
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE 
                    PROMATERIS S.A. 

 

 

 

 

 

DRS   547/24.06.2021 

Datele, informaţiile şi conţinutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte 
sau în totalitate şi nu vor fi transmise unor terţi fără acordul scris şi prealabil al 

DARIAN DRS S.A. şi al PROMATERIS S.A. 

Iunie 2021 



 

DARIAN DRS                                                                                                              Evaluare PROMATERIS SA 

 

1 

 

REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE ŞI AL CONCLUZIILOR 

Scopul evaluării Scopul evaluării este răscumpărarea de acțiuni ale acționarilor care își 
exercită acest drept anterior divizării companiei, conform legii 31/1990. 
  

Activul sau datoria supuse 
evaluării: 

Activul supus evaluării este capitalul propriu al întreprinderii.  

Valoarea capitalul propriu (equity value) este valoarea unei întreprinderi 
pentru toți proprietarii săi. 

PROMATERIS SA cu sediul în Loc. Buftea, Oraş Buftea, Şoseaua 
BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, Nr. 1, Judet Ilfov, CUI: 108, nr. Reg. Com. 
J23/835/2018, site www.promateris.com 
 

Participația supusă evaluării 100% din capitalul propriu al subiectului evaluării și valoarea pe acțiune. 

Activitatea companiei 
analizate: 

Promateris are ca şi obiect de activitate principal fabricarea altor 
produse din material plastic –CAEN 2229 
 

Instrucțiunile evaluării Conform contractului DRS nr. 83 / 08.03.2021 

Premisele evaluării: Compania a fost evaluată în ipoteza respectării principiului continuităţii 
activităţii.  

Tipul valorii estimate:  Valoarea de piață aşa cum este ea definită în Standardele de Evaluare 
a Bunurilor, ediția 2020, ce sunt în acord cu IVS (International Valuation 
Standards) – ediția 2019.  

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o 
datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un 
cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție 
nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au 
acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără 
constrângere. 

Data evaluării: 31/12/2020 

Ipoteze semnificative şi 
ipoteze semnfificative 
speciale 

Principalele ipoteze şi ipoteze speciale de care s-a ţinut seama în 
elaborarea prezentului raport de evaluare sunt detaliate în subcapitolul 
1.9.  

Valoarea de piata finală a capitalului propriu s-a calculat ca medie a 
celor două abordări aplicate (abordarea prin venit si abordarea prin 
piata), prin excepție de la  GEV 600 - Evaluarea întreprinderii, art. 59, 
conform art. 134 (4) din Legea 31/1990. 

La determinarea valorii de piata a capitalului propriu al societatii nu s-a 
aplicat discount pentru lipsa de lichiditate sau control, conform 
prevederilor GEV 600 - Evaluarea întreprinderii, art. 59. 

Abordări în evaluare Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin 
convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare 
curentă a capitalului. 
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Rezultatul abordării prin venit (metoda fluxurilor de numerar actualizate 
- DCF) este:   141.800.000 lei, echivalent cu  4,9409 lei/acțiune.  

Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin 
compararea activului subiect cu active identice sau similare, ale 
căror prețuri se cunosc. 

Abordarea prin piață compară întreprinderea subiect cu 
întreprinderi, participații la capital și acțiuni similare, care au fost 
tranzacționate pe piață, precum și cu orice tranzacții relevante cu 
acțiuni ale aceleiași întreprinderi. O indicație asupra valorii poate 
proveni și din tranzacțiile sau ofertele anterioare aferente oricărei 
componente a întreprinderii. 

Abordarea prin piață (metoda comparației cu tranzacții de întreprinderi 
listate):  137.900.000 lei, echivalent cu 4.8050 lei/acțiune  

 

Concluziile evaluării: Valoarea de piață a 100% din capitalul propriu al Promateris S.A., 
este de 139.850.000 lei , echivalent cu 4.8729 lei/acțiune. 

 

Valoarea de piață a fost estimată conform prevederilor art. 134 (4) din 
Legea 31/1990, ca medie a celor două abordări aplicate. 
 

 

 

DARIAN DRS 

 

    

 

    

Abordarea prin piață (lei) 137.900.000         

Abordarea prin venit (lei) 141.800.000         

Media abordărilor (lei) 139.850.000         

Nr. acțiuni în circulație 28.699.303

Valoare (lei/acțiune) 4,8729                             
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1. TERMENII DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII 

1.1. Identificarea şi competenţa evaluatorului 

Evaluarea expusă în prezentul raport a fost realizată de către SC DARIAN DRS SA1, și nu s-a primit asistență 
semnificativă din partea niciunei alte persoane, în afara celor identificate mai jos: 

• Evaluarea întreprinderii a fost realizată de  George Ghita, cu legitimația ANEVAR nr. 18738 

• Respectarea procedurilor interne de calitate ale companiei DARIAN DRS SA, a fost verificată de către 
Mircea Popa 

Evaluatorul deține calificarea și competența de a realiza prezenta evaluare, aspect care poate fi verificat de 
părțile interesate în Tabloul Asociației (http://nou.anevar.ro/pagini/tabloul-asociatiei). 

Afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte; analizele, opiniile și concluziile 
prezentate sunt limitate numai de ipotezele (inclusiv cele speciale) considerate și sunt analizele, opiniile și 
concluziile personale ale Evaluatorului, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. În derularea 
întregului proces al evaluării care a dus la opinia raportată, evaluatorul nu a fost constrâns sau influențat în 
niciun fel. Suma reprezentând plata pentru realizarea prezentului raport nu are nicio legătură cu declararea în 
raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze vreuna din părțile interesate 
și nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior. Evaluatorul nu are niciun interes prezent sau de 
perspectivă în proprietatea care face obiectul prezentului raport de evaluare și niciun interes sau influenţă legată 
de părţile implicate. Astfel evaluatorul a putut oferi o valoare obiectivă și imparțială. 

1.2. Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați 

În conformitate cu contractul evaluării, prezentul raport de evaluare se poate utiliza exclusiv de către Promateris 
SA, în calitate de client și Promateris SA și acționarii ce își exercită dreptul de retragere în calitate de utilizatori 
desemnați și conține informații adecvate doar necesităților acesteia.  

Evaluatorul nu va transmite copii ale prezentului raport sau părți din acesta, niciunei terțe părți, dacă aceasta nu 
a fost desemnată în scris ca posibil utilizator, și nici nu poate fi făcut responsabil pentru eventuale prejudicii 
produse părților în drept în cazul în care un terț ar deține și utiliza o astfel de copie. Responsabilitatea 
Evaluatorului este doar față de utilizatorii desemnați și nu poate fi extinsă față de niciun terț. 

1.3. Scopul evaluării 

Prezentul raport de evaluare va fi utilizat exclusiv în vederea respectării prevederilor contractuale, așa cum sunt 
ele stipulate în cadrul contractului de prestări servicii contract. 

Scopul evaluării este răscumpărarea de acțiuni ale acționarilor care își exercită acest drept anterior divizării 
companiei, conform legii 31/1990. 
Raportul de evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat; evaluatorul nu își asumă 
responsabilitatea niciodată și în nicio altă circumstanță sau context în care raportul de evaluare ar putea fi utilizat.  

