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Data evaluam: 28 AUGUST 2015 
Data raportului: 28 AUGUST 2015

Stimate Dom n,

RE: T E R E N  CU SPAŢIU CO M ERCIAL-ADM INISTRATIV SITUAT IN  TIM IŞOARA, CALEA  
BU ZIASU LU I, N R . 11, JU D . TIM IŞ, A PA R T IN A N D  S.C. IZOM ETAL M AGELLAN SRL

La cererea dumneavoastra am realizat acest raport de evaluare, in conformitate cu Standardele de Evaluare 

(SEX’) publicate de Comitetul pentru Standarde de Evaluare (SEYC), pe baza Valorii de Plata, pentru 

proprietatea mentionata mai sus.

Acest raport de evaluare a fost întocmit strict pentru garantarea unui imprumut bancar. Acest raport de 

evaluare a fost întocmit in conformitate cu SEV 310 “Evaluari ale dreptului asupra propnetatu imobiliare 

pentru garantarea imprumutului” .

Având in vedere rezultatele obtinute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanta acestora, informaţiile de 

plata care au stat la baza aplicarii lor precum si scopul evaluarii si caracteristicile proprietarii imobiliare 

supuse evaluam, in opinia noastra, valoarea de piaţa estimata, pentru proprietatea imobiliara descrisa mai sus, 

la data evaluarii este:

VALOAREA D E  PIAŢA  

€ 1.871.000 (un m ilion opt sute şaptezeci si unu Mii Euro) 

Echivalent a 

Lei 8.289.000 (opt m ilioane doua sute opzeci si noua Lei-) 

VALOAREA D E  PIAŢA IN  PREM IZA VANZARII FORŢATE  

€ 1.403.000 (un m ilion patru sute trei m ii Euro~)

Echivalent a

Lei 6.217.000 (sase m ilioane doua sute şaptesprezece m ii Lei)

Aceasta concluzie se supune Condiţiilor Limitative si a Declaraţiilor Prezumtive prezentate mai jos in acest 

raport precum si Reprezentantelor noastre la care se face referire, de asemenea, mai jos in acest raport. N u 

avem obligaţia de a completa acest raport sau valoarea noastra concluzionala cu informaţii care ne-au fost 

puse la dispoziţie dupa data întocmirii aceafc bort.

Semnat in numele Fortis Global M an^em ^ffi; 

Georgeta Ancuta Cailean, M R fC io  / <

Director Servicii Evaluan & C oj
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REZUMAT (STRICT CONFIDENŢIAL -  IN ATENTIA DESTINATARULOI)

T E R E N  CU SPAŢIU CO M ERCIAL-ADM INISTRATIV SITUAT IN  TIM IŞOARA, CALEA  
BUZIASULUI, N R . 11, JU D . TIM IŞ, A PA R T IN A N D  S.C. IZOM ETAL M AGELLAN SRL

RAPORT 

ADRESAT:

PROPRIETAR:

LOCALIZARE:

DESCRIERE:

SUPRAFEŢE:

Y N A  C O N SU L T IN G  SPRL şi 

C O N SU L T A N T  IN SO L V E N T A  SPRL 

S.C. IZO M ETAL M AGELLAN S.R.L

P roprie ta tea  evaluata este situata in Calea Buziasului, N r . l l ,  

T im işoara , jud. T im iş.

Z o n a  este m ixta, com erc ia l/in d u stria la , împrejurimile fund ocupate  

de alte spatii co m ercia l/industria le .

P uncte  de rep er d in zona: A E M , A C K LI.U M , K LK CTRO TIM LS, 

D L 'Q U E IN K  C O M P O S IT E S  R O M A N IA , C O N T IN E N T A L  

AL'TOMC)T IV E  RO M A N ŢA , L L B R O M P L A S T , magazine.

1. C orpu l l- in  regim  de inaltim e Srchmc + P + 2 E  cu spatii 

sh o w ro o m  la p arte r si la etajul 1, iar la etajul 2 su n t birouri si 

g ru p u ri sanitare. Suni.i =  1.595 m p

2. C orpul 2- in regim  de inaltim e P, a fost am enajat ca un 

m agazin de bricolaj, Sunu =  2.563 m p.

Suprafaţa utila: 

Suprafaţa  con stru ita:

4.158 m p 

4.776 m p

NR CADASTRAL 

/C F :
N r.

Crt.
nr. T o p /C a d C F nr.

1

2 5 4 / 2 / 2 / 6 / 1 -

2 5 6 /2 /2 /1 /1
409541 - M osm ta N o u a

2
2 5 4 /2 /2 /5 - 2 5 6 /2 /1 -  

2 5 7 /6 /1 I/ I

431189 fost 402207-C 1-U 1 - 

T im işoara

3

8 4 8 2 /2 /2 /3 -8 4 8 3 /4 -

8 4 8 4 /2 /8 /1
4 1 0 2 2 2 -C l- lJ l  - T im işoara

4 2 5 6 /2 /2 /2 4 1 1367-C l-M o sm ta  N o u a

5 2 5 7 /7 /2 4 1 1368-C l-M osn ita  N o u a

6 2 5 4 / 2 / 2 / 6 / 2 /1 408 6 3 6 -C 1 -M osnita N o u a

DREPTUL DE 

PROPRIETATE:

SITUAT1E

A C T U A LA :

C E A  M A I SUNA 

UTILIZARE:

D rept de proprietate: S.C. IZO M ETA L ÎVLAGELLAN S.R.L. TIM IŞOARA, cu interdictie 
de instrainare, închiriere, grevare, in favoarea PIRAEUS BANK RAîtLANIA

La data  inspecţie i spaţiul com ercial-adm inistrativ  era liber, in curs de am enajare si păzit de proprietar.

C om ercial

VALOAREA DE £ 1.871.000 8.289.000 Lei
— —

N Q T  A: Consideram ca verificările făcute pe teren in baza releveelor primite si a extraselor de C.F. prezintă o 
baza rezonabila pentru concluziile cuprinse in acest raport de evaluare. Recomandam ca in momentul 
instrainarii sa fie refăcute măsurătorile, ridicările topografice si releveele de către o firma autorizata in domeniul 
cadastral. _____
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REZUMAT (STRICT CONFIDENŢIAL -  IN  ATENT1A DESTINATARULUI)

T E R E N  CU SPAŢIU CO M ERCIAL-ADM INISTRATIV SITUAT IN  TIM IŞOARA, CALEA  
BUZIASU LU I, N R . 11, JU D . TIM IŞ, A PA R T IN A N D  S.C. IZOM ETAL M AGELLAN SRL

♦Valoarea de piaţa nu este afectata de TVA, aceasta taxa fiind un  elem ent de fiscalitate care apare sau nu  in m om entul realizaţii unei 

tranzacrii, in condiţiile si la valanle specificate de lege si tn funcţie de calitatea persoanelor im plicate tn tranzactie (fizice sau juridice), iar 

in cazul persoanelor juridice in funcţie de înregistrarea tiscala a acestora (ca platitoare sau nu de ’IYA).

