intre in numar important in 
parcul national, in conditiile in care nefiscalizarea comertului cu autovehicule rulate din import 
(TVA, impozite) ramane un subiect nerezolvat de ani de zile. 
Concluzionand, reprezentantii APIA sustin ca este necesar un cadru legal care sa stimuleze in mod 
real achizitia de autovehicule cu tehnologii avansate, orientate catre eficienta si protectia mediului, 
iar complementar sunt necesare masuri eficiente de limitare a evaziunii fiscale din domeniul 
comertului cu autovehicule rulate. 
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Piata vehiculelor comerciale (sursa www.rnews.ro) 

 

Dacia Dokker, Ford Transit și Citroen Jumper sunt cele mai vândute utilitare în România. În primul 
trimestru al anului 2014, piața de vehicule comerciale a crescut cu 37% față de aceeași perioadă a 
anului 2013, conform unui studiu realizat de Autovit.ro în România. Din această categorie, 
segmentul vehiculelor de peste 3,5 tone a avansat cu 120%, la cele de sub 3,5 tone avansul a fost 
de 12%, iar în cazul autobuzelor, creșterea a fost de 1%.  

Cu privire la înmatriculările de vehicule comerciale second-hand aduse din import, acestea au fost 
în mod constant peste cele de vehicule noi, în unele luni fiind și cu 300% mai numeroase. 

În anul 2006, în România au fost înmatriculate 35.544 de vehicule comerciale noi. Perioada 
următoare, care a inclus și criza economică, nu a fost una prolifică pentru acest domeniu. Astfel, în 
anul 2010, piața a scăzut până la 9.649 de unități tranzacționate, atingând cel mai scăzut nivel din 
ultimii ani. 

„Ușoara creștere înregistrată în primul trimestru la nivel macroeconomic se reflectă într-un mod 
pozitiv asupra cererii pentru vehicule comerciale, prin natura lor destinate activităților economice. 
Astfel, ne așteptăm ca, în 2014, numărul total de vehicule comerciale vândute să depășească 
14.500 de unități, adică să înregistreze cea mai mare valoare după 2010. Totuși trebuie să avem în 
vedere că prețurile utilitarelor noi sunt încă mari pentru o bună parte dintre firmele mici, dar și 
pentru micii fermieri care sunt în etapa de trecere de la vechile Dacii-Papuc la utilitare ușoare cu 
prețuri relativ mici. Drept dovadă, pe Autovit.ro, 31% dintre anunțurile postate sunt pentru 
mijloace de transport comerciale la mâna a doua cu valoare până în 5.000 euro” spune Mihai Cune, 
Business Manager la Autovit.ro. 

În România, Dacia Dokker, model produs în Maroc, a fost cea mai vândută utilitară în anul 2013, cu 
aproape 2.000 de unități, Ford Transit și Citroen Jumper au trecut de 500 de unități, iar top cinci a 
fost completat de Renault Master și Mercedes-Benz Sprinter. Printre modelele cu volume 
importante se mai număra Peugeot Boxer, Fiat Ducato și Iveco Daily. 

Pe Autovit.ro sunt în mod constant peste 3.000 de anunțuri la categoria Utilitare-Camioane, cea 
mai consistentă subcategorie fiind cea de vehicule comerciale, urmată de cea de camioane. O 
pondere mai mică o au autobuzele, semiremorcile și remorcile, autospecialele și vehiculele de 
camping. 

Cele mai multe anunțuri de vehicule comerciale de pe platforma Autovit.ro, în procent de 64%, au 
prețul până în 10.000 Euro, urmate de un procent de 31% din postări care au prețul până în 5.000 
Euro, iar 25% dintre vehicule pot fi cumpărate cu sume cuprinse între 10.000 și 25.000 Euro. 
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44  ..EEVVAALLUUAARREEAA  BBUUNNUURRIILLOORR    
 

44..11  MMeettooddoollooggiiaa  ddee  ccaallccuull  aa  vvaalloorriiii  

 
Baza evaluării realizate in prezentul  raport este valoarea de piata așa cum a fost ea definita mai sus. 
 
In conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2014, in vederea determinării valorii de piata pentru 
aceste tipuri de bunuri mobile, pot fi adecvate doua abordări de evaluare: 

A. Abordarea prin piata; 

B. Abordarea prin cost. 

Etape parcurse: 
ü documentarea, pe baza unei liste de informatii furnizate de către client; 
ü inspectia bunurilor, aprecierea stării tehnice a acestora; 
ü stabilirea limitelor si ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; 
ü selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport;  
ü deducerea si estimarea conditiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie sa se tina 

seama la derularea tranzactiei; 
ü analiza tuturor informatiilor culese, interpretarea  rezultatelor din punct de vedere al 

evaluării; 
ü aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru determinarea valorii 

bunurilor mobile; 
ü reconcilierea rezultatelor si opinia finala asupra valorii determinate. 

Procedura de evaluare este realizata in conformitate cu standardele, recomandările si metodologia de lucru 
recomandate de către ANEVAR. 

 
44..22  AAbboorrddaarreeaa  pprriinn  ccoosstt    

 
Abordarea prin cost este bazată pe afirmaţia că un compărător prudent şi informat ar plăti pentru un bun 
cel mult costul de producţie al unui înlocuitor cu aceeaşi utilitate. 
 
Acest principiu este cunoscut ca principiul substitutiei.  
 
Metoda costului presupune ca valoarea maximă a unui bun pentru un compărător cunoscător este suma 
care este necesară curent pentru a cumpăra ori a construi un bun nou cu utilitate echivalentă. Când bunul 
nu este nou, costul curent brut trebuie modificat pentru toate formele de depreciere care i se pot atribui 
bunului, până la data evaluării. 
 
In forma cea mai simplă, metoda costului poate fi reprezentată după cum urmează: 

Cost brut – Depreciere = Valoare 

 
Baza metodei costului este  costul de înlocuire net. 
 
În cea mai simplă formă a sa, abordarea prin cost reprezintă costul curent (ca şi cum ar fi nou), minus 
deprecierea din orice cauze: fizice, funcţionale, economice. 
 
Evaluatorul identifică bunurile si echipamentele care trebuiesc evaluate, estimează costul curent de 
înlocuire / reproducţie de nou şi scade deprecierea totală,  care face bunul mai puţin atrăgător faţă de 
situaţia când ar fi fost nou. 
 
Forme (tipuri) de depreciere: 
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1. Uzura (deteriorarea) fizică 
2. Depreciere funcţională 
3. Depreciere economică 
 
Uzura fizică 

Uzura fizică reprezintă pierderea de valoare ori de utilitate a unui bun mobil datorită uzării ori expirării 
duratei de viaţă utilă, cauzată de utilizare şi stricăciuni, deteriorări, expunere la diverse elemente, 
suprasolicitare si factori similari. 
 

Deprecierea functională 

Deprecierea funcţională reprezintă pierderea în valoare sau utilitate a unui bun mobil, cauzată de ineficienţa 
ori nepotriviri în însăşi bunul când este comparat cu un echipament sau bun înlocuitor mai eficient şi mai 
puţin costisitor, pe care tehnologia modernă a dezvoltat-o. Mai simplu spus, pierderea în valoare este 
cauzată de condiţii din interiorul proprietăţii. 
 

Deprecierea economică 

Deprecierea economică (numită şi depreciere externă) reprezintă pierderea în valoare ori utilitate a unui 
bun mobil cauzată de factori externi (cum ar fi preţuri crescute la materii prime, muncă ori utilităţi) fară o 
creştere în preţul produsului. Valoarea determinată prin această metodă presupune continuitatea utilizării 
bunului potrivit scopului pentru care a fost proiectat si construit.  
 
Tinind cont de vechimea bunurilor, precum si de faptul ca majoritatea dintre acestea nu se mai afla in 

productie, aceasta abordare nu a putut fi aplicata. 

 

44..33  AAbboorrddaarreeaa  pprriinn  ppiiaattaa    

 
In abordarea prin comparatie directa, evaluatorul formulează o opinie asupra valorii in urma analizei unor 
bunuri mobile similare si compararii acestora cu bunurile subiect. Tehnicile analizei comparative aplicate in 
abordarea prin comparatie directa sunt fundamentale in cadrul procesului de evaluare. 
 
In abordarea prin comparatie directa, opinia asupra valorii se formează in urma compararii bunurilor 
similare cu proprietatea in cauza si care au fost vândute recent, au fost oferite spre vânzare, sau sunt in faza 
de contractare. 
 