1.4. Identificarea activului sau datoriei supuse evaluării 

În conformitate cu contractul, obiectul evaluării este capitalul propriu al întreprinderii PROMATERIS S.A., cu 
sediul în Loc. Buftea, Oraş Buftea, Şoseaua BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, Nr. 1, Judet Ilfov, CUI: 108, nr. Reg. 
Com. J23/835/2018, site www.promateris.com  

Compania este o  societate pe acțiuni având capitalul social de 30.406.541 lei alocat unui număr de 30.406.541 

 

1 SC DARIAN DRS SA, împreună cu evaluatorii identificați, sunt denumiți generic în cadrul raportului „Evaluatorul”. 

http://nou.anevar.ro/pagini/tabloul-asociatiei
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acțiuni nominative cu o valoare nominală de 1 leu. 

1.5. Tipul valorii 

Luând în considerare scopul prezentei evaluări, tipul valorii adecvat este Valoarea de piață aşa cum este ea 
definită în Standardele de Evaluare a Bunurilor, ediția 2020, ce sunt în acord cu IVS (International Valuation 
Standards) – ediția 2019. 

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, 
între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat 
și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere. 

Această valoare, de regulă, datorită volatilității condițiilor de piață, are valabilitate limitată la data evaluării și nu 
va putea fi atinsă în cazul unei eventuale incapacități de plată viitoare când, atât condițiile pieței cât și situațiile 
de vânzare pot diferi față de acest moment. 

Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data întocmirii sale. 
Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea. 

1.6. Data evaluării 

Data evaluării este 31/12/2020. Concluzia asupra valorii a fost determinată în contextul condițiilor pieței specifice 
de la această dată. Data raportului este 24.06.2021. 

Conform nivelului de încredere al evaluatorului în precizia rezultatelor, expresia numerică a indicației finale 
asupra valorii de piață a fost rotunjită la sute de mii de lei întregi.  

1.7. Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării 

Cu ocazia desfășurării procesului de evaluare, evaluatorul a avut asigurat acces la situațiile financiare ale 
companiei și la alte informații relevante. 

1.8. Natura și sursa informațiilor pe care se bazează evaluarea 

A. Informații primite de la client 

• Informații certe 
o situațiile financiare ale companiei pentru intervalul 31.12.2016 – 31.12.2020 
o balanţe analitice pt intervalul 31.12.2017-31.12.2020 
o registrul mijloacelor fixe la 31.12.2020 
o Raport anual Promateris 2020, 2019, 2018 
o informații centralizate în cadrul chestionarului transmis cu privire la: 

▪ activitatea operațională a companiei 
▪ activitatea comercială a companiei 
▪ situația juridică a companiei și a patrimoniului său 
▪ situația patrimonială 
▪ active în exploatare/în afara exploatării 

Responsabilitatea pentru aceste informaţii revine integral Clientului. 

• Informații pe care se bazează concluzia asupra valorii: 
o Bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada 2021-2025. 
o Orice date relevante a căror considerare poate influența rezultatul metodelor apllicate 

Aceste informații au fost asumate de Evaluator în urma comparării cu cele rezultate din cercetarea pieței; pentru 
diferențe semnificative au fost aplicate ajustări. 

B. Informații colectate de evaluator 
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• Date cu privire la situația și evoluția economiei naționale. 

• Date cu privire la industria specifică, în care operează întreprinderea. 

• Date cu privire la concurenți și întreprinderi comparabile (cifră de afaceri, indicatori de profitabilitate 
și rentabilitate, rate de creștere, capital de lucru net etc.) 

Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile și documentele pe care le-a avut la dispoziţie,  fiind 
posibilă  existența şi a altor informaţii sau documente de care evaluatorul nu avea cunoştinţă.  

Evaluatorul a  obţinut informaţii, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte şi de încredere, dar nu se 
asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi incorecte. 

1.9. Ipoteze semnificative şi ipoteze semnificative speciale 

Valoarea opinată în raportul de evaluare este estimată în condiţiile realizării ipotezelor care urmează. Dacă se 
va demonstra că cel puţin una din ipotezele sub care este realizat raportul nu este valabilă, valoarea estimată 
este invalidată. 

Principalele ipoteze de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt următoarele: 

1. Ipoteze semnificative:  

✓ Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către reprezentanţii 
Promateris SA, prin personalul specializat, referitoare la situaţia patrimonial-economică a companiei şi 
au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare.  

✓ Dreptul de proprietate asupra  acțiunilor este considerat valabil şi marketabil; 

✓ Informaţiile furnizate de terţe părţi sunt considerate de încredere dar nu se acordă garanţii pentru 
acurateţe; 

✓ Se presupune că amplasamentele se conformează tuturor reglementărilor şi restricţiilor de zonare şi 
utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o non-conformitate, descrisă şi luată în considerare 
în prezentul raport; 

✓ Evaluatorul nu a realizat o inspecție a imobilizărilor corporale aflate în exploatare. Nu am realizat o 
analiză a clădirilor, nici nu am inspectat acele părţi care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, 
acestea fiind considerate în stare tehnică bună. Nu ne putem exprima opinia  asupra stării tehnice a 
părţilor neinspectate şi acest raport nu trebuie înţeles că ar valida integritatea structurii sau sistemului 
clădirilor; 

✓ Nu am realizat niciun fel de investigaţie pentru stabilirea existenţei contaminanţilor. Se presupune că nu 
există condiţii ascunse sau neaparente ale proprietăţii imobiliare şi a utilajelor, solulului, sau structurii 
care să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru asemenea condiţii 
sau pentru obţinerea studiilor necesare pentru a le descoperi. 

✓ Situaţia actuală a companiei evaluate şi scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor 
de evaluare pentru estimarea valorii. 

✓ Analiza situaţiilor financiare ale societăţii comerciale supuse evaluării în cadrul prezentului raport, nu 
presupune că noi am efectuat un audit, revizie limitată sau due-diligence pentru această societate. Nu 
ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la integralitatea, corectitudinea sau exactitatea oricărei 
informaţii financiare primite de la societate sau în numele acesteia; 

✓ S-a presupus că legislaţia în vigoare se va menţine şi nu au fost luate în calcul eventuale modificări care 
pot să apară în perioada următoare. 

✓ Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia; 
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✓ Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să depună 
mărturie în instanţă relativ la societatea în chestiune; 

✓ Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitoare la valori, identitatea evaluatorului) 
nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al părţilor amintite în anexă; 

✓ Orice valori estimate în raport se aplică întregii societăţi şi orice divizare sau distribuire a valorii pe 
interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost 
prevăzută în raport. 

✓ Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data întocmirii 
sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea. 

✓ Prezentul raport de evaluare nu reprezintă inventarierea bunurilor mobile, evaluarea a fost realizată 
exclusiv pe baza listei și a informațiilor primite de la reprezentanții clientului/proprietarului. 

✓ Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție,  fiind posibilă 
existența şi a altor informaţii de care evaluatorul nu avea cunoştinţă. Orice neconcordanțe apărute, din 
acest motiv sau din neîndeplinirea ipotezelor luate în calcul, impun reanalizarea evaluării și, dacă este 
cazul, a cuantificării valorice a  diferențelor. 