**Curs Valutar la data de 28.08.2015: 1 E uro  -= 4,4302 1 .ei___________________________________________________________________________
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A. INTRODUCERE SI EVALUARE

1. INSTRUCŢIUNI

In concordanta cu instrucţiunile primite de la dumneavoastra in Mai 2015, am inspectat proprietatea 

mentionata mai sus si am realizat toate demersurile necesare pentru a va furniza opinia noastra cu privire 

la valoarea de piaţa a proprietatii supuse evaluarii. Scopul acestui raport este garantarea unui imprumut 

bancar. Data efectiva a evaluarii este 28 AUGUST 2015.

2. INSPECŢIE

Inspecţia proprietarii in vederea intocmirii Raportului de evaluare a fost facuta in data de 25 AUGUST 

2015, in prezenta reprezentărilor proprietarului. Proprietatea evaluata nu a fost masurata. Suprafeţele 

mentionate au fost preluate din documentele puse la dispoziţie de către client fara a se efectua măsurători 

suplimentare. Am presupus ca măsurătorile au fost realizate in concordanta cu normele locale privind 

executarea de măsurători.

3. BAZELE EVALUARII

Analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate in conformitate cu cerinţele din standardele, 

recomandanle si metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţionala a 

Evaluatorilor din Romania) in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2015.

Standardele de Evaluare ANEVAR 2015 sunt compuse din ediţia 2013 a Standardelor Internationale de 

Evaluare (IVS 2013) la care se adauga Ghidurile Metodologice de Evaluare ANEV AR (GME), ediţia 2015,

Glosarul IVS 2014 si Abordarea metodologica a unor definirii si termeni din IVS 2013 in interpretarea 

ANEVAR.

Opinia evaluatorului trebuie analizata in contextul economic general (august 2015) cand are loc exerciţiul 

evaluarii. Raportul de evaluare isi pastreaza valabilitatea numai in situatia ln care condiţiile de piaţa, 

reprezentate de factorii economici, sociali si politici, raman nemodificate in raport cu cele existente la data 

evaluarii.

Tipul de valoare

In prezentul raport s-a urmărit o estimare a valorii de plata a obiectivului asa cum este definita in 

standardele internaţionale de evaluare. Conform standardului SEV 100 - Cadru General, definiţia valoni 

de piaţa este urmatoarea:



FORfBOiOBÂL
UÎFW EYT

., Ialoarea de piaţa reprezenta suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluarii, 

intre un cumpărător hotarat si un vânător botarat, intr-o tran^actie nepărtinitoare, dupa un marketing adecvat si in care 

părţile au actionat fiecare in cunoştinţa de cau^a, prudent sijara constrângere”.

Tinand conr de scopul evaluarii, s-au urmărit recomandările standardului International de aplicaţie in 

evaluare: SEY 310 - “Evaluari ale drepturilor asupra proprietarii imobiliare pentru garantarea 

împrumutului” .

Reglem entari si cadrul legal

Standardele de Evaluare A N EVAR  2012

> SEV 100 — Cadru general
> SEV 101 — Sfera misiunii de evaluare
> SEV 103 -  Raportarea evaluarii
> SEV 230 -  Drepturi asupra asupra proprietarii imobiliare
> SEV 310 -  Evaluan ale drepturilor asupra propnetatii 

imobiliare pentru garantarea imprumutului
> Ghiduri metodologice de evaluare (GME) ANEVAR 

2015
> Glosar IVS 2013
> Abordarea metodologica a unor definirii si termeni din 

IVS 2013, in interpretarea ANEVAR

4. DOCUMENTAŢIE

In întocmirea raportului de evaluare, ne am bazat pe inspecţia proprietarii si pe informaţiile furnizate de 

către Client, precum si pe rezultatul propriilor noastre investigării. Am inclus aceste referinţe in partea C a 

raportului.

5. CONSIDERENTE GENERALE

O  evaluare este o predictie a preţului, nu o garanţie. Prin necesitate este cerut evaluatorului sa faca judecaţi 

subiective. Acestea, chiar daca sunt logice si adecvate, pot fi diferite de cele făcute de către cumpărător sau 

un alt evaluator. In trecut a fost considerat faptul ca este corect ca evaluatorul sa stabileasca o sene de 

valori posibile.

Scopul evaluarii nu modifica modul de abordare a evaluarii.

Valoarea proprietarii se poate schimba substanrial, chiar si in perioade scurte de timp, si prin urmare 

opinia noastra asupra valorii ar putea difen semnificativ daca data evaluarii s-ar schimba. Daca doriri sa va 

bazaţi pe evaluarea noastra ca fiind valabila la orice alta data, trebuie sa ne consultări pe noi mai intai.

Daca preconizări o vanzare, va recomandam ca propnetatea sa beneficieze de o expunere adecvata la 

piaţa.
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6. CONFIDENŢIALITATE

Acest raport de evaluare este confidenţial, destinat numai scopului precizat. N u acceptam nici o 

responsabilitate daca este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, in nici 

o circumstanţa. Continutul acestui raport de evaluare nu trebuie dezvăluit către o terta persoana sub nici o 

forma fara consimtamantul nostru sens cu privire la forma si contextul propunem  de dezvăluire. Acordul 

nostru trebuie obtinut indiferent daca numele nostru este precizat sau nu si indiferent daca raportul nostru 

de evaluare este combinat cu altele. N u vom aproba nici o dezvăluire care nu se refera in mod suficient la 

once ipoteze speciale sau abordare pe care le-am făcut.

7. CERTIFICARE

Prin prezenta, in limita cunoştinţelor si informaţiilor detinute, certificam ca afirmaţiile prezentate si 

sustinute in acest raport sunt adevarate si corecte. De asemenea, certificam ca analizele, opiniile si 

concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate si condiţiile limitative specifice si sunt 

analizele, opiniile sl concluziile personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional.

In plus, certificam ca nu avem nici un interes prezent sau de perspectiva in proprietatea imobiliara care 

face obiectul prezentului raport de evaluare si nici un interes sau influenta legata de părţile implicate. Suma 

ce ne revine drept plata pentru realizarea prezentului raport nu are mei o legătură cu declararea in raport a 

unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valon care sa favorizeze clientul si nu este influentata de 

apariţia unui eveniment ulterior. Analizele, opiniile si concluziile expnm ate au fost realizate in 

conformitate cu cerinţele din standardele, recomandările si metodologia de lucru recomandate de către 

ANE VAR (Asociaţia Naţionala a Evaluatorilor din Romania).

In elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenta semnificativa din partea nici unei alte persoane in 

afara evaluatorului care semneaza raportul. Prezentul raport a fost efectuat in concordanta cu Standardele 

de Evaluare ANEVAR 2015 compuse din ediţia 2013 a Standardelor Internationale de Evaluare (IVS 2013) 

la care se adauga Ghidunle de Evaluare (GE), ediţia 2015, Glosarul IVS 2013 si Abordarea metodologica a 

unor definiţii si termeni din IVS 2013 in interpretarea ANEVAR. La data elaborarii acestui raport, 

evaluatorul care se semneaza este membru ANEVAR, a îndeplinit cerinţele programului de pregătire 

profesionala continua al ANEVAR si are competenta necesara întocmirii acestui raport. Evaluatorul a 

încheiat asigurare de răspundere profesionala la Ommasig.