O premisa importanta a abordării prin comparatie directa este faptul ca valoarea de piata a bunurilor este 
raliata la preturile bunurilor comparabile concurente (competitive). 

4.3.1.1 Generalităţi 

Comparaţia vânzărilor presupune că un cumpărător informat nu va plăti mai mult pentru un anumit bun 
decât costul achiziţionării unei bun comparabil, cu aceeaşi utilitate. 
Abordarea prin comparaţia vânzărilor caută a indica valoarea prin analizarea vânzărilor recente (sau a 
preţurilor de ofertare) a bunurilor asemănătoare (comparabile) cu bunurile subiect.  
Dat fiind faptul că tranzacţiile comparabile nu sunt identice cu bunurile mobile de evaluat, preţurile de 
vânzare ale comparabilelor vor trebui ajustate pentru a egala caracteristicile bunurilor evaluate.  
 
Procedura de bază este colectarea de date în privinţa vânzărilor şi ofertelor de bunuri asemănătoare, 
determinarea gradului de comparabilitate cu bunul mobil în cauză, stabilirea elementelor potrivite de 
comparaţie, colectarea şi sistematizarea informaţiilor, analizarea şi ajustarea informaţiilor, precum şi 
aplicarea rezultatelor subiectului.  
 
Piaţa de bunuri uzate (second-hand) reprezintă un mijloc uzual de cumpărare şi vânzare a bunurilor mobile. 
Această piaţă se compune din comercianţi de maşini uzate, licitaţii, vânzări publice şi private, şi este adesea 
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cea mai sigură metodă de determinare a anumitor tipuri de valori pentru anumite tipuri de bunuri mobile. 
Abordarea prin comparaţia vânzărilor este cea mai sigură atunci când există o piaţă activă care furnizează un 
număr suficient de vânzări de bunuri comparabile care pot fi verificate independent prin intermediul unor 
surse sigure („informaţie verificabilă”).  
O piaţă activă este aceea care deţine tranzacţii independente reale, ce au loc prin prisma condiţiilor de piaţă 
liberă.  

Metodologie 

Abordarea prin comparaţia vânzărilor nu este fezabilă atunci când bunurile în cauză sunt unice, sau dacă nu 
există o piaţă activă pentru acel tip de bun mobil. O piaţă inactivă, sau una unde există un număr limitat de 
vânzări ce pot fi comparate cu proprietatea indică, adesea, o lipsă a cererii şi existenţa deprecierii 
economice. 
 
Elemente de comparaţie utilizate în  analiza de comparare i sunt următoarele: 

1. Originea şi vârsta reală: presupune compararea atât a originii (provenienţei) cât şi a stării cunoscute 
a comparabilei, şi apoi realizarea corecţiilor pentru justificarea actualizărilor sau reconstrucţiilor. 

2. Starea (condiţia): Diferenţele din starea (condiţia) activului şi cele a comparabilei. 
3. Capacitatea: presupune corectarea preţului de vânzare al comparabilei pentru justificarea 

diferenţelor de capacitate. 
4. Caracteristici (anexe): compararea subiectului în cauză cu comparabile care deţin aceleaşi 

caracteristici şi anexe. 
5. Locaţia: Locaţia geografică a vânzării comparabile, locaţia fizică a unui activ (bun) în interiorul unei 

instalaţii, costuri de dezmembrare şi mutare şamd. 
6. Producător: În cazul în care informaţiile de la acelaşi producător nu sunt disponibile, trebui să se 

compare subiectul în cauză cu articole produse de o companie pe care participanţii pe o piaţă o 
consideră comparabilă cu producătorul bunurilor în cauză. 

7. Interesul părţilor (Condiţii de vânzare): analiza legăturii dintre motivaţia cumpărătorului şi a 
vânzătorului şi cum afectează această motivaţie valoarea subiectului în cauză 

8. Preţul (Condiţii de finanţare): preţul tranzacţiei ar trebui investigat şi exprimat în termeni monetari 
de numerar. Se impun corecţii dacă în tranzacţia de vânzare comparabilă a existat o finanţare 
favorabilă (ajustare la cash echivalent). 

9. Calitatea: Calitatea comparabilei ar trebui să fie echivalentă cu cea a subiectului în cauză. În caz 
contrar, trebui să se efectueze o corecţie potrivită. 

10. Cantitatea: Preţurile utilajelor pot varia considerabil în funcţie de cantitatea vândută. Corecţiile 
trebuie realizate în cazul vânzărilor cu cantităţi vrac sau mari. 

11. Momentul vânzării (Condiţiile pieţei specifice): Teoretic, vânzările comparabile ar trebui să fie 
aproape de data reală a evaluării, însă acestea nu sunt întotdeauna uşor de obţinut. Când astfel de 
vânzări se înregistrează în afara perioadei de timp „rezonabile” şi ele trebui luate în considerare, 
trebuie să se realizeze corecţiile potrivite. 

12. Tipul vânzării: Tipul şi termenii vânzării indică în general diferite niveluri de preţuri sau categorii de 
tranzacţii. Acelaşi activ (bun) care este achiziţionat la o licitaţie (de lichidare) va avea un preţ mai 
ridicat atunci când este vândut unui utilizator final (tip de valoare de piaţă pentru activ instalat sau 
valoare de piaţă pentru utilizare în continuitate) 

Analiza comparativă se bazează pe asemănările şi diferenţele între active şi condiţiile de tranzacţionare. 
Metoda este o abordare globala urmărind raportul cerere-oferta pe piaţa specifică a echipamentelor 
studiate. Ea se bazează pe valoarea rezultata în urma tranzacţiilor cu active similare sau asimilabile 
efectuate.  
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MICROBUZ M2 - IVECO DAILY 50C15

Element de comparatie Subiect

% euro % euro % euro

Pret (euro)

Tip pret (tranzactie/oferta)

Ajustare pentru negociere -10% -1.008 -10% -1.032 -10% -1.210

Pret ajustat (euro)

Extra dotari cuprinse in oferta

Ajustari 0 0 0

Pret (vanzare/oferta) (euro)

An fabricatie 2007

Ajustari -5% -454 -5% -465 -5% -544

Pret ajustat (euro)

Calitatea intretinerii (Starea)
 buna; transmisie 

fata defecta 

Ajustari -10% -862 -10% -883 -20% -2.069

Pret ajustat (euro)

Rulaj (Km parcursi) 207.098                

Ajustari 20% 1.551 10% 794 10% 827

Pret ajustat (euro)

Combustibil folosit Diesel

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Capacitate cilindrica (cmc) 2998

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Dotari normal

Ajustari 0 0 0

Pret corectat (euro)

Locatie (cheltuieli transport) Romania

Ajustari 0 0 0

Pret ajustat (euro)

Taxa pentru timbrul de mediu platita

Ajustari 0 0 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de finantare la piata

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de vanzare (motivatia 

partilor) 
vanzare libera

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de piata la piata

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret corectat (euro)
Ajustare totala neta (euro)

Ajustare totala neta procentuala (%)

Ajustare totala bruta absoluta (euro)

Ajustare totala bruta procentuala(%)

* Pentru comparabila B s-a efectuat cea mai mica Ajustare totala bruta absoluta

Opinia : 8.740  €                

Similar Similar Similar

ABORDAREA PRIN PIATA - TEHNICA ASIMILARII

Comparabila A Comparabila B Comparabila C

Ajustari Ajustari Ajustari

10.081 10.323 12.097

Oferta Oferta Oferta

9.073 9.290 10.887

nu sunt nu sunt nu sunt

9.073 9.290 10.887

2008 2008 2008

8.619 8.826 10.343

buna buna foarte buna

7.757 7.943 8.274

400.000 287.000 290.000

9.308 8.738 9.102

Diesel Diesel Diesel

9.308 8.738 9.102

2998 2998 2998

9.308 8.738 9.102

9.308 8.738 9.102

Romania Romania Romania

9.308 8.738 9.102

platita platita platita

9.308 8.738 9.102

9.308 8.738 9.102

la piata la piata la piata

vanzare libera vanzare libera vanzare libera

9.308 8.738 9.102

la piata la piata la piata

9.308 8.738 9.102

236 -553 -1.785

3% -6% -16%

, echivalent a 38.700 lei

2.867 2.141 3.440

32% 23% 32%
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JUSTIFICAREA AJUSTARILOR APLICATE:

Ajustare pentru tip pret oferta/tranzactie

Comparabilele  A,  B, C si D  utilizate  pentru  estimarea  valorii  de  piata  sunt  oferte. Astfel, acestea au fost decotate cu un

procent de intrucat in urma discutiilor telefonice cu proprietarii, acestia sunt dispusi sa negocieze. Valoarea ajustarii

a fost stabilita pe baza observatiilor istorice referitoare la marja de negociere pentru acest tip de bunuri.