✓ Valoarea de piata finală a capitalului propriu s-a calculat ca medie a celor două abordări aplicate 
(abordarea prin venit si abordarea prin piata), prin excepție de la GEV 600 - Evaluarea întreprinderii, 
art. 50, conform art 134 (4) din Legea 31/1990. 

✓ La determinarea valorii de piata a capitalului propriu al societatii nu s-a aplicat discount pentru lipsa de 
lichiditate sau control, conform GEV 600 - Evaluarea întreprinderii, art. 59. 

Prezentul proces de evaluare ce face obiectul acestei sinteze a fost întocmit în baza următoarelor ipoteze 
semnfificative speciale: 

✓ Nu este cazul. 

1.10. Restricții de utilizare, difuzare sau publicare 

Raportul de evaluare, în totalitate sau pe părți, sau oricare altă referire la acesta, nu poate fi publicat, nici inclus 
într-un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului cu specificarea formei şi 
contextului în care urmează să apară. Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui de către alte 
persoane decât cele la care s-au făcut referiri anterior, atrage după sine încetarea obligaţiilor contractuale. De 
asemenea, intrarea în posesia unui terţ a unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia. 

1.11. Declararea conformității evaluării cu SEV 

Standardele generale: 

• Definiţiile şi conceptele pe care se bazează această evaluare sunt cele din SEV 100 – Cadru general 
(IVS – Cadru general)  

• Misiunea de evaluare a fost definită în conformitate cu prevederile SEV 101 – Termenii de referință ai 
evaluării (IVS 101) și condusă în acord cu prevederile SEV 102 – Documentare și conformare (IVS 102) 

• Prezenta evaluare este întocmită cu respectarea cerinţelor SEV 103 – Raportare (IVS 103). 

• SEV 104 – Tipuri ale valorii. 

• SEV 105 – Abordări și metode de evaluare. 

Standardele pentru active: 
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• Obiectul evaluării fiind o întreprindere, procesul de evaluare a ținut cont de prevederile, SEV 200 – 
Întreprinderi și participații la întreprinderi (IVS 200) și GEV 600 – Evaluarea întreprinderii. 

• Pentru evaluarea activelor imobiliare în afara exploatării s-a ținut seama de prevederile SEV 230 – 
Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230) și GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile. 

Conform prevederilor contractuale și a instrucțiunilor evaluării, a fost necesară o singură abaterea de la GEV 
600 - Evaluarea întreprinderii, art. 50, pentru respectarea prevederilor  art 134 (4) din Legea 31/1990, și anume: 
valoarea finală a fost calculată ca medie a celor două abordări aplicate. 

1.12. Descrierea raportului 

Raportul de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu SEV 103 și cuprinde, pe lângă 
termenii de referință, descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților relevante pe care s-
a bazat opinia privitoare la indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară nicio excludere sau abatere de la 
respectivul Standard.   
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2. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC 

2.1. Prezentare generală a întreprinderii 

Denumirea societăţii: PROMATERIS S.A. 

Sediul social: Loc. Buftea, Oraş Buftea, Şoseaua BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, Nr. 1, Judet Ilfov 

Pagina web: www.promateris.com 

Obiect principal de activitate: Promateris are ca şi obiect de activitate principal fabricarea altor 
                                                        produse din material plastic –CAEN 2229 

Oficiul Registrului Comerţului nr. J23/835/2018 

Cod unic de înregistrare RO 108 

Promateris SA este organizată ca o societate pe acțiuni. La data evaluării capitalul social subscris şi vărsat este 
de 30.406.541 lei (divizat în 30.406.541  acțiuni cu valoare nominală de  1 leu/ acțiune). 

 

Infiintata in 1957 sub denumirea de Fabrica de Mase Plastice Bucuresti. Din 1990 functioneaza ca societate 
pe actiuni "PRODPLAST" S.A. 
Activitatea principala este prelucrarea maselor plastice. 

PROMATERIS S.A., avand peste 60 de ani de experienta, si-a diversificat continuu fabricatia, astfel ca, in 
prezent, produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici, fiind 
apreciate pe piata romaneasca precum si in tari ca Germania, Franta, Olanda, Suedia, Austria, Spania, Serbia, 
Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, s.a. In ultima perioada, aderand la conceptul ca plasticul de unica 
folosinta trebuie înlocuit si ca economia circulara se bazeaza si pe materiale reciclabile, inclusiv cele 
compostabile, avand in vedere ca si Comisia Europeana a subliniat importanta decarbonizarii industriei 
materialelor plastice si aloca fonduri pentru dezvoltarea produselor biobased, compostabile si a infrastructurii 
asociate colectarii resturilor organice, Promateris, care este una dintre cele mai vechi companii din industria 
româneasca de profil, a initiat un proces masiv de tranzitie catre productia de materiale bio-based, compostabile, 
cu un continut ridicat de materiale regenerabile, ce adera la principiile economiei circulare. Obiectivul Promateris 
este de a transforma, prin propriul exemplu, industria manufacturiera locala si de a reprezenta un model de 
inovare si în industriile conexe, cu activitati de gestionare a deseurilor, compostare, reciclare. Promateris a 
dezvoltat un departament de R&D în vederea realizarii de produse sustenabile, alaturi de companii reputabile 
din Austria si Japonia, este singura companie din România membra a European Bioplastics si a incheiat 
parteneriate cu universitati din Romania în vederea cercetarii si dezvoltarii de noi materii prime, obtinand si 
certificarea TUV Austria pentru productia de sacose compostabile 

2.2. Proprietarii 

Capitalul social, la data evaluării, este deţinut de către următorii asociați: 

 

Professional Imo Partners S.A. deține un numar de 1.327.440 acțiuni in capitalul Promateris SA. 
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2.3. Diagnosticul juridic  

Prezentarea aspectelor juridice şi tuturor aspectelor arătate în întregul raport au la bază documentele şi 
informaţiile puse la dispoziţie de către numeîntreprindere prin conducerea societăţii, directorii de funcţiuni şi 
persoane autorizate din compartimentele de specialitate ale societăţii.  

2.3.1. Dreptul de proprietate asupra terenului, clădirilor și echipamentelor 

Compania își desfășoară activitatea operațională în locația din Loc. Buftea, Oraş Buftea, Şoseaua 
BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, Nr. 1, Judet Ilfov 

Conform datelor primite de la client, compania deține drept deplin de proprietatea asupra activelor imobiliare din 
patrimoniu, în baza contractelor de vânzare cumpărare încheiate și a certificatelor ce atestă dreptul de 
proprietate. 

2.3.2. Participaţii şi alte imobilizări financiare 

La data evaluării societatea deține imobilizări financiare în sumă de 30.579.229 lei fiind reprezentate de: 

 

Active financiare la 
31.12.2020 

Valoare RON 
% din capitalul 

social 

Actiuni Romtatay SA 108.203 10.00% 

Actiuni Biodeck SA 140.000 70.00% 

Actiuni Professional 
Imo Partners 29.962.818 14.99% 

6. Alte împrumuturi 
(ct. 2675* + 2676* + 

2677 + 2678* + 2679* 
- 2966* - 2968*) 

368.208  

TOTAL 30.579.229  

 

2.3.3. Licenţe brevete, mărci, proprietăţi intelectuale 

Întreprinderea deţine în patrimoniul, la data evaluării, imobilizări necorporale in suma de 83.754 lei. 