Raportul de evaluare este realizat cu respectarea procedurilor interne de calitate ale companiei Fortis 

Global Management.
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B. PREZENTAREA DATELOR

1. LOCALIZARE 

1.1 General — Context regional

Timişoara este cel mai vestic mare oraş al României, situat în apropierea graniţelor cu Iugoslavia şi Ungaria, 

al doilea oraş din tara ca număr de locuitori (peste 310.000 locuitori conform INS), Timişoara este unul din cele mai 

dezvoltate oraşe, atât din punct de vedere economic, cât şi cultural şi educaţional.

Timişoara este un oraş de referinţă, cu o industrie diversificată şi productivă, cu un nivel al ratei şomajului sub 

media pe ţară si un nivel foarte mare ai investiţiilor străine pe cap de locuitor. Oraşul de pe Bega este recunoscut şi 

apreciat ca o locaţie preferată de către investitorii străini, firme din peste 70 de ţări demarând afaceri aici, majoritatea 

din Germania, Italia şi Statele Unite ale Americii.
Dezvoltarea economică a oraşului se datorează într-o mare măsura poziţionării sale. Timişoara este situată spre 

periferia Sud-Estică a Uniunii Europene, la o distanţă de sub 700 km de 13 capitale europene. Aproximativ o treime din 

limitele judeţului Timiş, a cărui reşedinţă de judeţ este, sunt şi frontiere ale României cu Serbia şi Ungaria.

Timişoara este în acelaşi timp un important nod de circulaţie rutieră (acces la Drumul European E70, localizare 

în apropiere de Coridorul nr. 4 de circulaţie paneropeană cu porţiunea de autostradă A l: Timişoara - Arad - Ungaria 

fiind dată în folosinţă), feroviară (este zona cu cea mai mare densitate de căi ferate din ţara - 90.5 km CF/ 100 kmp 

teritoriu), aeriană (dispune în partea de N-E. la 12 km distanţă, de un aeroport internaţional care este principala poartă 

aeriană de intrare în partea de Vest a României), având şi posibilitate de a relua circulaţia navală pe Canalul Bega 

(lucrările fiind în destaşurare).

Pentru a îmbunătăţi infrastructura Timişoarei şi a fluidiza traficul într-un oras de o asemenea dimensiune, a 

fost finalizată şoseaua de centura dintre Calea Lugojului şi Calea Aradului (centura în partea de nord a municipiului), 

fiind în curs de destaşurare proiectul pentru realizarea centurii pe partea de sud a oraşului între Calea Lugojului şi Calea 

Şagului.
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Alte proiecte importante care au demarat sunt reprezentate de reabilitarea clădirilor istorice din centrul 

Timişoarei, oraşul de pe Bega având cea mai extinsă zonă protejată de monumente istorice din România. Interesul 

autorităţilor pentru modernizare şi dezvoltare este manifestat şi în privinţa infrastructurii rutiere şi a mijloacelor de 

transport în comun. în ultimii ani au fost demarate o serie de investiţii în infrastructura din care amintim B-dul Tinereţii 

(zona Pieţei losefin), zona Pieţei Badea Carţan, zona Pădurea Verde. Bulevardul Liviu Rebreanu. pasajul de la podul 

Michelangelo. etc.

Oraşul de pe Bega este în acelaşi timp un centru cultural şi educaţional de prestigiu. Nivelul ridicat de instruire 

a populaţiei, oraşul fiind un centru universitar de tradiţie a contribuit la atragerea investitorilor - dezvoltarea industriei 

software, alături de industria de automotive. reprezintă unul din domeniile de interes pentru companiile cu capital străin.

Având toate caracteristicile unui oraş european şi piaţa imobiliară a Timişoarei a cunoscut aceeaşi dinamicitate 

precum economia sa: clădiri moderne de birouri, noi proiecte rezidenţiale de mari dimensiuni, platforme industriale cu 

dotări moderne, toate indică potenţialul imobiliar al oraşului.

1.2 Vecinatati /  împrejurimi /  Comunicaţie

Proprietatea evaluata este situata in zona Calea Buziasului, in jumatatea predominant industriala a zonei, la 

nr. 11, in partea de Sud-Est a municipiului Timişoara.

Zona este comercial/industriala, împrejurimile fiind ocupate de spatii comercial/industriale. Peste drum de 

Calea Buziasului predomina zona rezidenţial/comerciala, cu blocuri de apartamente de 4 etaje si spatii 

comerciale la parter.
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Puncte de reper din zona: AEM, ACELLUM, ELECTROTIMIS, DUQUEINE COMPOSITES 

ROMANIA, CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA, ELBROMPLAST, magazine

1.3 Acces

Accesul la proprietatea evaluata se face direct din Calea Buziasului, care este o artera de penetrare in oras 

cu autovehicole, a 6-a ca importanta din Timişoara, cu 2 benzi pe direcţia de mers.

Mijloacele de transport din zona sunt urmatoarele: Tramvaiele 4 si autobuze.

1.4 Transport public

Transportul public in zona se face cu tramvaie si autobuze. Proprietatea are acces facil la statiile de 

transport public, acestea fiind situate in vecinatatea proprietatu analizate.
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2. DESCRIEREA PROPRIETATII EVALUATE

2.1 GENERAL

Propnetatea analizata reprezintă un spaţiu comercial-administrativ format din 2 corpun de clădire alaturate 

in fata cu o platforma betonata de 1600 mp utilizata ca parcare, intabulate la Cartea Funciara dupa cum 

urmeaza:

N r.

Crt.
C F  nr. nr. T o p /C a d T e ren C ota teren D e scr iere nr. C e re re / 

20.08.2015

(m p ) (m p )

1
409541 - 

M osnita N o u a

2 5 4 / 2 / 2 / 6 / 1 -

2 5 6 /2 /2 /1 /1
1,307.00 incin ta 1 148534

2
431189 fo st 

402207-C 1-U 1 - 

T im işoara

2 5 4 /2 /2 /5 -

2 5 6 /2 /1 -

2 5 7 /6 /1 1 /1

1,179.80 1179 .8 /1963
c o m p a r tim e n tu l!

m agazin
148536

3
410222-C  l - l : l - 

T im işoara

8 4 8 2 /2 /2 /3 -

8 4 8 3 /4 -

8 4 8 4 /2 /8 /1

1,903.86 1903 .86 /2238 m agazin 148558

4
411367 C; 1 - 

M osnita N o u a
2 5 6 /2 /2 /2 109.00 co nstructii incin ta  1 148561

5
411368-C 1- 

M osnita N o u a
257/ 7 / 2 8.00 constructii incin ta  1 148562

6
408636-C 1- 

M osnita N o u a
2 5 4 / 2 / 2 / 6 / 2 /1 962.00

constructii inc in ta  I cu 

spatii sh o w ro o m  la p a rte r 

si etaj 1, etaj 2 cu b irou ri

148560

T o t a l  t e r e n 5,469.66

Cele 2 corpuri de clădire alaturate sunt:

1. Corpul 1-rn regim de inaltime Stthmc + P+2E  cu spatii showroom la parter si la etajul 1, iar la etajul 2 

sunt birouri si grupuri sanitare. Subsolul (la data inspecţiei era inundat) este subsol tehnic dar poate fi 

folosit si ca depozit.