Ajustari pentru an fabricatie

Bunul  subiect  are anul de fabricatie:

Comparabila  A  -fiind mai recenta decat  bunul evaluat, a fost decotata cu An fabricatie:

Comparabila  B  -fiind mai recenta decat  bunul evaluat, a fost decotata cu An fabricatie:

Comparabila  C  -fiind mai recenta decat  bunul evaluat, a fost decotata cu An fabricatie:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata privind influenta anului de fabricatie asupra pretului bunului,

tinind cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un bun ce are o vechime diferita.

 

Ajustari pentru calitatea intretinerii (Starea)

Stare de intretinere similara - pentru acest element de comparatie nu au fost aplicate ajustari.

Ajustari pentru rulaj (km parcursi)

Bunul  subiect  are un rulaj de: km parcursi

Comparabila  A  -avand un rulaj mai mare decat bunul evaluat, am  aplicat  o  ajustare  de km parcursi km

Comparabila  B  -avand un rulaj mai mare decat bunul evaluat, am  aplicat  o  ajustare  de km parcursi km

Comparabila  C  -avand un rulaj mai mare decat bunul evaluat, am  aplicat  o  ajustare  de km parcursi km

Aceste corectii au fost estimate in urma analizei de piata privind influenta rulajului asupra pretului bunului,

tinind cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un bun cu un rulaj diferit.

Ajustari pentru comustibilul folosit

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D:

Ajustarile aplicate pentru combustibilul folosit: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:

Aceste ajustari procentuale au fost estimate in urma analizei de piata pentru tipul combustibilului folosit si

tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul

platit fata de un tip de bun ce utilizeaza un comustibil diferit.

Ajustari pentru capacitatea cilindrica

Bunul  subiect  are o capacitatea cilindrica de: cmc

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D:

Ajustarile aplicate pentru capacitatea cilindrica: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:

Aceste ajustari procentuale au fost estimate in urma analizei de piata tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul

platit fata de un tip de bun cu co capacitatea cilindrica diferita.

Ajustari pentru dotari

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D: similar

Ajustarile aplicate pentru dotari: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:si pt. D:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata si din informatiile primite de la dealeri autorizati

si tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit pnetru o anumita dotare diferita de cea a bunului evaluat.

Cheltuieli transport

Locatia comparabilelor, este: A: B: C:

Ajustarile aplicate pentru cheltuielile de transport: pt A: pt. B: pt. C: si pt. D:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata privind preturile practicate de transportatorii de bunuri.

Taxa pentru timbrul de mediu

Taxa pt timbrul de mediu, este: A: B: C:

Ajustarile aplicate pentru timbrul de mediu: pt A: pt. B: pt. C: si pt. D:

Aceste ajustari au fost calculate in conformitate cu legislatia in vigoare si tin cont de tipul bunului, norma de poluare, anul fabricatiei si .

emisiile de CO2.

Ajustari pentru conditii de finantare

Conditiile de finantare sunt identice - nu se impun ajustari.

Ajustari pentru conditii de vanzare (motivatia partilor) 

Conditii de vanzare similare - pentru acest element de comparatie nu au fost aplicate ajustari.

Ajustarea pentru conditii de piata

Ofertele fiind de data recenta nu sunt necesare ajustari aplicate comparabilelor. 

5-15%

2007

-5% 2008

-5% 2008

-5% 2008

207098

20% 400000

10% 287000

10% 290000

buna

0% 0% 0%

2998

similar

0%

0% 0% 0%

0 € 0 € 0 €

0 € 15 € 2726880%

Romania Romania Germania

0 € 0 € 500 € 0%

similar

0%

platita platita neplatita

0 €
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MICROBUZ M2 - IVECO DAILY 50C15

Element de comparatie Subiect

% euro % euro % euro

Pret (euro)

Tip pret (tranzactie/oferta)

Ajustare pentru negociere -10% -960 -10% -867 -10% -1.128

Pret ajustat (euro)

Extra dotari cuprinse in oferta

Ajustari 0 0 0

Pret (vanzare/oferta) (euro)

An fabricatie 2008

Ajustari 0% 0 0% 0 5% 508

Pret ajustat (euro)

Calitatea intretinerii (Starea)

 buna; defecte - 

grup diferential, 

bara torsiune fata 

Ajustari -20% -1.727 -15% -1.170 -15% -1.599

Pret ajustat (euro)

Rulaj (Km parcursi) 238.200                

Ajustari 30% 2.073 -10% -663 0% 0

Pret ajustat (euro)

Combustibil folosit Diesel

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Capacitate cilindrica (cmc) 2998

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Dotari normal

Ajustari -1.500 0 -1.500

Pret corectat (euro)

Locatie (cheltuieli transport) Romania

Ajustari 0 1.000 0

Pret ajustat (euro)

Taxa pentru timbrul de mediu platita

Ajustari 0 383 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de finantare la piata

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de vanzare (motivatia 

partilor) 
vanzare libera

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de piata la piata

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret corectat (euro)
Ajustare totala neta (euro)

Ajustare totala neta procentuala (%)

Ajustare totala bruta absoluta (euro)

Ajustare totala bruta procentuala(%)

* Pentru comparabila B s-a efectuat cea mai mica Ajustare totala bruta absoluta

Opinia : 7.350  €                , echivalent a 32.600 lei

5.300 3.216 3.607

61% 41% 36%

-1.155 -450 -2.591

-13% -6% -26%

la piata la piata la piata

7.483 7.350 7.562

vanzare libera vanzare libera vanzare libera

7.483 7.350 7.562

7.483 7.350 7.562

la piata la piata la piata

7.483 7.350 7.562

7.483 6.967 7.562

platita neplatita platita

7.483 5.967 7.562

Romania Polonia Romania

2998 2998 2998

8.983 5.967 9.062

Diesel Diesel Diesel

8.983 5.967 9.062

550.000 168.000 223.365

8.983 5.967 9.062

foarte buna foarte buna foarte buna

6.910 6.630 9.062

2008 2008 2007

8.637 7.800 10.661

nu sunt nu sunt nu sunt

8.637 7.800 10.153

Oferta Oferta Oferta

8.637 7.800 10.153

Ajustari Ajustari

9.597 8.667 11.281

Prelata Similar Prelata

ABORDAREA PRIN PIATA - TEHNICA ASIMILARII

Comparabila A Comparabila B Comparabila C

Ajustari
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JUSTIFICAREA AJUSTARILOR APLICATE:

Ajustare pentru tip pret oferta/tranzactie

Comparabilele  A,  B, C si D  utilizate  pentru  estimarea  valorii  de  piata  sunt  oferte. Astfel, acestea au fost decotate cu un

procent de intrucat in urma discutiilor telefonice cu proprietarii, acestia sunt dispusi sa negocieze. Valoarea ajustarii

a fost stabilita pe baza observatiilor istorice referitoare la marja de negociere pentru acest tip de bunuri.

Ajustari pentru an fabricatie

Bunul  subiect  are anul de fabricatie:

Comparabila  A  -are vechime aproximativ egala cu a bunului evaluat si nu a fost corectata. An fabricatie:

Comparabila  B  -are vechime aproximativ egala cu a bunului evaluat si nu a fost corectata. An fabricatie:

Comparabila  C  -fiind mai veche decat bunul evaluat, am  aplicat  o  ajustare  de An fabricatie:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata privind influenta anului de fabricatie asupra pretului bunului,

tinind cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un bun ce are o vechime diferita.

 

Ajustari pentru calitatea intretinerii (Starea)

Stare de intretinere similara - pentru acest element de comparatie nu au fost aplicate ajustari.

Ajustari pentru rulaj (km parcursi)

Bunul  subiect  are un rulaj de: km parcursi

Comparabila  A  -avand un rulaj mai mare decat bunul evaluat, am  aplicat  o  ajustare  de km parcursi km

Comparabila  B  -avand un rulaj mai mic, a fost decotata cu km parcursi km

Comparabila  C  -are un rulaj aproximativ egal cu al bunului evaluat si nu a fost ajustata. km parcursi km

Aceste corectii au fost estimate in urma analizei de piata privind influenta rulajului asupra pretului bunului,

tinind cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un bun cu un rulaj diferit.