Imobilizarile necorporale reprezinta licente de operare calculator, antivirus, soft mentenanta “optimizare 
fabricatie granule PVC” si soft financiar contabil. Imobilizarile necorporale sunt evaluate in Situatia pozitiei 
financiare conform tratamentului de baza prevazut in IAS 38 (cost de achizitie minus amortizarea acumulata). 

2.3.4. Litigii 

Conducerea analizeaza periodic situatia litigiilor in curs, iar in urma consultarii cu reprezentantii sai legali decide 
necesitatea crearii unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentarii acestora in situatiile financiare. 

SC PROMATERIS SA este implicata in 18 dosare, astfel: - 18 dosare comerciale referitoare la creante de incasat 
rezultate in cursul normal al desfasurarii activitatii. 

2.3.5. Autorizaţii de funcţionare, licențe, certificate de calitate 

S.C.Promateris S.A. isi desfasoara activitatea de productie in baza Autorizatiei de mediu nr.257 / 15.05.2013 
emisa de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti. 
Societatile isi propun intensificarea preocuparilor privind tinerea sub control a aspectelor de mediu asociate 
activitatiilor sale pentru asigurarea conformitatii cu cerintele legale prin : 
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➢ marirea volumului de fabricare de produse din materiale biodegradabile, masura cu impact direct asupra 

protectiei mediului ; 

➢ cresterea vanzarilor de marfuri din materiale biodegradabile ; 

➢ minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor in conditii de siguranta atunci cand aparitia 

lor nu poate fi evitata ; 

➢ reducerea emisiilor de noxe in atmosfera ; 

➢ reducerea consumurilor de resurse naturale prin refolosirea materialelor reciclate, atat din productia 

proprie cat si prin achizitii din exteriorul firmei. 
In cursul anului 2020, s-a urmarit respectarea cerintelor legale si a celor cuprinse in actele normative de 
reglementare, constatandu-se acest lucru si in urma controalelor efectuate de organismele autorizate. 
SC Promateris nu a avut litigii cu privire la incalcarea legislatiei aferente protectiei mediului inconjurator. 

2.4. Contracte de împrumut. Garanţii. Alte datorii 

Conform situatiilor financiare puse la dispozitie de client societatea are următoarele datorii financiare: 

 
31.12.2020 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625+ 
1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 

9.727.893 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 
+ 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 

14.067.932 

ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE 
 

              
3.948.776      

 

TOTAL 27.744.601 

De asemenea, întreprinderea are următoarele datorii din exploatare: 

 31.12.2020 

Datorii comerciale 15.761.234 

Datorii către entități din grup și asociate 0 

Alte datorii din exploatare 1.266.852 

Venituri în avans 0 

 Total Datorii curente din exploatare 17.028.086 

2.5. Diagnosticul operaţional 

2.5.1. Organizarea activităţii de exploatare 

Activitatea productivă. Capacități de producție şi gradul de utilizare al acestora 

PROMATERIS S.A., avand peste 60 de ani de experienta, si-a diversificat continuu fabricatia, astfel ca, in 
prezent, produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici, fiind 
apreciate pe piata romaneasca precum si in tari ca Germania, Franta, Olanda, Suedia, Austria, Spania, Serbia, 
Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, s.a. In ultima perioada, aderand la conceptul ca plasticul de unica 
folosinta trebuie înlocuit si ca economia circulara se bazeaza si pe materiale reciclabile, inclusiv cele 
compostabile, avand in vedere ca si Comisia Europeana a subliniat importanta decarbonizarii industriei 
materialelor plastice si aloca fonduri pentru dezvoltarea produselor biobased, compostabile si a infrastructurii 
asociate colectarii resturilor organice, Promateris, care este una dintre cele mai vechi companii din industria 
româneasca de profil, a initiat un proces masiv de tranzitie catre productia de materiale bio-based, compostabile, 
cu un continut ridicat de materiale regenerabile, ce adera la principiile economiei circulare. Obiectivul Promateris 
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este de a transforma, prin propriul exemplu, industria manufacturiera locala si de a reprezenta un model de 
inovare si în industriile conexe, cu activitati de gestionare a deseurilor, compostare, reciclare. 

In implementarea planului de investitii s-a avut in vedere ca investitiile facute in echipamentele achizitionate si 
know-howul aferent sa fie compatibile si alocate preponderent pentru productia de produse compostabile si 
biobased. Trecerea la solutii compostabile nu se poate face imediat (fiind necesare investitii în echipamente noi 
si respecializarea fortei de munca). 

In plus, exista inca tipuri de produse care nu se preteaza utilizarii bio-plasticelor, astfel ca, prin cele doua fabrici 
ale sale, S.C. PROMATERIS S.A. pune in continuare la dispozitia clientilor sai produse de tipul granule din 
diverse compounduri pentru incaltaminte, cabluri electrice, furtune etc.; si folii coextruse in trei straturi, latimi 
pana la 6 m pentru: folii solarii; huse termocontractibile; huse pentru materiale paletizate; folii termocontractibile 
pentru baxare bauturi, conserve, detergenti; folii pentru instalatii de ambalare tip FFS, precum si folii 
termocontractibile; Eforturile si parteneriatele pe care societatea le dezvolta sunt în directia gasirii unor materii 
prime inovatoare, cu un timp de descompunere mai redus, care au la baza tehnologii inovatoare. Este important 
sa oferim o solutie viabila si scalabila, o alternativa realista si un sistem pe 
care sa începem sa îl construim, în vederea înlocuirii la scara mare a produselor din plastic ce pot fi înlocuite. 
PROMATERIS S.A. prin experienta, profesionalismul si motivarea angajatilor sai, prin tehnologiile si utilajele de 
care dispune, prin controlul atent aplicat produselor sale - are capabilitatea tehnica si umana de a satisface cele 
mai exigente cerinte ale clientilor sai. 

Majoritatea liniilor de productie sunt state-of-the-art, cele mai bune echipamente disponibile pe piata, produse 
in Germania, Danemarca si Italia, achizitionate odata cu mutarea in Buftea, deci incepand cu 2018. Gradul de 
utilizare este este de peste 80%, ceea ce corespunde unei exploatari normale a intalatiilor. 
Liniile se amortizeaza contabil in 8 ani de zile, dar in general acestea pot functionala pana la 20 de ani. 

Activitatea de cercetare-dezvoltare 

Promateris a dezvoltat un departament de R&D în vederea realizarii de produse sustenabile, alaturi de companii 
reputabile din Austria si Japonia, este singura companie din România membra a European Bioplastics si a 
incheiat parteneriate cu universitati din Romania în vederea cercetarii si dezvoltarii de noi materii prime, obtinand 
si certificarea TUV Austria pentru productia de sacose compostabile. 