Calcul Suprafeţe utile: subsol = 369 mp, parter = 410,23 mp, etaj 1 = 410,23 mp, etaj 2 = 405,19 mp. 

Total Corp 1 - S,„ja = 1.595 mp.

Elemente constructive: infrastructura - fundaţii pahar sub stâlpi si fundaţii continue sub ziduri, 

suprastructura - stâlp si grinzi din beton armat cu zidărie din cărămidă, închiderile - zidărie din cărămidă, 

acoperiş terasa termo si hidro izolata, finisaje - gresie peste tot, faianţa pe pereţi in grupurile sanitare, 

pereţi despărţitori din placi de gips carton, tamplarie interioara din lemn, finisaje exterioare - faţade din 

tencuieli simple peste care s-a aplicat tabla cutata, ferestre din PVC cu geam term opan, usa de la intrare 

din PVC cu geam termopan.

Cladirea este racordata la toate utilitatile edilitare, are centrala termica pe gaz si spaţiul supravegheat audio- 

video.



2. Corpul 2- in regim de inaltime P, a fost amenajat ca un magazin de bncolaj, Su,ja -  2.563 mp. La data 

inspecţiei era in curs de amenajare.

Elemente constructive: infrastructura - fundaţii pahar sub stâlpi si fundaţii continue sub ziduri, 

suprastructura - stâlp si gnnzi din beton armat cu zidărie din cărămidă, închiderile - zidărie din cărămidă, 

acoperiş terasa termo si hidro izolata prevăzut cu luminatoare, finisaje - gresie peste tot, faianţa pe pereţi in 

grupurile sanitare, finisaje exterioare - faţade peste care s-a aplicat tabla cutata, ferestre din PVC cu geam 

termopan.

Cladirea este racordata la toate utilitatile edilitare, are centrala termica pe gaz si spaţiul supravegheat audio- 

video.

2.2 UTILITATI:

Instalatii electrice: Da.

Instalatii incalzire: Da.

Alimentare cu apa: Da.

Alimentare cu gaze: Da.

Canalizare: Da.

Proprietatea evaluata este racordata la toate reţelele edilitare din zona.

2.3 SUPRAFEŢE

2.3.1 Total suprafeţe

Arile clădirilor sunt urmatoarele:

Sc Su Scd

Corp 1 458 1,595 1,832

Corp 2 2,944 2,563 2,944

Total 3,402 4,158 4,776

3. CONSIDERENTE DE MEDIU

N u am desfasurat investigaţii sau teste si nici nu ne-au fost furnizare de către proprietar informaţii de la un 

expert in domeniu care sa semnaleze prezenta sau absenta poluării sau contaminării terenului (inclusiv a 

pânzei de apa freatica).

Tinand cont de caracteristicile si de istoria proprietatii nu ne aşteptam sa existe constrângeri legate de 

mediu sau de situri arheologice.

4. C O N S I D E R E N T E  U R B A N IS T IC E
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Xe-au fost puse la dispoziţie urmatoarele documente:

•  Contract de Vanzare — Cumparare Xr. incheiere 1187 /  09.12.2007;

•  Act de dezlipire si cumparare Xr. 27233/22.02.2009;

•  Contract de Vanzare -  Cumparare cu ipoteca Xr. încheiere 164 /  21.02.2008

• Relevee.

Precizam faptul ca nu a fost verificata autenticitatea documentelor prezentate si nu s-au făcut 

investigaţii privind statutul juridic al proprietăţii in cauza.

6. DREPTURI DE PROPRIETATE

D rept de proprietate: S.C. IZO M ETA L MAGF.LT.AX S.R.L. TIM IŞOARA, cu interdictie de instrainare, 

inchinere, grevare, tn favoarea PIRAEUS BANK RAALAXIA

7. CHIRIAŞI

La data inspecţiei spaţiul comercial era liber, in curs de amenajere si păzit de proprietar.

8. TAXARE

Raportul de evaluare nu tine cont de taxele notariale sau de taxele si impozitele implicate de un transfer de 

proprietate.

9. PIAŢA SPATIILOR COMERCIALE

Având în vedere proprietatea prezentată anterior, piaţa imobiliară specifică se defineşte ca fiind piaţa 

proprietarilor im obiliare de tip com ercial - administrativ — construcţii cu specific comercial si birouri, piaţă a 

cărei ane geografică se defineşte ca fiind oraşul Timişoara special zona de Sud-Est, in jurul arterei de penetrare 

dinspre Buzias si Lugoj.

In analiza acestei pieţe am investigat aspecte legate de situaţia economico-socială Şi dezvoltarea 

urbanistică a zonei Şi subzonei, populaţia sa, trenduri ale ultimilor ani, cererea specifică Şl oferta competitivă 

pentru tipul de proprietate delimitat.

O  caracteristică importantă a sectorului este amplasarea în zona spre periferia de Sud-Est, cu acces direct 

din Şosea. In prezent există o piaţă in curs de stabilizare pentru acest domeniu, dupa scăderile masive din anii 

2009-2011. Timişoara ca un mare centru comercial este pe locuri fruntaşe, urmeaza îndeaproape trendul pieţei 

din capitala. Daca o treime din spatiile centrelor comerciale din tara se afla in Bucureşti oraşele din provincie nu 

pot ramane la o parte si se continua încurajator dezvoltarea lor si Timişoara este pe locun fruntaşe

In Romania, densitatea spatiilor moderne de retail la mia de locuitori este de 142 mp. In Capitala, 

densitatea spatiilor m oderne de retail la mia de locuitori este de 490 mp.
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Stocul total de spatii moderne de retail din Romania este de 2,86 milioane metri patrati, 32° o din 

aceasta suprafaţa fund înregistrata in Bucureşti. Centrele comerciale reprezintă 59%, in timp ce parcurile de retail 

si galeriile comerciale deţin 25%, respectiv 16° o din stocul total, informeaza specialiştii D T Z  Echinox.

Anul acesta nivelul livrărilor de spatii noi va fi cu 196% mai ridicat. Spatiile moderne de retail ce urmeaza 

a fi finalizate anul acesta depasesc 220.000 de mp. Aproximativ 75% din aceasta suprafaţa va fi livrata de către 

N E PI, care in afara de finalizarea centrelor comerciale Mega Mall si Timişoara Shopping City, are planificata 

extinderea anumitor proiecte din portofoliu - City Park Mall, Severin Shopping City si D eva S hopp ing  C enter.

In 2014, majoritatea retailerilor internaţionali au inregistrat creşteri ale vanzarilor, confirmând inca o data ca 

Romania reprezintă o piaţa cu potential si care in contextul politico-economic International are o contributie 

importanta

Cele mai im portante proiecte noi de retail in 2015 sunt centrele comerciale Mega Mall in Bucureşti, Coresi 

Shopping City in Braşov si Timişoara Shopping City in Timişoara. La sfarsitul anului 2015, densitatea spatiilor 

moderne de retail la mia de locuitori va fi de 153 mp.

