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RAPORT DE EVALUARE ACTIVE
din patrimoniul

S.C. CET GOVORA S.A.

SOLICITANT:

S.C. CET GOVORA SA

DESTINATAR: S.C. CET GOVORA SA – debitoarea in insolventa, la solicitarea
administratorului judiciar EURO INSOL SPRL

Datele, informatiile si continutul prezentului raport fiind confidentiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si
nu vor fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al evaluatorului si al DESTINATARULUI.
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REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE ŞI AL CONCLUZIILOR
La cererea beneficiarului si in baza contractului de prestari servicii incheiat intre DARIAN DRS S.A. si SC CET
GOVORA SA, am inspectat si/sau analizat si evaluat activele aflate in patrimoniul societatii si anume: imobilizari
corporale (teren, cladiri, constructii speciale si bunuri mobile) din localitatea Ramnicu Valcea si localitatea Berbesti
in perioada 07.10.2019 – 28.10.2019.
Scopul evaluarii: estimarea valorii de piata in vedere fundamentarii unor decizii de management.
Avand in vedere scopul evaluarii, prezenta lucrare s-a intocmit respectand recomandarile Standardelor de
Evaluare ANEVAR 2018:
Standarde Generale:
✓ SEV 100 – Cadrul general (IVS Cadrul general)
✓ SEV 101 – Termenii de referinta ai evaluarii (IVS 101)
✓ SEV 102 – Implementare (IVS 102)
✓ SEV 103 – Raportare (IVS 103)
✓ SEV 104 – Tipuri ale valorii
Standarde pentru active:
✓ SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 220)
✓ SEV 230 – Drepturi asupra proprietatii imobiliare (IVS 230)
✓ GEV 600 – Evaluarea intreprinderii
✓ GEV 620 – Evaluarea masinilor, echipamentelor si instalatiilor
✓ GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile.
Standarde pentru utilizari specifice:
✓ SEV 400 – Verificarea evaluari
Precizăm ca proprietatea subiect (a se înțelege ansamblul de terenuri, clădiri, construcții speciale, mașini,
echipamente și instalații) este una specializată, făra o piață activă, care se vinde extrem de rar pe piața
libera - în premisa continuarii activității. Până la acest moment nu avem cunostință despre tranzacții
încheiate între părți independente care să aibă ca obiect astfel de proprietați – în scopul continuării
activității. În Romania, tranzacțiile încheiate cu astfel de proprietății au avut loc fie ca „dare in plată” –
pentru compensarea unor datorii (generate de regulă de costul/consumul de „combustibil”), fie în scopul
valorificarii deșeurilor reciclabile („fier vechi”, etc.) sau cel mult pentru piese de schimb.
O parte din activele evaluate sunt specializate cu o piață redusă, mai puțin activă, care se vând foarte rar
pe piată sau se vând împreună cu intreprinderea sau entitatea din care fac parte, dar există și active cu
piață mai activă de tipul – halelor industriale nespecializate / cladirilor de birouri, echipamente cum ar fi:
transformatoare, mijloace de transport, tehnica de calcul si birotica, alte echipamente utilizate in multiple
domenii de activitate.
În acest context, pentru o parte din activele subiect nu a fost posibilă estimarea unei deprecieri externe
preluate din tranzactii si oferte de vanzare de bunuri similare. In cazul acestor active deprecierea externa a
fost estimata prin extrapolarea unei deprecieri externe regasite in piata pentru echipamente din acelasi
sector de activitate/domeniu de activitate – producerea de energie electrica.
A fost supus evaluarii dreptul integral de proprietate al CET GOVORA SA, asupra activelor supuse
evaluarii.
Dreptul de proprietate este considerat integral, valabil, tranzactionabil si neafectat de eventuale sarcini,
cu exceptia celor pentru care s-a precizat altfel.
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Prezenta lucrare se adreseaza CET GOVORA SA / EURO INSOL SPRL - administrator judiciar, in calitate
de client si destinatar.
Inspectia a fost realizata in perioada 07.10.2019 – 28.10.2019 de catre evaluatori ai DARIAN DRS SA –
Lucian Pop, Bogdan Calugaru, in prezenta reprezentantilor proprietarului (d-nul Gheorghe Stoian si d-na Ilinca
Maria). Data evaluarii este 07.10.2019, conform instructiunilor primite de la client, iar data raportului este 29.11
2019.