Ajustari pentru comustibilul folosit

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D:

Ajustarile aplicate pentru combustibilul folosit: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:

Aceste ajustari procentuale au fost estimate in urma analizei de piata pentru tipul combustibilului folosit si

tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul

platit fata de un tip de bun ce utilizeaza un comustibil diferit.

Ajustari pentru capacitatea cilindrica

Bunul  subiect  are o capacitatea cilindrica de: cmc

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D:

Ajustarile aplicate pentru capacitatea cilindrica: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:

Aceste ajustari procentuale au fost estimate in urma analizei de piata tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul

platit fata de un tip de bun cu co capacitatea cilindrica diferita.

Ajustari pentru dotari

Comparabile vs bun subiect: A: mai bun B: similar C: similar D: similar

Ajustarile aplicate pentru dotari: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:si pt. D:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata si din informatiile primite de la dealeri autorizati

si tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit pnetru o anumita dotare diferita de cea a bunului evaluat.

Cheltuieli transport

Locatia comparabilelor, este: A: B: C:

Ajustarile aplicate pentru cheltuielile de transport: pt A: pt. B: pt. C: si pt. D:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata privind preturile practicate de transportatorii de bunuri.

Taxa pentru timbrul de mediu

Taxa pt timbrul de mediu, este: A: B: C:

Ajustarile aplicate pentru timbrul de mediu: pt A: pt. B: pt. C: si pt. D:

Aceste ajustari au fost calculate in conformitate cu legislatia in vigoare si tin cont de tipul bunului, norma de poluare, anul fabricatiei si .

emisiile de CO2.

Ajustari pentru conditii de finantare

Conditiile de finantare sunt identice - nu se impun ajustari.

Ajustari pentru conditii de vanzare (motivatia partilor) 

Conditii de vanzare similare - pentru acest element de comparatie nu au fost aplicate ajustari.

Ajustarea pentru conditii de piata

Ofertele fiind de data recenta nu sunt necesare ajustari aplicate comparabilelor. 

similar

0%

platita neplatita neplatita

0 € 2726880%

Romania Polonia Germania

0 € 1.000 € 500 € 0%

0% 0%

-1.500 € 0 € 0 €

383 € 15 €

buna

0% 0% 0%

2998

similar

0%

0%

238200

30% 550000

-10% 168000

 223365

5% 2007

5-15%

2008

0% 2008

0% 2008
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PEUGEOT 206

Element de comparatie Subiect

% euro % euro % euro
e

u
Pret (euro)

Tip pret (tranzactie/oferta)

Ajustare pentru negociere -10% -173 -10% -161 -10% -149

Pret ajustat (euro)

Extra dotari cuprinse in oferta

Ajustari 0 0 0

Pret (vanzare/oferta) (euro)

An fabricatie 2003

Ajustari -10% -156 -10% -145 0% 0

Pret ajustat (euro)

Calitatea intretinerii (Starea) buna

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Rulaj (Km parcursi) 600.000                

Ajustari -25% -351 -25% -326 -30% -403

Pret ajustat (euro)

Combustibil folosit Diesel

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Capacitate cilindrica (cmc) 1398

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Dotari normal

Ajustari 0 0 0

Pret corectat (euro)

Locatie (cheltuieli transport) Romania

Ajustari 0 0 0

Pret ajustat (euro)

Taxa pentru timbrul de mediu platita

Ajustari 0 0 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de finantare la piata

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de vanzare (motivatia 

partilor) 
vanzare libera

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de piata la piata

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret corectat (euro)
Ajustare totala neta (euro)

Ajustare totala neta procentuala (%)

Ajustare totala bruta absoluta (euro)

Ajustare totala bruta procentuala(%)

* Pentru comparabila C s-a efectuat cea mai mica Ajustare totala bruta absoluta

Opinia : 940  €                  

Similar Similar Similar Similar

ABORDAREA PRIN PIATA - TEHNICA ASIMILARII

Comparabila A Comparabila B Comparabila CComparabila D

Ajustari Ajustari Ajustari A

1.734 1.612 1.492

Oferta Oferta Oferta oferta

1.560 1.451 1.343

nu sunt nu sunt nu sunt nu sunt

1.560 1.451 1.343

2004 2004 2003

1.404 1.306 1.343

buna buna buna buna

1.404 1.306 1.343

163.000 140.330 112.000

1.053 979 940

Diesel Diesel Diesel Diesel

1.053 979 940

1398 1398 1398

1.053 979 940

1.053 979 940

Romania Romania Romania G

1.053 979 940

platita platita platita neplatita

1.053 979 940

1.053 979 940

la piata la piata la piata la piata

vanzare libera vanzare libera vanzare liberavanzare libera

1.053 979 940

la piata la piata la piata la piata

1.053 979 940

-507 -472 -403

-33% -33% -30%

, echivalent a 4.200 lei

507 472 403

33% 33% 30%
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JUSTIFICAREA AJUSTARILOR APLICATE:

Ajustare pentru tip pret oferta/tranzactie

Comparabilele  A,  B, C si D  utilizate  pentru  estimarea  valorii  de  piata  sunt  oferte. Astfel, acestea au fost decotate cu un

procent de intrucat in urma discutiilor telefonice cu proprietarii, acestia sunt dispusi sa negocieze. Valoarea ajustarii

a fost stabilita pe baza observatiilor istorice referitoare la marja de negociere pentru acest tip de bunuri.

Ajustari pentru an fabricatie

Bunul  subiect  are anul de fabricatie:

Comparabila  A  -fiind mai recenta decat  bunul evaluat, a fost decotata cu An fabricatie:

Comparabila  B  -fiind mai recenta decat  bunul evaluat, a fost decotata cu An fabricatie:

Comparabila  C  -are vechime aproximativ egala cu a bunului evaluat si nu a fost corectata. An fabricatie:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata privind influenta anului de fabricatie asupra pretului bunului,

tinind cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un bun ce are o vechime diferita.

 

Ajustari pentru calitatea intretinerii (Starea)

Stare de intretinere similara - pentru acest element de comparatie nu au fost aplicate ajustari.

Ajustari pentru rulaj (km parcursi)

Bunul  subiect  are un rulaj de: km parcursi

Comparabila  A  -avand un rulaj mai mic, a fost decotata cu km parcursi km

Comparabila  B  -avand un rulaj mai mic, a fost decotata cu km parcursi km

Comparabila  C  -avand un rulaj mai mic, a fost decotata cu km parcursi km

Aceste corectii au fost estimate in urma analizei de piata privind influenta rulajului asupra pretului bunului,

tinind cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un bun cu un rulaj diferit.

Ajustari pentru comustibilul folosit

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D:

Ajustarile aplicate pentru combustibilul folosit: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:

Aceste ajustari procentuale au fost estimate in urma analizei de piata pentru tipul combustibilului folosit si

tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul

platit fata de un tip de bun ce utilizeaza un comustibil diferit.

Ajustari pentru capacitatea cilindrica

Bunul  subiect  are o capacitatea cilindrica de: cmc

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D:

Ajustarile aplicate pentru capacitatea cilindrica: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:

Aceste ajustari procentuale au fost estimate in urma analizei de piata tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul

platit fata de un tip de bun cu co capacitatea cilindrica diferita.

Ajustari pentru dotari

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D: similar

Ajustarile aplicate pentru dotari: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:si pt. D:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata si din informatiile primite de la dealeri autorizati

si tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit pnetru o anumita dotare diferita de cea a bunului evaluat.

Cheltuieli transport

Locatia comparabilelor, este: A: B: C:

Ajustarile aplicate pentru cheltuielile de transport: pt A: pt. B: pt. C: si pt. D:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata privind preturile practicate de transportatorii de bunuri.

Taxa pentru timbrul de mediu

Taxa pt timbrul de mediu, este: A: B: C:

Ajustarile aplicate pentru timbrul de mediu: pt A: pt. B: pt. C: si pt. D:

Aceste ajustari au fost calculate in conformitate cu legislatia in vigoare si tin cont de tipul bunului, norma de poluare, anul fabricatiei si .

emisiile de CO2.

Ajustari pentru conditii de finantare

Conditiile de finantare sunt identice - nu se impun ajustari.

Ajustari pentru conditii de vanzare (motivatia partilor) 

Conditii de vanzare similare - pentru acest element de comparatie nu au fost aplicate ajustari.

Ajustarea pentru conditii de piata

Ofertele fiind de data recenta nu sunt necesare ajustari aplicate comparabilelor. 