"Anul acesta vom asista la o serie de livrări si extinderi de spatii comerciale, ceea ce demonstrează ca piaţa de 

retail din Rom ania este una activa atat pe partea de cerere, cat si pe partea de livrări

Timişoara care este al doilea oras din tara ca număr de locuitori, iar anul acesta se va finaliza primul 

proiect modern de retail dupa 10 ani de stagnare.

In prezent In Timişoara interesul pentru investiţii s-a mutat in partea de N ord si N ord-Est a

intravilanului oraşului, datorita faptului ca autostrada A l trece pe la N ordul si Estul Timisorii. Acest fapt este

amplificat si de finalizarea centurii ocolitoare Nord, in timp ce in Sud nu se intrevede nici o speranţa de

începere a centurii ocolitoare Sud, sau a autostrazii spre Belgrad.

Chiriile nu au inregistrat schimbări semnificative pe parcursul anului 2014, trend care se continua si in 

2015. Pentru piaţa in care se afla proprietatea de analizat - piaţa proprietarilor imobiliare comercial - 
administrative nivelul chiriilor se situeaza in tre 4 - 6  e u ro /m p .

La vanzare p en tru  spatii asem anatoare se p ractica p re tu ri cuprinse in tre  350 - 550 e u ro /m p

Previziuni pentru 2015

In  2015 stocul spatiilor m odem e de retail din Romania va depasi 3 milioane de mp, in timp ce in 
Bucureşti stocul m odern de spatii de retail va fi de peste 1 milion de mp.

10. M E TO D O L O G IE , EVALUARE SI C O M EN TA RII 

Comentarii

Raportul de evaluare trebuie considerat ca fiind cea mai buna estimare a unei valori realizabile. N u putem 

garanta estimările prezentate in acest raport, cu toate ca subliniem faptul ca evaluarea a fost pregătită cu 

atentie pe baza informaţiilor puse la dispoziţia noastra de către Client si pe baza propriilor investigaţii.

Date pe care ne am bazat sunt prezentate in acest raport.

Evaluarea este o opinie asupra valorii, cu caracter oficial, elaborata pe baza unui contract cu clientul, pe 

care se pot baza părţile identificate si pentru care evaluatorul isi asuma raspunderea. Evaluarea presupune 

cercetarea selectiva a pieţelor relevante, asamblarea datelor concludente, folosirea metodelor analitice



J t f l
FOKIBGUOBAL

......................  \H%Vf,F.HrVT

corespunzătoare, ca si aplicarea cunoştinţelor, experienţei si raţionamentelor profesionale in scopul găsirii 

celei mai potrivite soluţii la o problema de evaluare. Evaluatorul pune la dispoziţia clientului o opinie 

asupra valorii unei propnetati imobiliare, opinie care reflecta toate realitatile pertinente de pe piaţa.

10.1 CEA MAI B U N A  UTILIZARE - este un concept fundamental pe plata imobiliara fiind conturata 

de forţele competitive de pe piaţa, forte care fundamenteaza si valoarea de piaţa. Pentru a estima valoarea 

de piaţa, analiza CMBU identifica cea mai profitabila utilizare competitiva in care poate fi pusa 

proprietatea.

Cea mai buna utilizare se defineşte ca:

..Utilizarea rezonabila, probabila si lemla a unui teren liber sau construit care este tizic posibila, fundamentata adecvat, 

fezabilafinanciar si are ca rezultat cea mai mare valoare”.

Caracteristicile esenţiale ale amplasamentului raman neschimbate chiar daca pe teren se afla sau nu un imobil (destinaţia 

imobilului poate f i  schimbatai. Prin urmare, valoarea terenului este elementul conducător iar valoarea proprietăţii imobiliare 

este in funcţie de venitul adus de acest teren.

CM BU a terenului liber

Cea mai buna utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi utilizarea prezenta, 

constructia subimpartirea sau murea; in mod alternativ, terenul poate fi pastrat ca investiţie.

Cea mai buna utilizare a terenului considerat liber presupune ca terenul este liber sau poate fi eliberat prin 

demolarea construcţiilor. In aceasta ipoteza pot fi identificate utilizări care creeaza valoare, evaluatorul 

putând începe selecţia de la proprietari comparabile si sa estimeze valoarea terenului. Referitor la 

proprietatea de evaluat se mentioneaza urmatoarele aspecte:

- terenul detinut m proprietate exclusiva este localizat intr-o zona rezidenţiala;

- imobilele existente tn zona sunt de natura rezidenţiala.

Având in vedere aspectele mentionate mai sus, evaluatorul apreciaza cea mai buna utilizare a terenului 

liber este cea actuala.

CM BU a terenului construit

Cea mai buna utilizare a unei proprietati ca fiind construita poate fi continuarea utilizării existente, 

renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau conversia la o alta utilizare, demolarea parţiala sau 

totala, on  o combinaţie a acestor alternative.

D in aceleaşi considerente ca la ternul liber si aici, cea mai buna utilizare a ternului construit este actuala lui 

folosinţa, adica teren pentru constructii comerciale.

Cea mai buna utilizare a unei proprietati imobiliare trebuie sa indeplineasca patru criterii. Ea trebuie sa fie: 

permisibila legal, posibila fizic, fezabila financiar, maxim productiva
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Tinand seama de aceste considerente cea mai buna utilizare va fi determinata in situatia terenului construit 

pentru proprietatea imobiliara analizata — proprietate de tip comercial

Imobilul s-a evaluat in ipoteza utilizam in continuitate, in scopul proiectat iniţial, respectiv proprietate de 

tip rezidenţial, considerata a fi si cea mai buna utilizare. Prin prisma criteriilor ce definesc noţiunea CMBU 

aceasta abordare este permisibila legal, indeplineste condiţia de fizic posibila, este fezabila financiar si este 

maxim productiva.

10.2 Evaluarea proprietarii imobiliare

Prezentul raport de evaluare a proprietarii imobiliare are ca scop determinarea valoni de piaţa a acesteia. 

Pentru stabilirea valoni de piaţa a propnetatii imobiliare in cauza, situata pe Calea Buziasului nr. 11, 

Timişoara, formata dintr-un spaţiu comercial - administrativ, s-au folosit 2 abordari.in evaluare acceptate 

de standardele ANEVAR, precum si de cele Internationale. Astfel, abordarile in evaluare utilizate sunt:

•  Abordarea prin plata;

•  Abordarea prin venit.

Evaluarea s-a făcut in condiţiile deţinerii dreptului de proprietate complet. Etapele parcurse in evaluarea 

propnetatii imobiliare au fost:

- Identificarea si inspecţia proprietatii, incadrarea sa ca tip de proprietate;

- Identificarea drepturilor de evaluat;

- Stabilirea limitelor si ipotezelor care stau la baza elaborarii proiectelor;

- Deducerea si stabilirea condiţiilor limitative;

- Analiza pieţei imobiliare specifice (cererea, oferta, echilibrul pieţei);

- Stabilirea celei mai bune utilizări a proprietatii imobiliare.

Toate aceste etape au fost parcurse analizand cu atentie toate informaţiile culese si interpretandu-le din 

punctul de vedere al evaluarii.