Activitatea de aprovizionare 

Principalul furnizor de materie prima pentru compounduri biodegradabile este Novamont din Italia, dar lucram si cu 
BASF sau cu Nurel din Spania. Incepand de anul viitor vom dezvolta compounduri proprii in cadrul companiei. 
Nu exista probleme de achizitie iar termenele de plata sunt in general de 60 de zile. 
Pentru fabrica de PVC lucram cu cei mai importanti producatori regionali, respectiv Borsodchem Ungaria (suspensie 
PVC), Omya (carbonat de calciu), LG (plastifianti). 
Nu exista probleme de achizitie iar termenele de plata sunt in general de 60 de zile. 
 

2.5.2. Dinamica investiţiilor 

În perioada analizată, întreprinderea a realizat următoarele investiții: 

 

An 2020 2019 2018 

Investitii( lei) 29.496.203 12.925.711 1.681.850 
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Cele mai mari investiții au fost reprezentate de achizitia echipamentelor/instalatiilor de productie, achizitia de 
terenuri pentru dezvoltari ulerioare a capacitatilor de productie si achizitia de echipamente de 
transprot/manipulare. 

Imobilizarile corporale (fara terenuri) existente la 31.12.2020 sunt in numar de 262 pozitii, din care 88 pozitii 
amortizate integral si 174 pozitii neamortizate integral. 

2.6. Diagnosticul comercial 

2.6.1. Analiza macroeconomică 

Pandemia de Covid-19 ce a marcat anul 2020 a provocat o recesiune bruscă și profundă în întreaga lume, 
punând la încercare sistemele de sănătate și de protecție socială, societățile și economiile, modul în care trăim 
și colaborăm. În aceste condiții, conform prognozei de toamnă, economia Zonei Euro va înregistra o 
contracție de 7,8 % în 2020, și se estimează o creștere de 4,2 % în 2021 și de 3% în 2022. Conform 
previziunilor, economia UE se va contracta cu 7,4 % în 2020,  fiind preconizată o creștere de 4,1 % în 
2021 și de 3 % în 2022. Perspectivele de redresare sunt neuniforme de la țară la țară în functie de răspândirea 
virusului, strictețea măsurilor de sănătate publică adoptate pentru a-l ține sub control, compoziția sectorială a 
economiilor naționale și forța răspunsurilor politice naționale. 

 

Mobilizarea deplină a capacității bugetului UE este esențială pentru o redresare rapidă și durabilă. 

 În acest context, liderii UE au convenit asupra celui mai mare pachet de stimulente din istorie format din 

bugetul pe termen lung al UE 2021-2027 și Next Generation (instrument temporar conceput pentru a 

stimula redresarea  , care va susține reconstrucția Europei în urma pandemiei de Covid-19. 

 Pachetul financiar va susține cercetarea și inovarea,  tranziția climatică și digitală, politicile tradiționale 

precum coeziunea  și politica  agricolă comună, combaterea schimbărilor climatice, protecția biodiversității 

și egalității de gen și va dispune de mecanisme de flexibilitate consolidate  pentru a garanta capacitatea 

acestuia de a răspunde unor nevoi neprevăzute. 

 Investițiile publice joacă un rol vital în cadrul unui proces echilibrat și durabil de redresare. Prin urmare, cea 

mai mare parte a finanțării disponibile în cadrul instrumentului „Next Generation EU” (peste 80%) va fi 

utilizată pentru a sprijini investițiile și reformele din statele membre, fiind alocată cu prioritate acolo unde 

impactul crizei și necesitățile în materie de reziliență sunt cele mai mari. 

 Mecanismul de redresare și reziliență, element principal al instrumentului Next generation  va fi unul 

dintre principalele instrumente de redresare, beneficiind de un sprijin financiar fără precedent, sub formă de 

împrumuturi și granturi, concentrat în primii ani cruciali ai redresării și va susține investițiile și reformele 

esențiale pentru sustenabilitate și o coeziune competitivă prin intermediul noii  strategii de creștere 

economică, și anume Pactul verde european. 

 Pactul ecologic european prezintă o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea UE într-

o  societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere 

al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea 

economică să fie decuplată de utilizarea resurselor.  

 Planurile de redresare și reziliență ale statelor membre construite vor trebui să reflecte provocările 

relevante specifice fiecărei țări și să fie aliniate la prioritățile UE, inclusiv recomandările specifice fiecărei țări 

adresate statelor membre în ultimii ani și vor face parte din programele lor naționale de reformă.  
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Caracteristicile construcției bugetare pe anul 2021 și orizontul 2022-2024, care vor susține efortul României 

pentru o economie robustă, care să facă față provocărilor viitoare: 

 

 Proiectul de buget este configurat pe un cadru economic cu o creștere economică de 4,32% prevăzută 

pentru anul 2021, cu un vârf în anul 2023 de 5% și un ritm mediu anual de 4,9% pe întreg orizontul 2022-

2024, mai mare comparativ cu cea estimată a fi înregistrată la nivelul țărilor UE (4,2% la nivelul zonei euro 

și 4,1% pe total UE, estimată pentru anul 2021, conform prognozei de toamnă a UE).  În condițiile unui cadru 

internațional și intern dificil marcat de criza pandemică, România are o viziune de politici fiscale și 

bugetare care să permită recuperarea contracției economice din anul 2020 și să potențeze și să 

mențină creșterea economică la un nivel de peste 4% pe orizontul de referință,  fiind conștientă că  

trebuie să utilizeze toate pârghiile pentru a pregăti economia să facă față unor eventuale șocuri 

viitoare.  

 

Studiul Băncii Mondiale confirmă  că guvernul, banca centrală și autoritatea de supraveghere financiară din 
România nu au stat pasive în fața crizei Covid-19, intensitatea răspunsului de politică al acestora în sectorul 
financiar ducând la un loc onorabil pentru țara noastră într-un clasament mondial întocmit în această privință de 
specialiștii instituției financiare internaționale.  

Sursa: RAPORT PRIVIND SITUAŢIA MACROECONOMICĂ PE ANUL 2021 ŞI PROIECŢIA ACESTEIA PE ANII 
2022-2024- GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

2 Estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză 
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Evoluţia indicatorilor macroeconomici pe termen mediu 

- modificare procentuală faţă de anul anterior - 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Produsul intern brut, 

             - preţuri curente – mld. lei  

1040,8 1116,8 1204,2 1301,6 1403,8 

             - creşterea reală, % -4,4 4,3 4,7 5,0 4,9 

Contul curent – mil. euro -10.851 -10.566 -10.835 -10.776 -10.998 

            - % din PIB -5,0 -4,6 -4,4 -4,1 -3,9 

Creşterea preţurilor de consum, % 

            - sfârşitul anului 

            - media anuală 

 

2,06 

2,63 

 

2,5 

2,4 

 

2,4 

2,6 

 

2,3 

2,5 

 

2,2 

2,4 

Câştigul salarial mediu brut lunar - lei 5150 5380 5725 6110 6515 

Câştigul salarial mediu net lunar - lei 3180 3323 3538 3777 4025 

Câştigul salarial real, % 3,8 2,0 3,8 4,2 4,1 

Numărul mediu de salariaţi-mii persoane 5090 5158 5227 5405 5520 

Numărul de şomeri înregistraţi la sfârşitul 
anului 

          - mii persoane 305 310 280 255 240 

          - rata şomajului înregistrat, % 3,5 3,6 3,1 2,8 2,6 

 

În anul 2020, impactul măsurilor de prevenire și combatere a pandemiei COVID-19 asupra bugetului general 

consolidat a fost de 3,65% din PIB, din care 0,4 puncte procentuale sunt finanțate din fonduri UE, din care 0,2 

pp s-au rambursat în 2020, restul urmând să se ramburseze în anul 2021, respectiv în anul 2021 este estimat 

la 1,29% din PIB din care 0,35 puncte procentuale estimate a se rambursa din fonduri UE. 