5-15%

2003

-10% 2004

-10% 2004

0% 2003

600000

-25% 163000

-25% 140330

-30% 112000

buna

0% 0% 0%

1398

similar

0%

0% 0% 0%

0 € 0 € 0 €

0 € 15 € 2726880%

Romania Romania Germania

0 € 0 € 500 € 0%

similar

0%

platita platita neplatita

0 €
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PEUGEOT 307

Element de comparatie Subiect

% euro % euro % euro
e

u
Pret (euro)

Tip pret (tranzactie/oferta)

Ajustare pentru negociere -10% -202 -10% -190 -10% -161

Pret ajustat (euro)

Extra dotari cuprinse in oferta

Ajustari 0 0 0

Pret (vanzare/oferta) (euro)

An fabricatie 2004

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Calitatea intretinerii (Starea)
 motor + 

calculator defect 

Ajustari -30% -544 -30% -512 -30% -435

Pret ajustat (euro)

Rulaj (Km parcursi) 250.000                

Ajustari -30% -381 -30% -358 -20% -203

Pret ajustat (euro)

Combustibil folosit Diesel

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Capacitate cilindrica (cmc) 1997

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Dotari normal

Ajustari 0 0 0

Pret corectat (euro)

Locatie (cheltuieli transport) Romania

Ajustari 300 300 300

Pret ajustat (euro)

Taxa pentru timbrul de mediu platita

Ajustari 416 535 416

Pret ajustat (euro)

Conditii de finantare la piata

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de vanzare (motivatia 

partilor) 
vanzare libera

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de piata la piata

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret corectat (euro)
Ajustare totala neta (euro)

Ajustare totala neta procentuala (%)

Ajustare totala bruta absoluta (euro)

Ajustare totala bruta procentuala(%)

* Pentru comparabila C s-a efectuat cea mai mica Ajustare totala bruta absoluta

Opinia : 1.530  €                , echivalent a 6.800 lei

1.641 1.705 1.354

90% 100% 93%

-209 -35 78

-12% -2% 5%

la piata la piata la piata la piata

1.605 1.671 1.528

vanzare libera vanzare libera vanzare liberavanzare libera

1.605 1.671 1.528

1.605 1.671 1.528

la piata la piata la piata la piata

1.605 1.671 1.528

1.189 1.136 1.112

neplatita neplatita neplatita neplatita

889 836 812

Italia Germania Italia G

1997 1997 1997

889 836 812

Diesel Diesel Diesel Diesel

889 836 812

138.000 126.000 160.000

889 836 812

buna buna buna buna

1.270 1.194 1.016

2003 2004 2003

1.815 1.706 1.451

nu sunt nu sunt nu sunt nu sunt

1.815 1.706 1.451

Oferta Oferta Oferta oferta

1.815 1.706 1.451

Ajustari Ajustari A

2.016 1.895 1.612

Similar Similar Similar Similar

ABORDAREA PRIN PIATA - TEHNICA ASIMILARII

Comparabila A Comparabila B Comparabila CComparabila D

Ajustari

 
 



SC IZOLATIA SRL                                                                      Raport evaluare - Bunuri mobile   

 

 

 
 
  Pagina 25/44 

JUSTIFICAREA AJUSTARILOR APLICATE:

Ajustare pentru tip pret oferta/tranzactie

Comparabilele  A,  B, C si D  utilizate  pentru  estimarea  valorii  de  piata  sunt  oferte. Astfel, acestea au fost decotate cu un

procent de intrucat in urma discutiilor telefonice cu proprietarii, acestia sunt dispusi sa negocieze. Valoarea ajustarii

a fost stabilita pe baza observatiilor istorice referitoare la marja de negociere pentru acest tip de bunuri.

Ajustari pentru an fabricatie

Bunul  subiect  are anul de fabricatie:

Comparabila  A  -are vechime aproximativ egala cu a bunului evaluat si nu a fost corectata. An fabricatie:

Comparabila  B  -are vechime aproximativ egala cu a bunului evaluat si nu a fost corectata. An fabricatie:

Comparabila  C  -are vechime aproximativ egala cu a bunului evaluat si nu a fost corectata. An fabricatie:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata privind influenta anului de fabricatie asupra pretului bunului,

tinind cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un bun ce are o vechime diferita.

 

Ajustari pentru calitatea intretinerii (Starea)

Stare de intretinere similara - pentru acest element de comparatie nu au fost aplicate ajustari.

Ajustari pentru rulaj (km parcursi)

Bunul  subiect  are un rulaj de: km parcursi

Comparabila  A  -avand un rulaj mai mic, a fost decotata cu km parcursi km

Comparabila  B  -avand un rulaj mai mic, a fost decotata cu km parcursi km

Comparabila  C  -avand un rulaj mai mic, a fost decotata cu km parcursi km

Aceste corectii au fost estimate in urma analizei de piata privind influenta rulajului asupra pretului bunului,

tinind cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un bun cu un rulaj diferit.

Ajustari pentru comustibilul folosit

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D:

Ajustarile aplicate pentru combustibilul folosit: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:

Aceste ajustari procentuale au fost estimate in urma analizei de piata pentru tipul combustibilului folosit si

tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul

platit fata de un tip de bun ce utilizeaza un comustibil diferit.

Ajustari pentru capacitatea cilindrica

Bunul  subiect  are o capacitatea cilindrica de: cmc

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D:

Ajustarile aplicate pentru capacitatea cilindrica: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:

Aceste ajustari procentuale au fost estimate in urma analizei de piata tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul

platit fata de un tip de bun cu co capacitatea cilindrica diferita.

Ajustari pentru dotari

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D: similar

Ajustarile aplicate pentru dotari: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:si pt. D:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata si din informatiile primite de la dealeri autorizati

si tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit pnetru o anumita dotare diferita de cea a bunului evaluat.

Cheltuieli transport

Locatia comparabilelor, este: A: B: C:

Ajustarile aplicate pentru cheltuielile de transport: pt A: pt. B: pt. C: si pt. D:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata privind preturile practicate de transportatorii de bunuri.

Taxa pentru timbrul de mediu

Taxa pt timbrul de mediu, este: A: B: C:

Ajustarile aplicate pentru timbrul de mediu: pt A: pt. B: pt. C: si pt. D:

Aceste ajustari au fost calculate in conformitate cu legislatia in vigoare si tin cont de tipul bunului, norma de poluare, anul fabricatiei si .

emisiile de CO2.

Ajustari pentru conditii de finantare

Conditiile de finantare sunt identice - nu se impun ajustari.

Ajustari pentru conditii de vanzare (motivatia partilor) 

Conditii de vanzare similare - pentru acest element de comparatie nu au fost aplicate ajustari.

Ajustarea pentru conditii de piata

Ofertele fiind de data recenta nu sunt necesare ajustari aplicate comparabilelor. 

similar

0%

neplatita neplatita neplatita

0 € 2726880%

Italia Germania Germania

300 € 300 € 500 € 0%

0% 0%

0 € 0 € 0 €

535 € 15 €

buna

0% 0% 0%

1997

similar

0%

0%

250000

-30% 138000

-30% 126000

-20% 160000

0% 2003

5-15%

2004

0% 2003

0% 2004
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AB 26.230 DFK 15.01 MH-18-ZAH

Element de comparatie Subiect

% euro % euro % euro

Pret (euro)

Tip pret (tranzactie/oferta)

Ajustare pentru negociere -10% -530 -10% -520 -10% -490

Pret ajustat (euro)

Extra dotari cuprinse in oferta

Ajustari 0 0 0

Pret (vanzare/oferta) (euro)

An fabricatie 1997

Ajustari 0% 0 0% 0 5% 221

Pret ajustat (euro)

Calitatea intretinerii (Starea)  nefunctionala 

Ajustari -20% -954 -20% -936 -20% -926

Pret ajustat (euro)

Rulaj (Km parcursi) >300.000

Ajustari -10% -382 -10% -374 -10% -370

Pret ajustat (euro)

Combustibil folosit Diesel

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Capacitate cilindrica (cmc) 10344

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Dotari normal

Ajustari 0 0 0

Pret corectat (euro)

Locatie (cheltuieli transport) Romania

Ajustari 0 0 0

Pret ajustat (euro)

Taxa pentru timbrul de mediu platita

Ajustari 0 0 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de finantare la piata

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de vanzare (motivatia 

partilor) 
vanzare libera

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de piata la piata

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret corectat (euro)
Ajustare totala neta (euro)