M etoda Comparaţiei Directe de Piaţa

Metoda comparaţiei directe utilizeaza procesul in care estimarea valoni de plata se face prin analizarea 

pieţei pentru a gasi proprietari similare si comparand apoi aceste propnetari cu cea de evaluat. Estimările 

chinei pe piaţa, a costurilor, deprecierii si alti parametrii ai valorii pot fi făcute prin alte metode de evaluare, 

folosind tehnici comparative. De multe on, aceste elemente sunt analizate in metoda comparaţiei directe 

pentru a determina corecţiile ce trebuie făcute la preturile de vanzare ale proprietarilor comparabile.

Premisa majora a acestei metode este ca valoarea de piaţa a unei propnetari imobiliare este in relaţie 

directa cu preturile unor propnetari competitive si comparabile.

Metoda comparaţiei directe este aplicabila la toate tipurile de proprietari imobiliare cand exista suficiente 

tranzactii recente, cu date sigure, care sa indice caracteristicile valorii sau tendmtele de pe piaţa.
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Pentru a asigura credibilitatea concluziilor rezultate din aplicarea metodei comparaţiei directe, evaluatorul a 

verificat datele de piaţa obtinute si a confruntat unele date pentru eliminarea erorilor. Au fost cercetate cu 

atentie preturile, drepturile de proprietate transmise, condiţiile de finanţare, motivaţiile vanzatorilor si 

cumpărătorilor, precum si data efectuării tranzacţiilor. S-a analizat in detaliu fiecare amplasament, starea 

fizica si funcţionala, precum si caracteristicile economice.

Pentru a realiza o comparaţie intre o proprietate comparabila vanduta si proprietatea evaluata, va trebui sa 

se ia in considerare posibile corecţii bazate pe diferentele dintre elementele de comparaţie. Corecţiile pot 

fluctua in funcţie de diferentele intre fiecare element comparat. Se vor aplica metode cantitative si/sau 

calitative pentru analizarea diferentelor si estimarea corecţiilor.

Criteriile de comparaţie ce stau la baza aplicarii acestei metode, necesare pentru identificarea diferentelor 

intre proprietari, sunt:

- drepturile de proprietate transmise (proprietate închiriata sau nu);

- condiţiile de finanţare (plata cash, credite, etc.);

- condiţiile de vanzare (la valoarea de piaţa sau nu, din diferite motive);

- condiţiile pieţei (diferenţa intre momentele tranzacţiilor);

- localizarea (variaţii ale valorii datorate amplasarii m zona);

- caracteristicile fizice (dimensiunile terenului, frontul stradal, forma, etc.);

- posibilitatea de utilizare (cea existenta sau CMBU).

Instrumentul de lucru pentru efectuarea corecţiilor este grila datelor de piaţa, reprezentata de un tablou ce 

are pe orizontala liniile elementelor de comparaţie, pe verticala avand coloanele ce reprezintă proprietatea 

evaluata si proprietatile comparabile.

Metoda comparaţiei directe este cea mai utilizata si preferata atunci cand exista date comparabile.

S-au analizat proprietatile comparabile pentru a determina daca acestea au caracteristici inferioare, 

superioare sau similare fata de proprietatea analizata. Trebuie precizat ca preturile proprietarilor imobiliare 

din zona analizata sunt influentate in principal de amplasamentul in zona, vechimea si starea tehnica a 

imobilului, dotările, compartimentarea, suprafaţa utila si amenajarile de care dispune aceasta.

In determinarea valorii de plata a spaţiului comercial s-au efectuat mai multe corecţii descrise mai jos.

Prezentarea comparabilelor:
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Comparabila 1: Spaţiu comercial cu regim de înălţime P + l, situată îii TimiŞoara, zona Calea Lugosului spre 

aeroport, stradă asfaltată, utilităţi: electricitate, apă, canalizare, gaz. Ane utila 2.000 mp. Data anunţului 31.08.2015, 

preţ 1.000.000 euro, telefon 0743299299.

Aceasta comparabila s-a considerat cea mai apropiata cu propnetatea de evaluat, are cele mai mici cerectii brute, 

s-a corectat doar cu marja de negociere - 10% .

Spaţiu comercial, birouri si depozit, 2000 mp, comision ZERO
zo n a  A e ro r -o r ■ SODOUESCU IMOBILIARE 

SI COHSTRtfCTB SRL

2 C0G trm 

Centru camsfcial

Cere detâtri <fe*pre ac«asu proprie^tev.

â  tafta Marcti i.Co-fşsyitam imo-fcffe

0743.299.299
Alte telefoane;
3-356.113 333 

0371 11OJÎ0 
C-3S6 113.344 ffaw)

?£g§ S u m e l e  t a u



Alte detalii despre proprietate

Spatsu comercial. fcircun si decesi , suprafaţa 2CCC mp, platforma betonata 
~bate utittaîite vad excelent. artera intens circulata.

F o i f i i s u i n u L
MiMCF.WKYT

Nr grupuri sa n ta rr  8
Suprafaţa construita: 24C0 mp 

fir ificacsri; 15

pretvanzare. 1CCCCC0 

«ncnecia-zaccare: EUR 

menecSavanzaremp 
pretijichnere: SCOC 

mcnetfamchiriere EUR

Preţ închiriere: 8CC-Q EUR / tuna 

Cispcntoitete proprietate' imediat

Localizare şi puncte de interes
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Comparabila 2: Spaţiu comercial cu regim de înălţime D+P+2E+M, situată în Timişoara, zona 
Bogdanestilor, stradă asfaltată, utilităţi: electricitate, apă, canalizare, gaz. Arie utila 2.050 mp. Data 
anunţului 07.05.2015, preţ 1.100.000 euro, telefon 0722381983.

Aceasta comparabila este mai aproape de centru, piaţa recunoaşte cca 50 euro/mp intre un spaţiu 
comercial din zona mediana fata de o artera principala la periferie, s-a corectat in plus fata de 
comparabila 1 cu -10%.

in RATE FARA dobanda
Ti-ms-cpara. zoî\â Soĝ ineistsiof

Procneiaie exajsr. S.C D a n a -T ru s î  S ,R .t

B m m  t S.C OAKA-TRUST S .R

C e re  de ta lii d e s p r e  a c e a s ta  p ropr?eta?c 

U S u n ă  la

0722.381.983
A lte  t e l e f o a n e :

5?4$3et.963
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Centru comercisi 
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C— -2E-M

:eoc
î !4S ^  
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Alte detalii despre proprietate
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Scatii ccm une 

-fciun largi

-2 grupuri sanitare ecfcspate ccmpiet îs fiecare etaj 

-scări fie acces

- Cucatane 60 mp situata ia etajul 1
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Comparabila 3: Spaţiu comercial cu regim de înălţime P+2E , situată în TimiŞoara, stada Iuliu Maniu, stradă 

asfaltată, utilităţi: electricitate, apă, canalizare, gaz. Arie utila 1.050 mp. Data anunţului 07.05.2015, preţ 700.000 

euro, telefon 0-144538^59.

Aceasta comparabila are cele mai multe corecţii, este pe piaţa de cca 2 ani pentru care s-a corectat cu minus -10%, 

este mai aproape de centru, plata recunoaşte cca 50 euro /m p intre un spaţiu comercial din zona mediana fata de

o artera principala la periferie, in concluzie s-a mai corectat din nou cu minus - 10% .