De asemenea, pentru combaterea efectelor economice negative generate de pandemia COVID19, au fost 
aprobate o serie de programe guvernamentale de sprijin pentru susținerea activității IMM-urilor și a companiilor 
mari și întreprinderilor mici și mijlocii cu cifra de afaceri peste 20 milioane lei prin intermediul garanțiilor de stat, 
pentru în anul 2020 s-au acordat garanții în valoare de 12,48 mld lei (1,20% din PIB), iar pentru anul 2021 se 
estimează garanții în valoare de 28,10 mld lei (2,52% din PIB). 

2.6.2. Analiza pieţei specifice 

TeraPlast va investi 12 mil. euro într-o fabrică de folii biodegradabile. Investiţia, sprijinită cu ajutor de 
stat de 5,8 mil. euro 

Noua fabrică va crea aproape 100 de locuri de muncă ♦ Sacii, sacoşele şi pungile produse de TeraPlast 

Folii Biodegradabile vor avea un grad de biodegradare de aproape 100%. 

Producătorul de materiale de construcţii TeraPlast Bistriţa a primit acordul de finanţare pentru proiectul de 

ajutor de stat depus în noiembrie, proiect prin care se va înfiinţa o linie de producţie pentru folii biodegradabile. 

Acesta are o valoare totală de aproape 12 milioane de euro, dintre care circa 5,8 milioane de euro vor ajutor 

de stat. 
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„Acordul primit reprezintă încă o dovadă că statul sprijină dezvoltarea companiilor româneşti. Pe lângă cele 

93 de locuri de muncă pe care le vom crea, vom aduce produse româneşti pe o piaţă în care 46% din consum 

provin din import. Aşadar, vom aduce valoare atât comunităţii locale, cât şi economiei României. Vom contribui 

la echilibrarea balanţei comerciale într-un domeniu aflat în creştere accelerată. Ne-am dori să vedem mai 

multe companii româneşti care fac astfel de investiţii în domenii în care România este importator net. Noi, prin 

investiţiile de până acum, am arătat că se poate“, a declarat Alexandru Stânean, CEO al TeraPlast. 

În cadrul proiectului vor fi achiziţionate echipamente de ultimă generaţie şi va fi construită o nouă fabrică. 

Proiectul are în vedere, totodată, o producţie responsabilă, aşadar fluxul tehnologic include şi echipamente 

pentru reciclarea deşeurilor rezultate din producţia proprie pentru reintegrarea în fluxul de fabricaţie. 

Sacii, sacoşele şi pungile produse de  TeraPlast Folii Biodegradabile vor avea un grad de biodegradare de 

minim 90% şi vor fi marcate „OK Compost“. 

Acest proiect este al doilea pentru care TeraPlast a primit anul acesta acordul de finanţare, primul fiind cel 

pentru extinderea cu până la 50% a capacităţilor de producţie existente pentru linia de business Instalaţii, care 

are o valoare totală de 7,9 milioane de euro. 

Producătorul român de materiale de construcţii are şi un al treilea proiect, cel pentru înfiinţarea unei unităţi noi 

de producţie pentru sisteme din polietilenă, însă încă aşteaptă acordul de finanţare, întrucât acesta se află în 

curs de evaluare la Ministerul de Finanţe. 

În prezent, Grupul TeraPlast are în curs de implementare investiţii de peste 32 mil. euro, care ar putea genera 

un profit de circa 8,5 mil euro. 

Acestea vizează dezvoltarea diviziei de mase plastice şi diversificarea portofoliului de businessuri ale grupului. 

Pentru 2020, TeraPlast estimează o cifră de afaceri de 225 mil. euro, cu 12% mai mult decât în 2019, iar 

divizia de mase plastice a grupului va înregistra un profit net de patru ori mai mare decât anul trecut, ajungând 

astfel la 9 mil. euro. 

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 24.12.2020 

 

Promateris (fosta Prodplast), o companie cu afaceri de 17 mil. euro, investeşte 7 mil. euro într-o fabrică 
nouă de ambalaje la Crevedia. „Se va realiza în două etape. Construcţia va începe în 2021“. Promateris 
este listată la Bursa de Valori Bucureşti şi este controlată în proporţie de peste 90% de CEFS (Central 
European Financial Services) şi managementul companiei, prin diferite firme 

Promateris, fosta companie Prodplast, are în plan o investiţie de 7 milioane de euro într-o fabrică nouă de 

ambalaje biodegradabile la Crevedia, în judeţul Dâmboviţa. 

„Avem în plan construcţia unei noi fabrici în localitatea Crevedia, ceea ce ne va permite dublarea capacităţii 

de producţie şi diversificarea portofoliului, cu produse cu impact de mediu scăzut, inclusiv biodegradabile 

marin. Investiţia iniţială va fi de 7 milioane de euro şi se va realiza în două etape, prima fiind de 3 milioane de 

euro. Construcţia va începe în 2021 şi se va finaliza în 2023“, spune Tudor Georgescu, director Promateris. 

Compania produce ambalaje realizate din materiale regenerabile, biodegradabile şi compostabile şi are deja 

o fabrică în Buftea, lângă Bucureşti, unde produce alternative sustenabile la plasticul de unică folosinţă. Până 

recent, compania purta numele Prodplast. 
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„Pandemia a grăbit puţin implementarea deciziei de a trece printr-un proces de rebranding, însă nu a 

determinat-o. Decizia a fost luată dinainte de începerea acestei crize mondiale, iar noi ne-am dorit să o 

implementăm, chiar dacă am avut parte de un context mai puţin dezirabil.“ 

Promateris este listată la Bursa de Valori Bucureşti şi este controlată în proporţie de peste 90% de CEFS 

(Central European Financial Services) şi managementul companiei, prin diferite firme. O parte din acţiuni are 

şi firma SC Nord SA Bucureşti, dar şi omul de afaceri Florin Pogonaru. 

În 2019, Promateris a avut o cifră de afaceri de aproximativ 17 milioane de euro, iar ţinta este ca, până la 

finalul lui 2020, să depăşească 22 de milioane de euro. 