Ajustare totala neta procentuala (%)

Ajustare totala bruta absoluta (euro)

Ajustare totala bruta procentuala(%)

* Pentru comparabila B s-a efectuat cea mai mica Ajustare totala bruta absoluta

Opinia : 3.370  €                

Similar Similar Similar

ABORDAREA PRIN PIATA - TEHNICA ASIMILARII

Comparabila A Comparabila B Comparabila C

Ajustari Ajustari Ajustari

5.300 5.200 4.900

Oferta Oferta Oferta

4.770 4.680 4.410

nu sunt nu sunt nu sunt

4.770 4.680 4.410

1998 1998 1992

4.770 4.680 4.631

functionala/foarte buna functionala/foarte buna functionala/foarte buna

3.816 3.744 3.704

<300.000 <300.000 <300.000

3.434 3.370 3.334

Diesel Diesel Diesel

3.434 3.370 3.334

10344 10344 10344

3.434 3.370 3.334

3.434 3.370 3.334

Romania Romania Romania

3.434 3.370 3.334

platita platita platita

3.434 3.370 3.334

3.434 3.370 3.334

la piata la piata la piata

vanzare libera vanzare libera vanzare libera

3.434 3.370 3.334

la piata la piata la piata

3.434 3.370 3.334

-1.336 -1.310 -1.076

-28% -28% -24%

, echivalent a 14.900 lei

1.336 1.310 1.517

28% 28% 34%

 
 



SC IZOLATIA SRL                                                                      Raport evaluare - Bunuri mobile   

 

 

 
 
  Pagina 27/44 

JUSTIFICAREA AJUSTARILOR APLICATE:

Ajustare pentru tip pret oferta/tranzactie

Comparabilele  A,  B, C si D  utilizate  pentru  estimarea  valorii  de  piata  sunt  oferte. Astfel, acestea au fost decotate cu un

procent de intrucat in urma discutiilor telefonice cu proprietarii, acestia sunt dispusi sa negocieze. Valoarea ajustarii

a fost stabilita pe baza observatiilor istorice referitoare la marja de negociere pentru acest tip de bunuri.

Ajustari pentru an fabricatie

Bunul  subiect  are anul de fabricatie:

Comparabila  A  -are vechime aproximativ egala cu a bunului evaluat si nu a fost corectata. An fabricatie:

Comparabila  B  -are vechime aproximativ egala cu a bunului evaluat si nu a fost corectata. An fabricatie:

Comparabila  C  -fiind mai veche decat bunul evaluat, am  aplicat  o  ajustare  de An fabricatie:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata privind influenta anului de fabricatie asupra pretului bunului,

tinind cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un bun ce are o vechime diferita.

 

Ajustari pentru calitatea intretinerii (Starea)

Stare de intretinere similara - pentru acest element de comparatie nu au fost aplicate ajustari.

Ajustari pentru rulaj (km parcursi)

Bunul  subiect  are un rulaj de: km parcursi

Comparabila  A  -avand un rulaj mai mic, a fost decotata cu km parcursi km

Comparabila  B  -avand un rulaj mai mic, a fost decotata cu km parcursi km

Comparabila  C  -avand un rulaj mai mic, a fost decotata cu km parcursi km

Aceste corectii au fost estimate in urma analizei de piata privind influenta rulajului asupra pretului bunului,

tinind cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un bun cu un rulaj diferit.

Ajustari pentru comustibilul folosit

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D:

Ajustarile aplicate pentru combustibilul folosit: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:

Aceste ajustari procentuale au fost estimate in urma analizei de piata pentru tipul combustibilului folosit si

tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul

platit fata de un tip de bun ce utilizeaza un comustibil diferit.

Ajustari pentru capacitatea cilindrica

Bunul  subiect  are o capacitatea cilindrica de: cmc

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D:

Ajustarile aplicate pentru capacitatea cilindrica: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:

Aceste ajustari procentuale au fost estimate in urma analizei de piata tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul

platit fata de un tip de bun cu co capacitatea cilindrica diferita.

Ajustari pentru dotari

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D: similar

Ajustarile aplicate pentru dotari: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:si pt. D:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata si din informatiile primite de la dealeri autorizati

si tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit pnetru o anumita dotare diferita de cea a bunului evaluat.

Cheltuieli transport

Locatia comparabilelor, este: A: B: C:

Ajustarile aplicate pentru cheltuielile de transport: pt A: pt. B: pt. C: si pt. D:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata privind preturile practicate de transportatorii de bunuri.

Taxa pentru timbrul de mediu

Taxa pt timbrul de mediu, este: A: B: C:

Ajustarile aplicate pentru timbrul de mediu: pt A: pt. B: pt. C: si pt. D:

Aceste ajustari au fost calculate in conformitate cu legislatia in vigoare si tin cont de tipul bunului, norma de poluare, anul fabricatiei si .

emisiile de CO2.

Ajustari pentru conditii de finantare

Conditiile de finantare sunt identice - nu se impun ajustari.

Ajustari pentru conditii de vanzare (motivatia partilor) 

Conditii de vanzare similare - pentru acest element de comparatie nu au fost aplicate ajustari.

Ajustarea pentru conditii de piata

Ofertele fiind de data recenta nu sunt necesare ajustari aplicate comparabilelor. 

5-15%

1997

0% 1998

0% 1998

5% 1992

>300.000

-10%

<300.00

0

-10% <300.00

-10%

<300.00

0

buna

0% 0% 0%

10344

similar

0%

0% 0% 0%

0 € 0 € 0 €

0 € 15 € 2726880%

Romania Romania Germania

0 € 0 € 500 € 0%

similar

0%

platita platita neplatita

0 €
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Automecanica 19 AB 4 MH-20-ZAH

Element de comparatie Subiect

% euro % euro % euro

Pret (euro)

Tip pret (tranzactie/oferta)

Ajustare pentru negociere -10% -425 -10% -400 -10% -350

Pret ajustat (euro)

Extra dotari cuprinse in oferta

Ajustari 0 0 0

Pret (vanzare/oferta) (euro)

An fabricatie 1998

Ajustari 0% 0 0% 0 5% 158

Pret ajustat (euro)

Calitatea intretinerii (Starea)  nefunctionala 

Ajustari -20% -765 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Rulaj (Km parcursi) >200.000

Ajustari -10% -306 -10% -360 0% 0

Pret ajustat (euro)

Combustibil folosit Diesel

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Capacitate cilindrica (cmc) 10344

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Dotari normal

Ajustari 0 0 0

Pret corectat (euro)

Locatie (cheltuieli transport) Romania

Ajustari 500 0 0

Pret ajustat (euro)

Taxa pentru timbrul de mediu platita

Ajustari 400 0 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de finantare la piata

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de vanzare (motivatia 

partilor) 
vanzare libera

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de piata la piata

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret corectat (euro)
Ajustare totala neta (euro)

Ajustare totala neta procentuala (%)

Ajustare totala bruta absoluta (euro)

Ajustare totala bruta procentuala(%)

* Pentru comparabila C s-a efectuat cea mai mica Ajustare totala bruta absoluta

Opinia : 3.310  €                , echivalent a 14.700 lei

1.971 360 158

52% 10% 5%

-171 -360 158

-4% -10% 5%

la piata la piata la piata

3.654 3.240 3.308

vanzare libera vanzare libera vanzare libera

3.654 3.240 3.308

3.654 3.240 3.308

la piata la piata la piata

3.654 3.240 3.308

3.254 3.240 3.308

neplatita platita platita

2.754 3.240 3.308

Bulgaria Romania Romania

10850 10344 10344

2.754 3.240 3.308

Diesel Diesel Diesel

2.754 3.240 3.308

<200.000 <200.000 >200.000

2.754 3.240 3.308

functionala/foarte bunafunctionala/satisfacatoarefunctionala/satisfacatoare

3.060 3.600 3.308

1998 1998 1992

3.825 3.600 3.308

nu sunt nu sunt nu sunt

3.825 3.600 3.150

Oferta Oferta Oferta

3.825 3.600 3.150

Ajustari Ajustari

4.250 4.000 3.500

Similar Similar Similar

ABORDAREA PRIN PIATA - TEHNICA ASIMILARII

Comparabila A Comparabila B Comparabila C

Ajustari
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JUSTIFICAREA AJUSTARILOR APLICATE:

Ajustare pentru tip pret oferta/tranzactie

Comparabilele  A,  B, C si D  utilizate  pentru  estimarea  valorii  de  piata  sunt  oferte. Astfel, acestea au fost decotate cu un

procent de intrucat in urma discutiilor telefonice cu proprietarii, acestia sunt dispusi sa negocieze. Valoarea ajustarii

a fost stabilita pe baza observatiilor istorice referitoare la marja de negociere pentru acest tip de bunuri.