Spaţiu Comercial S+P+E Str iuliu Maniu
îrm5503*3: judeţ Timiş 700 000 €
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Grila de calcul:

Grila comparaţii - Spaţiu comercial

1 2 3

Data 31.08.2015 07.05.2015 .OCT-2013

Tip proprietate comercial comercial comercial

Localizare

Calea
Lugosului

spre
aeroport

zona
Bogdanestilor

str. luliu 
Maniu

Destinatie comerciala comerciala comerciala

Suprafaţa comerciala 2000 2050 1050

Alte suprafeţe 0 0 0

Suprafaţa de calcul 2000 2050 1050

Pret 1000000 1100000 700000

Pret/mp 500 537 667

Chirie/an 8000 n/a N/a

Etaj/Regim de inaltime P+1E parţial D+P+2E+M P+2E

Amenajari medii medii 00-01-00

Vad comercial bun Bun Bun

An de constructie/renovare 2007 2003 1997

Certificat energetic/clasa energetica 0.00 0 Nu

Vitrina 0 - 0

Altele n/a n/a n/a

Corecţii (*) imobil evaluat 1 2  3

Tranzactie % 

Valoare corecţie Euro/mp 

Valoare unitara rezultata

Oferta

Integral

La piaţa

-10%

-50

450

-10%

-54

483

-10%

-67

600

Dreptul de proprietate 
transmis

%

Valoare corecţie Euro/mp 

Valoare unitara rezultata

Similar

0%

0

450

Similar

0%

0

483

Similar

0%

0

600

Condiţii de finanţare

%
Valoare corecţie Euro 

Valoare corecţie Euro/mp 

Valoare unitara rezultata

Similar

0%

0

0

450

Similar

0%

0
0

483

Similar

0%

0
0

600

Condiţiile pieţei

%

Valoare corecţie Euro/mp 

Valoare unitara rezultata

Actual 

Calea Buziasului

Similar

0%

0

450

Similar

0%

0

483

Superior

-10%

-60

540

Localizare

%

Similar

0%

Superior

-10%

Superior

-10%
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Valoare corecţie Euro/mp 0 -48 -54

Valoare unitara rezultata 450 435 486

Suprafaţa de calcul Similar Similar Similar

%

Valoare corecţie Euro/mp
4158

0%

0

0%

0

0%

0

Valoare unitara rezultata 450 435 486

An constructie Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie Euro/mp 0 0 0

Valoare unitara rezultata 450 435 486

Etaj/regim de inaltime Similar Similar Similar

%

Valoare corecţie Euro/mp
P+2+T

0%

0

0%

0

0%

0

Valoare unitara rezultata 450 435 486

Amenajari Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie Euro/mp 0 0 0

Valoare unitara rezultata 450 435 486

Vad comercial Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie Euro/mp 0 0 0

Valoare unitara rezultata 450 435 486

Altele Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie Euro/mp 0 0 0

Valoare unitara rezultata 450 435 486

TOTAL CORECŢII BRUTE 10% 19% 27%

TOTAL CORECŢII NETE •10% -19% -27%

VALOARE UNITARA CORECTATA 450 430 490 |

V unitara medie 
(€/mp)

457
V unitara 

(€ /m p )
450

Comparabila 1 are cele mai mici corecţii brute

.Aplicând valoarea unitara de 450 eu ro/m p  ariei utile de 4.158 mp, rezulta 1.871.000 euro. 

Valoarea estimata a proprietatii, prin metoda com paraţiei directe, este de:

V = 1.871.000 euro, echivalent a 8.289.000 Lei
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Abordarea prin venit

Proprietăţile imobiliare pot fi privite şi ca proprietăţi generatoare de venituri, acestea se achiziţionează ca 

investiţii, iar din punct de vedere al investitorului, capacitatea de a produce venit este un element esenţial care 

influenţează valoarea proprietăţii. O premisă de bază a abordării investiţionale este relaţia direct proporţională între 

capacitatea de a genera profit şi valoarea unei proprietăţi.

Un investitor care cumpără o proprietate imobiliară care generează venituri schimbă în fapt o sumă prezentă de 

bani pentru dreptul de a primi câştiguri în viitor.

în principiu, orice proprietate imobiliară nespecializată, este în măsură să genereze venituri din exploatare.

Metoda capitalizării chiriilor

Această abordare ia în considerare informaţiile referitoare la veniturile şi cheltuielile aferente proprietăţii 

evaluate şi estimează valoarea printr-un proces de capitalizare. Capitalizarea leagă venitul, (de obicei, venitul net), de 

un anumit tip de valoare prin convertirea lui într-o estimare de valoare. Acest proces poate lua în considerare 

relaţionările directe, cunoscute ca rate de capitalizare, rate de actualizare (care reflectă rentabilitatea investiţiei), sau 

ambele. în general, principiul substituţiei arată că fluxul de venit care produce cel mai mare profit, corespunzător unui 

anumit nivel de risc, conduce la cea mai probabilă mărime a valorii.

în cazul abordării prin capitalizarea venitului, valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare este determinată pe 

baza capacităţii proprietăţii de a genera venit. Abordarea prin capitalizarea venitului se bazează pe principiul anticipării, 

conform căruia valoarea este creată de beneficiile viitoare anticipate (veniturile obţinute din exploatare).

Valoarea de rentabilitate a proprietăţii imobiliare a fost determinată prin metoda capitalizării directe.

în cadrul metodei capitalizării venitului trebuie parcurşi următorii paşi:

• Determinarea venitului brut potenţial (în cazul proprietăţii analizate -  venituri din închiriere);

• Determinarea venitului brut efectiv, prin scăderea pierderilor din neocupare şi din neîncasarea chiriei;

• Analiza cheltuielilor de exploatare;

• Determinarea venitului net din exploatare;

• Stabilirea ratei de capitalizare;

• Estimarea valorii de piaţă a proprietăţii.

Formula generală de lucru utilizată în metodele de randament este:

V = VNe, / C,

unde: V = valoarea de p ia ţa

Vnet = venitul net din exploatare 

c = rata de capitalizare

Estimarea veniturilor si cheltuielilor

Pentru determinarea venitului brut potenţial s-a utilizat nivelul mediu al chiriei pe care o percepe piaţa 

proprietăţilor imobiliare similare şi cheltuielile aferente proprietăţii imobiliare. A fost estimat un venit brut efectiv, 

avându-se in vedere un grad de neocupare şi pierderi din neîncasarea chiriei pentru proprietăţile de tipul celei analizate 

de 85%. S-a luat în calcul chiria medie a zonei de 5 euro/mp pentru centre comerciale, care rezultă şi din comparabilele 

ataşate în anexe.

Rata de capitalizare utilizată a fost rata aferentă veniturilor nete din închiriere aferentă proprietăţilor 

comparabile de pe piaţa imobiliară, respectându-se astfel corelaţia între tipul de venit utilizat şi rata de capitalizare.

Nivelul chiriei a fost stabilit luându-se în calcul chiriile pe piaţă în zonă, la comparabile similare, atractivitatea 

amplasarii. suprafaţa terenului şi aria utilă a proprietăţii, starea sa tehnică, dotările oferite. Din venitul brut efectiv au 

fost scăzute cheltuielile investitorului.