Abordările/metodele aplicate în evaluare au fost:
Proprietati imobiliare:
1. A fost estimata valoarea de piata a terenurilor in ipoteza ca acesta sunt libere de constructii – s-a aplicat
tehnica parcelarii (pentru Incinta Cet Halanga – conturul format din NOUL VILCET si DEPOZITUL DE
CARBUNE), in cadrul careia s-a aplicat si metoda comparatiei directe.
2. Abordarea prin cost – pentru toate cladirile ce fac obiectul prezentului raport
Masini, echipamente si instalatii:
1. Abordarea prin cost – pentru toate echipamentele ce fac obiectul prezentului raport
2. Abordarea prin piata – pentru acele echipamente care nu sunt specializate si au o piata transparenta
3. Evaluarea a fost realizata in ipoteza montat pe amplasament
Material recuperabil:
✓ Intrucat nu exista studiu de specialitate din care sa rezulte tipul si cantitatea de material recuperabil ce
poate fi obtinut in urma demontarii CAZANULUI 3, pentru valorificarea acestuia am propus o serie de
preturi unitare de valorificare, preturi rezultate in urma unei analize de piata de la nivelul lunii octombrie
2019.
Raportul a fost structurat dupa cum urmeaza:
(1) Termenii de referinta ai evaluarii – in care sunt prezentate atat obiectul evaluarii cat si principalele elemente cu
caracter specific care delimiteaza modul de abordare al evaluarii;
(2) Prezentarea datelor – in care sunt prezentate patrimoniul evaluat, analiza celei mai bune utilizari si analiza
pietelor specifice
(2.1) Prezentare generala
(2.2) Imobilizari corporale
(3) Piata Specifica
(4) Analiza celei mai bune utilizari
(5) Evaluarea patrimoniului – contine aplicarea metodelor de evaluare
(5.1) Etape parcurse
(5.2) Metodologie de evaluare aplicata
(5.3) Proprietati generatoare de afaceri
(5.4) Rezultatele evaluarii activelor
(6) Anexe – contin elemente care sustin argumentele prezentate in raport.
✓ Anexa - Evaluarea proprietatilor imobiliare
✓ Anexa - Evaluarea masinilior, echipamentelor si instalatiilor
In urma reconcilierii rezultatelor opinia evaluatorului referitoare la valoarea de piata (valoarea justa) a activelor
din patrimoniul CET GOVORA SA, tinand seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este:
La cererea expresa a destinatarului, valorile au fost sintetizate centralizat astfel:
CONTURUL VILCET (alcatuit din terenuri, cladiri si echipamente)
REAL ESTATE:
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ECHIPAMENTE:
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DEPOZIT DE CARBUNE (cladiri, terenuri si echipamente)
REAL ESTATE:

ECHIPAMENTE:
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Valoare de piata
Nr.
inv.

110364

produs_denumire

gestiune

filiala

RACORD GAZE NATURALE DIN RETEA
UTILIZARE GAZE SRMP TRANSGAZ

14.0 S.CAZANE GENERAL

04 CET
INDUSTRIE

EURO

RON

166.346

789.360
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Nr. inv.

produs_denumire

gestiune

filiala

330124

CAZAN DE AB.420T/H
NR.3

14.0 S.CAZANE GENERAL

04 CET
INDUSTRIE

Intrucat nu exista studiu de specialitate din care sa rezulte tipul si cantitatea de material recuperabil ce poate fi
obtinut in urma demontarii CAZANULUI DE AB.420T/H NR.3, pentru valorificarea acestuia am propus o serie de
preturi unitare de valorificare, preturi rezultate in urma unei analize de piata de la nivelul lunii octombrie 2019.
Cotatii materiale recuperabile la data evaluarii
Tip deseu
Fier vechi

Cupru

Denumire

Lei/kg

Fier Greu, Fonta
Tabla
Span

0.55 - 0.72
0.62
0.2 - 0.25

DEȘEU Cupru B1, cablu decojit - NE
ars- strălucitor

21-21.50

DEȘEU Cupru Mixt, țevi,table,cablu
ars,etc

19.5

DEȘEU Aluminiu Mixt
Aluminiu

Nota:
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DEȘEU Aluminiu Sârmă, fără Fier ;
fără izolație, ne ars
DEȘEU Aluminiu Șpan
Deseu plastic

5

Preturile
specificate nu
includ costuri de
demontare, taiere
sau alte costuri
cu pregatirea
pentru
valorificare a
materialulului
recuperabil.

2
0.5

CENTRALIZATOR CLADIRI DIN EXTERIORUL PLATFORMEI CET GOVORA
Numar Carte
Denumire
Nr.crt.
funciara
Valoare de piata
Garsoniera, str. Rapsodiei,
35647-C1 (cf.
1
12,000 €
bl.G105, ap.13
colectiv)
2

Garaj nr.10, str. Nicolae
Iorga, bl. A97

52765-C1-U13

17,000 €

3

Garaj nr.8 str. Nicolae Iorga,
bl. A97

52765-C1-U134

16,000 €

4

Garaj nr.5, str. Nicolae
Iorga, bl. A97

52765-C1-U16

17,000 €

5

Cladire Dispecerat
Termoficare Urbana

56289

114,522 €

Considerentele privind valorile estimate sunt:
 Valorile nu includ TVA;
 Valorile includ si aportul terenurilor si a cotelor parti indivize in cazul proprietatiilor imobiliare construite;
 Valorile au fost exprimate ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile exprimate raportul
de evaluare şi este valabilă în condiţiile generale şi specifice aferente perioadei octombrie 2019
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Bunurile ce fac obiectul prezentului raport au fost evaluate în starea şi configuraţia existentă la data
evaluării/inspecţiei, nefiind efectuate în cadrul lucrării previziuni privind modul de exploatare a acestora, care se
poate schimba în funcţie de condiţiile de operare ulterioare evaluării;
Opinia de mai sus nu reprezintă valoarea pentru asigurare;
Valoarea nu ţine seama de responsabilităţile de mediu şi de costurile implicate de conformarea la cerinţele legale;
Valoarea este o predicţie;
Valoarea este subiectivă;
Evaluarea este o opinie asupra unei valori;
Cursul valutar luat în considerare pentru calcule a fost de 4,7483 LEI/Euro.

Raportul a fost pregatit pe baza standardelor, recomandarilor si metodologiei de lucru recomandate de catre ANEVAR
(Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania).
Cu stimă,
DARIAN DRS SA

Lucian POP
Evaluator autorizat - membru titular ANEVAR
Specializarea EPI, EBM – leg. 15325

Ciprian Codau
Evaluator autorizat - membru titular ANEVAR
Specializarea EPI, EBM, EI – leg. 11568

17