Ajustari pentru an fabricatie

Bunul  subiect  are anul de fabricatie:

Comparabila  A  -are vechime aproximativ egala cu a bunului evaluat si nu a fost corectata. An fabricatie:

Comparabila  B  -are vechime aproximativ egala cu a bunului evaluat si nu a fost corectata. An fabricatie:

Comparabila  C  -fiind mai veche decat bunul evaluat, am  aplicat  o  ajustare  de An fabricatie:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata privind influenta anului de fabricatie asupra pretului bunului,

tinind cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un bun ce are o vechime diferita.

 

Ajustari pentru calitatea intretinerii (Starea)

Stare de intretinere similara - pentru acest element de comparatie nu au fost aplicate ajustari.

Ajustari pentru rulaj (km parcursi)

Bunul  subiect  are un rulaj de: km parcursi

Comparabila  A  -avand un rulaj mai mic, a fost decotata cu km parcursi km

Comparabila  B  -avand un rulaj mai mic, a fost decotata cu km parcursi km

Comparabila  C  -are un rulaj aproximativ egal cu al bunului evaluat si nu a fost ajustata. km parcursi km

Aceste corectii au fost estimate in urma analizei de piata privind influenta rulajului asupra pretului bunului,

tinind cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un bun cu un rulaj diferit.

Ajustari pentru comustibilul folosit

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D:

Ajustarile aplicate pentru combustibilul folosit: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:

Aceste ajustari procentuale au fost estimate in urma analizei de piata pentru tipul combustibilului folosit si

tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul

platit fata de un tip de bun ce utilizeaza un comustibil diferit.

Ajustari pentru capacitatea cilindrica

Bunul  subiect  are o capacitatea cilindrica de: cmc

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D:

Ajustarile aplicate pentru capacitatea cilindrica: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:

Aceste ajustari procentuale au fost estimate in urma analizei de piata tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul

platit fata de un tip de bun cu co capacitatea cilindrica diferita.

Ajustari pentru dotari

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D: similar

Ajustarile aplicate pentru dotari: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:si pt. D:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata si din informatiile primite de la dealeri autorizati

si tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit pnetru o anumita dotare diferita de cea a bunului evaluat.

Cheltuieli transport

Locatia comparabilelor, este: A: B: C:

Ajustarile aplicate pentru cheltuielile de transport: pt A: pt. B: pt. C: si pt. D:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata privind preturile practicate de transportatorii de bunuri.

Taxa pentru timbrul de mediu

Taxa pt timbrul de mediu, este: A: B: C:

Ajustarile aplicate pentru timbrul de mediu: pt A: pt. B: pt. C: si pt. D:

Aceste ajustari au fost calculate in conformitate cu legislatia in vigoare si tin cont de tipul bunului, norma de poluare, anul fabricatiei si .

emisiile de CO2.

Ajustari pentru conditii de finantare

Conditiile de finantare sunt identice - nu se impun ajustari.

Ajustari pentru conditii de vanzare (motivatia partilor) 

Conditii de vanzare similare - pentru acest element de comparatie nu au fost aplicate ajustari.

Ajustarea pentru conditii de piata

Ofertele fiind de data recenta nu sunt necesare ajustari aplicate comparabilelor. 

similar

0%

neplatita platita neplatita

0 € 2726880%

Bulgaria Romania Germania

500 € 0 € 500 € 0%

0% 0%

0 € 0 € 0 €

0 € 15 €

buna

0% 0% 0%

10344

similar

0%

0%

>200.000

-10%

<200.00

0

-10% <200.00

 

>200.00

0

5% 1992

5-15%

1998

0% 1998

0% 1998
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NEW HOLLAND B110

Element de comparatie Subiect

% euro % euro % euro

Pret (euro)

Tip pret (tranzactie/oferta)

Ajustare pentru negociere -5% -1.275 -5% -1.214 -10% -2.400

Pret ajustat (euro)

Extra dotari cuprinse in oferta

Ajustari 0 0 0

Pret (vanzare/oferta) (euro)

An fabricatie 2007

Ajustari 5% 1.211 -5% -1.153 5% 1.080

Pret ajustat (euro)

Calitatea intretinerii (Starea)  satisfacatoare 

Ajustari -20% -5.087 -20% -4.381 -10% -2.268

Pret ajustat (euro)

Ore functionare (h) 5.813                   

Ajustari 0% 0 10% 1.753 0% 0

Pret ajustat (euro)

Combustibil folosit Diesel

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Model B110

Ajustari -5% -1.017 -5% -964 -5% -1.021

Pret ajustat (euro)

Dotari normal

Ajustari 0 0 0

Pret corectat (euro)

Locatie (cheltuieli transport) Romania

Ajustari 1.000 1.000 500

Pret ajustat (euro)

Taxa pentru timbrul de mediu nu este cazul

Ajustari 0 0 416

Pret ajustat (euro)

Conditii de finantare la piata

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de vanzare (motivatia 

partilor) 
vanzare libera

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret ajustat (euro)

Conditii de piata la piata

Ajustari 0% 0 0% 0 0% 0

Pret corectat (euro)
Ajustare totala neta (euro)

Ajustare totala neta procentuala (%)

Ajustare totala bruta absoluta (euro)

Ajustare totala bruta procentuala(%)

* Pentru comparabila C s-a efectuat cea mai mica Ajustare totala bruta absoluta

Opinia : 20.310  €              

Similar Similar Similar

ABORDAREA PRIN PIATA - TEHNICA ASIMILARII

Comparabila A Comparabila B Comparabila C

Ajustari Ajustari Ajustari

25.500 24.273 24.000

Oferta Oferta Oferta

24.225 23.059 21.600

nu sunt nu sunt nu sunt

24.225 23.059 21.600

2006 2008 2006

25.436 21.906 22.680

foarte buna foarte buna buna

20.349 17.525 20.412

6.250 8.000 5.840

20.349 19.278 20.412

Diesel Diesel Diesel

20.349 19.278 20.412

B110B B110B B110B

19.332 18.314 19.391

19.332 18.314 19.391

Danemarca Polonia Italia

20.332 19.314 19.891

nu este cazul nu este cazul nu este cazul

20.332 19.314 20.307

20.332 19.314 20.307

la piata la piata la piata

vanzare libera vanzare libera vanzare libera

20.332 19.314 20.307

la piata la piata la piata

20.332 19.314 20.307

-3.893 -3.746 -1.293

-16% -16% -6%

, echivalent a 90.000 lei

8.316 9.251 5.285

34% 40% 24%
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JUSTIFICAREA AJUSTARILOR APLICATE:

Ajustare pentru tip pret oferta/tranzactie

Comparabilele  A,  B, C si D  utilizate  pentru  estimarea  valorii  de  piata  sunt  oferte. Astfel, acestea au fost decotate cu un

procent de intrucat in urma discutiilor telefonice cu proprietarii, acestia sunt dispusi sa negocieze. Valoarea ajustarii

a fost stabilita pe baza observatiilor istorice referitoare la marja de negociere pentru acest tip de bunuri.

Ajustari pentru an fabricatie

Bunul  subiect  are anul de fabricatie:

Comparabila  A  -fiind mai veche decat bunul evaluat, am  aplicat  o  ajustare  de An fabricatie:

Comparabila  B  -fiind mai recenta decat  bunul evaluat, a fost decotata cu An fabricatie:

Comparabila  C  -fiind mai veche decat bunul evaluat, am  aplicat  o  ajustare  de An fabricatie:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata privind influenta anului de fabricatie asupra pretului bunului,

tinind cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un bun ce are o vechime diferita.

 

Ajustari pentru calitatea intretinerii (Starea)

Stare de intretinere similara - pentru acest element de comparatie nu au fost aplicate ajustari.

Ajustari pentru rulaj (km parcursi)

Bunul  subiect  are un rulaj de: km parcursi

Comparabila  A  -are un rulaj aproximativ egal cu al bunului evaluat si nu a fost ajustata. km parcursi km

Comparabila  B  -avand un rulaj mai mare decat bunul evaluat, am  aplicat  o  ajustare  de km parcursi km

Comparabila  C  -are un rulaj aproximativ egal cu al bunului evaluat si nu a fost ajustata. km parcursi km

Aceste corectii au fost estimate in urma analizei de piata privind influenta rulajului asupra pretului bunului,

tinind cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un bun cu un rulaj diferit.