Estimarea ratei de capitalizare

Rata de capitalizare reprezintă relaţia dintre câştig şi valoare şi este un divizor prin intermediul căruia un venit 

se transformă în capital, respectiv valoare a investiţiei, indiferent de forma tn care aceasta este realizată.
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Utilizarea ratei de capitalizare pentru transformarea unui venit net în capital se face numai în cazul în care 

venitul brut este de forma unei anuităţi (mărimi egale anuale sau crescătoare cu o rată constantă).

Rata este influenţată de mai mulţi factori printre care gradul de risc, atitudinile pieţei faţă de evoluţia inflaţiei 

în viitor, ratele de fructificare aşteptate pentru investiţii alternative, randamentul realizat în trecut de proprietăţi similare, 

cererea şi oferta de bani şi de capital, nivelurile de impozitare, etc. Din revista publicată de ANEVAR, VALOAREA 

ORIUNDE ESTE EA, s-a făcut o medie din mai multe studii de piaţa privind rata de capitalizare pentru centre 

comerciale, aceasta este situată în jurul valorii estimate de 9% , s-a considerat aplicabilă si utilizabila pentru 

proprietatea evaluată.

Valorile sunt prezentate in următorul tabel:

l Nr. Crt. Element UM Valoare

j

i 1 Aria utila inchinabila mp 4,158.00

| 2 Chirie unitara E U R /m p/luna 5.00

> 3 Chirie lunara Lei /luna 92,103.86

4 = l r2 Chirie lunara EU R /luna 20,790

5=4*12i Venit brut potential EUR/an 249,480

! 6 Grad de ocupare 0/ / 0 85%

7=5*6 Venit brut efectiv EUR/an 212,058

8 Chetuieli exploatare: EU R /an 44,069

j 8.1 Importe, taxe, asigurari E U R /an 22,869

| 8.2 Rezerve înlocuire (cca.5% din I UE ) E U R /an 10,600

8.3
Alte cheltuieli: management, 
administrative (cca. 5°/o din I HE )

E U R /an 10,600

l 9=7-8 Venit net EUR/an 167,989

i 10 Rata de capitalizare % 9.0" o

11=9/10
'

Valoare randament EUR
1,866,544

12=11 Valoare randament EUR
1,866,500

13=11/1 Valoare randament E U R / mpu 448.89

Metoda capitalizam chiriilor

V aloarea estim ata p rin  ven it 1,867,000 i 8,271,000
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10.3 Reconcilierea Valorilor

Intr-un raport de evaluare, estimarea finala a valorii poate fi exprimata fie ca o singura cifra, fie ca un 

interval de valon sau in ambele m odun. Tradiţional, o estimare exprimata ca o singura valoare se numeşte 

estimare punctuala si reprezintă cea mai buna estimare a evaluatorului. Estimarea punctuala trebuie sa fie 

rotunjită, astfel incat ea sa reflecte gradul de precizie asociat cu o anumita valoare.

P nn aplicarea celor doua metode de evaluare au rezultat urmatoarele valori:

M etoda utilizata Valoarea estim ata 

(euro)

Abordarea prin capitalizarea veniturilor 1.867.000

Abordarea pnn comparaţii directe 1.871.000

Pentru reconcilierea rezultatelor s-a procedat la revederea intregii evaluari pentru a avea siguranţa ca datele 

disponibile, tehnicile analitice, raţionamentul si logica aplicata au condus la judecaţi consistente. Datele 

utilizate sunt autentice, pertinente si suficiente, fiind obtinute din surse considerate de încredere.

In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere urmatoarele principii:

-Valoarea este predictie;

-Valoarea este subiectiva;

-Evaluarea este o comparare;

-Orientarea spre piaţa - evaluarea trebuie sa reflecte plata.

Tinand cont de rezultatele obtinute prin cele doua metode de evaluare precum si de adecvarea, calitatea, 

relevanta si cantitatea de informaţii de pe piaţa de care s-a dispus pentru evaluarea proprietatii imobiliare, 

tn opinia evaluatorului, valoarea de piaţa este cea determinata prin m etoda com paraţiei directe de piaţa.

In concluzie, in opinia evaluatorului, valoarea de piaţa estimata la data evaluarii — 06 Mai 2015 — pentru 

proprietatea evaluata:

1.871.000 €

(un milion opt sute şaptezeci si unu Mii Euro)

•"Valorile prezentate nu includ TVA sau alte taxe legate de cedarea dreptului de proprietate.
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11. EVALUARE

In opinia noastra, Valorea de Piaţa a proprietatii evaluate, la data evaluarii este:

VALOAREA D E  PIAŢA  

€ 1.871.000 (un m ilion opt sute şaptezeci si unu Mii Euro) 

Echivalent a

Lei 8.289.000 (opt m ilioane doua sute opzeci si noua Lei*)

VALOAREA D E  PIAŢA IN  PREM IZA VANZARII FORŢATE  

€ 1.403.000 (un m ilion patru sute trei m ii Euro) 

Echivalent a

Lei 6.217.000 (sase m ilioane doua sute şaptesprezece m ii Lei) 

Curs valutar la data de 28.08.2015:1 Euro= 4.4302 Lei

* Valorile prezentate nu includ T I rA  sau alte taxe legate de cedarea dreptului de proprietate.
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12. IPO T EZE SI C O N D IŢ II LIM ITATIVE

■ aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informaţiile si documentele furnizate de către proprietar si au 

fost prezentate fara a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul de proprietate este 

considerat valabil si marketabil. Evaluatorul nu a avut cunoştinţa de eventuale litigii legate de dreptul de 

proprietate supus evaluarii;

* se presupune ca proprietatea imobiliara se conformeaza tuturor reglementarilor si restricţiilor urbanistice 

si de exploatare/utilizare;

■ situatia actuala a propnetatii imobiliare si scopul prezentei evaluari au stat la baza selectam metodelor de 

evaluare utilizate si a modalitatilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate sa conducă la estimarea 

cea mai probabila a valorii proprietatii;

■ evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in 

lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii;

■ suprafeţele mentionate au fost preluate din documentele puse la dispoziţie de către client fara a se 

efectua măsurători suplimentare;

* evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie, existând 

posibilitatea altor informaţii de care evaluatorul nu avea cunoştinţa la data evaluarii.

■ intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia;

■ evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa depună 

mărturie in instanta relativ la imobilul supus evaluarii, in afara cazului in care s-au incheiat in prealabil astfel 

de înţelegeri;

■ nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special studiul de piaţa, metodologia abordata, identitatea 

evaluatorului s.a.) nu vor fi copiate, transmise, publicate sau mediatizate fara acordul prealabil al 

evaluatorului;

■ orice valori estimate in raport se aplica intregii proprietari si orice divizare sau distribuire a valorii pe 

interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara cazului in care o astfel de distribuire a fost 

prevăzută in raport.
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Anexa 1 

Fotografii

Corpul"!"
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Corpul"2" - interior
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Corpul" 2" usa din spate
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A nexa 2

Oferte C om parab ile  - Chirii 
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Hala noua. C. Lugojului, pana in bifurcatia cu aeroportul
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ACTE DE PROPRIETATE