„Ne propunem să ne consolidăm poziţia în pieţele deja existente şi să continuăm creşterea în pieţele din 

regiune. Vom continua dezvoltarea de noi produse destinate sectorului de retail şi vom investi în proiecte de 

cercetare şi în parteneriate strategice în acest sens.“ 

n ultimii ani, compania a investit peste 10 milioane de euro în ambalaje bio-based, iar de curând a realizat o 

majorare de capital de 3 milioane de euro. O parte din investiţii au avut la bază proiecte sprijinite de granturile 

norvegiene, printr-un program de finanţare pentru afaceri destinat IMM-urilor sau prin programul IMM Invest. 

„Suntem în discuţii cu mai multe companii în vederea dezvoltării de parteneriate şi a realizării de investiţii în 

producţia de ambalaje compostabile, atât în România, cât şi la nivelul CEE (Europa Centrală şi de Est – n. 

red.).“ 

Clienţii Promateris sunt, în principal, lanţuri comerciale internaţionale prezente în regiune. Compania are însă 

şi o linie B2B (business to business), destinată IMM-urilor. În prezent, produsele fabricate la Buftea sunt 

exportate în mai multe pieţe, printre care Ungaria, Austria, Grecia, Norvegia, Spania, Serbia. 

„Considerăm că publicul este acum mult mai familiar cu produsele bio-based şi compostabile, în special 

datorită interdicţiei de a mai folosi pungi de unică folosinţă din plastic. Estimăm că, începând cu anul 2021, va 

urma o nouă etapă de familiarizare, odată cu intrarea în vigoare a Legii Compostului, care ne obligă să 

colectăm separat bio-deşeurile. În mod firesc, acestea nu pot fi compostate în pungi din plastic, ci în unele 

biodegradabile şi compostabile. Acest lucru va contribui la o mai bună familiarizare a publicului cu aceste 

produse“, mai spune Tudor Georgescu. 

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 10.11.2020 

 

In tabelele de mai jos sunt prezentati pricipalii indicatori finaciari ai companiilor din sectorul productiei de mase 
plastice. 

Datele au fost preluate din baza de date Amadeus si contin toate companiile din Romania care au ca obiect 
de activitate productia de mase palstice si au o cifra de afaceri anuala mai mare de 5 milioane de euro. 

 

Company name

EBITDA Margin

%

2019

EBITDA Margin

%

2018

EBITDA Margin

%

2017

EBITDA Margin

%

2016

EBITDA Margin

%

2015

Medie 10.65 10.34 10.69 12.33 12.46

Mediana 9.83 9.83 9.72 11.60 11.10

Q1 6.829 5.477 6.1305 7.582 6.658

Q3 14.192 13.736 14.8 15.875 16.256

PROMATERIS S.A. 8.32 6.48 2.51 9.94 n.a.
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Company name

EBIT Margin

%

2019

EBIT Margin

%

2018

EBIT Margin

%

2017

EBIT Margin

%

2016

EBIT Margin

%

2015

Medie 6.12 6.26 6.52 7.73 8.37

Mediana 5.71 5.78 5.76 6.73 6.83

Q1 2.54425 2.628 2.76725 3.3015 3.693

Q3 9.46725 9.58425 9.268 12.23875 11.9655

PROMATERIS S.A. 5.68 4.10 0.02 6.32 n.a.

Company name

Profit margin

%

2019

Profit margin

%

2018

Profit margin

%

2017

Profit margin

%

2016

Profit margin

%

2015

Medie 5.06 5.54 5.60 7.13 7.28

Mediana 4.89 4.79 5.00 6.05 5.99

Q1 1.46225 1.7305 1.5915 2.216 2.3405

Q3 8.653 8.9305 9.006 11.86375 11.5795

PROMATERIS S.A. 3.65 8.30 12.82 3.03 n.a.

Company name

Working 

capital/Operating 

Revenues

%

2019

Working 

capital/Operating 

revenues

%

2018

Working 

capital/Operating 

Revenues

%

2017

Working 

capital/Operating 

Revenues

%

2016

Working 

capital/Operating 

revenues

%

2015

Medie 24% 23% 23% 22% 24%

Mediana 21% 21% 22% 22% 21%

Q1 15% 14% 13% 14% 14%

Q3 31% 28% 30% 27% 30%

PROMATERIS S.A. 24% 26% 24% 27%

Company name

ROCE using Net 

income

%

2019

ROCE using Net 

income

%

2018

ROCE using Net 

income

%

2017

ROCE using Net 

income

%

2016

ROCE using Net 

income

%

2015

Medie 11.16 13.92 12.30 16.31 16.57

Mediana 9.53 12.43 11.37 14.14 13.59

Q1 4.28125 5.4785 5.58375 6.886 6.727

Q3 16.59025 21.43975 18.4495 23.848 23.842

PROMATERIS S.A. 3.38 5.95 7.58 2.46 n.a.

Company name

Costs of 

employees/Operatio

nal revenues

EUR

2019

Costs of 

employees/Operatio

nal revenues

EUR

2018

Costs of 

employees/Operatio

nal revenues

EUR

2017

Costs of 

employees/Operatio

nal revenues

EUR

2016

Costs of 

employees/Operatio

nal revenues

EUR

2015

Medie 13.0% 12.4% 11.8% 11.3% 10.2%

Mediana 11.5% 10.5% 10.5% 9.6% 8.4%

Q1 8.8% 8.0% 7.6% 6.9% 6.1%

Q3 16.8% 16.2% 15.1% 13.8% 12.6%

PROMATERIS S.A. 7.6% 9.0% 9.7% 6.9%
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2.6.3. Analiza mediului comercial intern 

Produsele comercializate 

Promateris ofera in acest moment 3 categorii de produse/servicii: 

1. Bio-based: Pungi si sacose din materiale biodegradabile si compostabile.  
2. Compounding: Compounduri tehnice pentru industria cablurilor electrice; societatea intentioneaza 

sa  dezvolte in 2022 o noua divizie de compounduri biodegradabile pentru a putea integra productia 
de materie prima in-house 

3. Reciclare bio-polimeri: reciclare biopolimeri pentru consumul intern dar se ofera acest serviciu si catre 
alti producatori din piata. 

Defalcare cifra de afaceri pe produse vandute: 
 

- 65% pungi si sacose biodegradabile 
 

- 25% compounduri tehnice 
 

- 10% marfuri 

Activitatea de productie: 

Pentru fabrica de pungi si sacose, compania achizitioneaza granule (compounduri) biodegradabile din Italia de 
la Novamont. Societatea are 7 extrudere prin care aceste compounduri sunt transformate in film biodegradabil 
(role), iar ulterior aceste role sunt imprimate si taiate pe masinile de realizat pungi. Desfacerea produselor se 
face catre distribuitorii de ambalaje cu care lucram, in Romania acesta fiind Biodeck. 
 
Pentru fabrica de compounduri, se cumpara diverse chimicale in forma de praf sau lichide care sunt mixate iar 
ulterior sunt plastifiate prin granulare. Aceste granule/compounduri sunt vandute catre producatorii de cabluri 
electrice care le folosesc pentru a izola cuprul sau aluminiul si pentru a realisa produs finit. 
 