Ajustari pentru comustibilul folosit

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D:

Ajustarile aplicate pentru combustibilul folosit: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:

Aceste ajustari procentuale au fost estimate in urma analizei de piata pentru tipul combustibilului folosit si

tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul

platit fata de un tip de bun ce utilizeaza un comustibil diferit.

Ajustari pentru capacitatea cilindrica

Bunul  subiect  are o capacitatea cilindrica de: cmc

Comparabile vs bun subiect: A: mai bun B: mai bun C: mai bun D:

Ajustarile aplicate pentru capacitatea cilindrica: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:

Aceste ajustari procentuale au fost estimate in urma analizei de piata tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul

platit fata de un tip de bun cu co capacitatea cilindrica diferita.

Ajustari pentru dotari

Comparabile vs bun subiect: A: similar B: similar C: similar D: similar

Ajustarile aplicate pentru dotari: pt A: pt. B: pt. C: pt. D:si pt. D:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata si din informatiile primite de la dealeri autorizati

si tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit pnetru o anumita dotare diferita de cea a bunului evaluat.

Cheltuieli transport

Locatia comparabilelor, este: A: B: C:

Ajustarile aplicate pentru cheltuielile de transport: pt A: pt. B: pt. C: si pt. D:

Aceste ajustari au fost estimate in urma analizei de piata privind preturile practicate de transportatorii de bunuri.

Taxa pentru timbrul de mediu

Taxa pt timbrul de mediu, este: A: B: C:

Ajustarile aplicate pentru timbrul de mediu: pt A: pt. B: pt. C: si pt. D:

Aceste ajustari au fost calculate in conformitate cu legislatia in vigoare si tin cont de tipul bunului, norma de poluare, anul fabricatiei si .

emisiile de CO2.

Ajustari pentru conditii de finantare

Conditiile de finantare sunt identice - nu se impun ajustari.

Ajustari pentru conditii de vanzare (motivatia partilor) 

Conditii de vanzare similare - pentru acest element de comparatie nu au fost aplicate ajustari.

Ajustarea pentru conditii de piata

Ofertele fiind de data recenta nu sunt necesare ajustari aplicate comparabilelor. 

5-15%

2007

5% 2006

-5% 2008

5% 2006

5813

 6250

10% 8000

 5840

buna

0% 0% 0%

B110

similar

0%

-5% -5% 0%

0 € 0 € 0 €

0 € 15 € 2726880%

Danemarca Polonia Germania

1.000 € 1.000 € 500 € 0%

similar

0%

nu este cazul nu este cazul neplatita

0 €

 
 
 
 
 
 
 
 



SC IZOLATIA SRL                                                                      Raport evaluare - Bunuri mobile   

 

 

 
 
  Pagina 32/44 

Astfel, valoarea de piata a bunurilor mobile estimata prin abordarea prin piata, la data evaluării, este:  
 

Nr.Crt. Marca Varianta 
Nr. 

inmatriculare 

Valoare de 

piata (eur) 

Valoare de 

piata  (lei) 

1 Iveco  50C15/DYP232/DAILY MH-14-ZAH 8.740 38.700 

2 Iveco  65C15/POPIA1/DAILY MH-10-ZAH 7.350 32.600 

3 Peugeot 2A8HXF/206 1,4i MH-75-ZAH 940 4.200 

4 Peugeot 3HRHSB/307 MH-72-ZAH 1.530 6.800 

5 AB 26.230 DFK 15.01 MH-18-ZAH 3.370 14.900 

6 Automecanica 19 AB 4 MH-20-ZAH 3.310 14.700 

7 New Holland B110-4PS MH-01223 20.310 90.000 

 
 
 

55  ..RREECCOONNCCIILLIIEERREEAA  RREEZZUULLTTAATTEELLOORR..  OOPPIINNIIAA  EEVVAALLUUAATTOORRUULLUUII  
 

Pentru reconcilierea rezultatelor s-a procedat la revederea întregii lucrări de evaluare pentru a putea avea 
siguranţa ca datele disponibile, tehnicile analitice, logica şi raţionamentele aplicate au condus la judecăţi 
consistente. 
 

Datele utilizate sunt autentice, pertinente şi suficiente, fiind obţinute din surse de încredere. In analiza şi 
reconcilierea rezultatelor s-au avut în vedere următoarele principii: 

q Valoarea este o predicţie; 
q Valoarea este subiectivă; 
q Evaluarea este o opinie asupra unei valori; 
q Datele primare au caracter de piaţă (în continuă modificare). 

 
Valoarea estimata in urma abordarii prin piata = 27.600 Euro 

Valoarea estimata in urma abordarii prin cost  =  Nu s-a aplicat 
 

Criteriile care au stat la baza estimarii finale a valorilor sunt: adecvarea, precizia şi cantitatea de 
informaţii. 

Adecvarea: 

Prin acest criteriu, evaluatorul judecă cât de pertinentă este fiecare metodă, scopului şi utilizării 
evaluării. Adecvarea unei metode, de regulă, se referă direct la tipul bunurilor şi viabilitatea pieţei. 

Precizia: 

Precizia unei evaluări este măsurată de încrederea evaluatorului in corectitudinea datelor, de 
calculele efectuate şi de corecţiile aduse preţurilor de vânzare ale bunurilor comparabile. 

Cantitatea informatiilor: 

Adecvarea şi precizia influenţează calitatea şi relevanţa rezultatelor unei metode. Ambele criterii 
trebuie studiate în raport cu cantitatea informaţiilor evidenţiate de o anumită tranzacţie comparabilă sau de 
o anumită metodă. Chiar şi datele care îndeplinesc criteriile de adecvare şi precizie pot fi contestate dacă nu 
se fundamentează pe suficiente informaţii.  
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In opinia evaluatorului, valoarea de piaţă estimată a bunurilor mobile aflate in proprietatea “SC 

IZOLATIA SRL”, este cea determinată prin abordarea prin piata, astfel: 
 

Nr.Crt. Marca Varianta 
Nr. 

inmatriculare 

Valoare de 

piata (eur) 

Valoare de 

piata  (lei) 

1 Iveco  50C15/DYP232/DAILY MH-14-ZAH 8.740 38.700 

2 Iveco  65C15/POPIA1/DAILY MH-10-ZAH 7.350 32.600 

3 Peugeot 2A8HXF/206 1,4i MH-75-ZAH 940 4.200 

4 Peugeot 3HRHSB/307 MH-72-ZAH 1.530 6.800 

5 AB 26.230 DFK 15.01 MH-18-ZAH 3.370 14.900 

6 Automecanica 19 AB 4 MH-20-ZAH 3.310 14.700 

7 New Holland B110-4PS MH-01223 20.310 90.000 

 
Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum şi considerentele avute în vedere la 
determinarea acestei valori sunt: 
ü Valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile 

exprimate în prezentul raport; 
ü Valoarea estimata este valabilă în condiţiile economice, sociale, politice, fiscale şi juridice existente 

la data evaluării; orice modificare a oricăreia dintre aceste conditii poate duce la modificarea valorii 
de piata; 

ü Valoarea estimată se referă la  bunuri mobile; 
ü Valoarea este valabilă numai pentru destinaţia precizată în raport si la data evaluării; 
ü Valoarea declarata reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piaţă a bunului;  
ü Valoarea este o predicţie; 
ü poate fi considerata ca cea mai buna estimare a pretului posibil obtenabil in urma unei tranzactii 

obiective si nepărtinitoare pentru bunului evaluat si poate reprezenta un nivel de referinta in 
vederea negocierilor intre vânzător si cumparator. 

ü Evaluatorul nu are nici un interes, de nici o natura, fata de bunurile evaluate sau fata de proprietar, 
iar onorariul nu a fost stabilit in functie de valoarea evaluata. 
Raportul a fost elaborat pe baza standardelor, recomandărilor şi metodologiei de lucru 

recomandate de către ANEVAR. 
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FOTOGRAFII   

 

Iveco Microbuz M2 MH-14-ZAH 
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Autospecializata N3 Basculanta MH-18-ZAH 
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Autospecializata N3 Betoniera MH—20-ZAH 
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Peugeot 206 Autoturism MH-75-ZAH  
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Peugeot 307 Autoturism MH-72-ZAH  
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Iveco Daily Autoutilitara N2 MH-10-ZAH 
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New Holland Excavator Atlas MH-01223 
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