Politica de distribuţie (canale de distribuție) 

Produsele realizate in anul 2020 au fost livrate atat pe piata externa, cat si pe cea interna, unde s-a incercat 
consolidarea pozitiei ca firma producatoare de produse din material plastic si biodegradabile. 
Volumul de vanzari de pe piata romaneasca reprezinta 96 % din cifra de afaceri, iar pe piata externa 4 %. Pe 
piata externa, societatea mentine legatura cu clientii traditionali, care cunosc si promoveaza produsele 
Promateris. In acelasi timp, se actioneaza permanent pentru identificarea de noi clienti in vederea sporirii 
vanzarilor la export. La intern, produsele au fost vandute prin distribuitori (inclusiv societatea afiliata Biodeck) si 
prin vanzari directe. La export, principalele piete de desfacere au fost : Germania, Olanda, Franta, Serbia, 
Grecia. Biodeck livreaza in principal pe piata interna atat prin retelele de supermarketuri, cat si prin distribuitori 
si vanzari directe. 

Company name

Gearing

%

2019

Gearing

%

2018

Gearing

%

2017

Gearing

%

2016

Gearing

%

2015

Medie 70.53 75.97 73.73 75.21 79.82

Mediana 43.89 53.40 50.22 49.34 52.55

Q1 16.3165 17.664 16.968 9.5695 17.71025

Q3 102.806 110.145 106.246 95.0565 112.30575

PROMATERIS S.A. 15.92 8.77 10.73 11.33 n.a.
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Strategia comercială a întreprinderii  

Exista mai multe proiecte legislative (europene si nationale) ce restrictioneaza folosirea ambalajelor din plastic de 
unica folosinta. (SUP Directive, Legea 249/2015 etc.) 
 
In general vanzarile Biodeck (si ale Promateris) au fost, sunt si vor fi policy driven iar cresterea grupului a fost 
alimentata de reglementarile anti-plastic si de avantajul primului sosit al companiei. 
Biodeck/Promateris pariaza pe cresterea viitoare a industriilor de bioplastic, ambalaje din hartie, ambalaje 
reutilizabile si in general pe orice solutie ce poate inlocui ambalajele nereciclabile. 

 

Clienţii  

Clientii PROMATERIS S.A. din anul 2020 a caror pondere din cifra de afaceri in cursul anului 2020 a depasit 10% 
sunt:  
 
BIODECK S.A. - cod fiscal RO37918297- Valoarea contractului in cursul anului 2020: 52.149.103 RON, fara TVA; 
 
ROMCAB S.A. - cod fiscal RO7947193– Valoarea contractului in cursul anului 2020: 26.659.351 RON, fara TVA 
 

Furnizorii de materii prime 

Principalele obiective ale activitatii de aprovizionare au fost :  

➢ reducerea costurilor de achizitie, implicit reducerea costurilor de productie, 

➢ identificarea de noi furnizori,  

➢ asigurarea necesarului de materia prime si materiale, piese de schimb si marfuri in functie de politica de 

stocuri,  

➢ obtinerea celor mai bune conditii la contractare (calitate / pret / conditii de piata).  

Aprovizionarea se face de la un numar mare de furnizori evaluati si acceptati. Pentru siguranta procesului de 
productie pentru toate materiile prime, materialele de baza si marfurile s-au emis comenzi constant la 2-3 
furnizori. De asemenea, la majoritatea produselor exista si un furnizor de rezerva la care se poate apela in caz 
de urgenta. Activitatea de achizitii de materii prime si materiale necesare realizarii productiei si a marfurilor 
destinate revanzarii s-a desfasurat prin valorificarea atat a surselor de pe piata interna, cat si a celor de pe piata 
externa. 

In activitatea de achizitii de materia prime, materiale si marfuri de la furnizori exista permanent o preocupare in 
selectarea, compararea, negocierea si valorificarea ofertelor cele mai avantajoase pentru societati. Actiuni 
importante desfasurate de conducerea acestora au fost reprezentate de dimensionarea minimala a comenzilor 
la furnizori pentru a se evita formarea de stocuri fara miscare 

In acest moment exista in piata o crestere puternica a materiilor prime de toate tipurile (plastic, bioplastic, hartie, 
reciclat) iar asta va influenta pretul de vanzare al tuturor ambalajelor. Am reusit sa crestem preturile la toate 
produsele. 
Estimam ca in zona de bioplastic, de unde provine ponderea cea mai mare a vanzarilor, preturile vor reveni la normal 
la sfarsitul anului. Consideram ca in urmatorii ani preturile vor fi stabile. 
 

Concurenţii direcți 

Principalii competitori sunt : 

➢ pentru prelucrate bioplastice : Avantpack, Flexopack, Ceplast, branduri proprii ale magazinelor (Delhaize, 

Auchan, Profi etc), Barbier Group Franta, Snick Ambalaje, Plasrom Production, PlastInvest 
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➢ pentru prelucrate compounduri tehnice : Teraplast Bistrita, Cardinal 

➢ pentru prelucrare PE : Romcarbon Buzau, Indra, Industrial Mecano Bucuresti, Romfilm Arad 

 

2.7. Resurse umane 

2.7.1. Mangementul societății 

Componența Consiliului de administrație 

 

- Societatea CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L., prin reprezentant dl. Matei Dimitriu, administrator si membru al 
Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de 
la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. - Societatea PANDA INVESTMENT S.R.L., prin 
reprezentant dl. Andrei Mihai Pogonaru, administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, 
pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare 
a Actionarilor. - Societatea VALUE WASTE S.R.L., prin reprezentant Adrian Vlad Georgescu, administrator si 
membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu 
incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. - Societatea QUANTET MANAGEMENT 
S.R.L., prin reprezentant Maria Uliana Desmirean, administrator si membru al Consiliului de Administratie al 
Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii 
Generale Ordinare a Actionarilor. - Societatea BIO INVEST MCG S.R.L., prin reprezentant Laurentiu Soare, 
administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate 
de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 

 

Conducerea executivă este reprezentată de: 

- Georgescu Tudor-Alexandru - Director General 
- Luca Gheorghe - Director economic 
- Dragne Mihail-Dorin - Director Investitii 
- Vladescu Anda - Michaela - Sef Centru Productie BIO 

2.7.2. Personalul 

Evoluția personalului: 

 

In cursul anului 2020 au plecat 13 de salariati (prin pensionare 1 persoana, expirare contract de munca 8 
persoane si demisie 5 persoane) si s-au angajat 30 persoane. 
In cursul anului 2020 s-au acordat tichete de masa la toti salariatii cu contract de munca, la nivelul maxim permis 
de lege. 
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2.8. Diagnosticul financiar 

Analiza economico – financiară a societăţii reprezintă un studiu metodologic al situaţiei şi evoluţiei societăţii 
comerciale, sub aspectul structurii patrimoniale, financiare şi a rentabilităţii, plecând de la bilanţ și contul de 
profit și pierdere corespunzătoare perioadei 2016 – 31.12.2020, puse la dispoziţie de conducerea societăţii. 

Un instrument important al analizei financiare îl constituie ratele sau marjele, care reprezintă raportul dintre două 
posturi sau grupe fie din bilanţ, fie din contul de profit şi pierdere, fie unul din bilanţ şi altul din contul de profit şi 
pierdere.  

Analiza financiară a fost realizată pe o bază comparativă, analizând subiectul cu nivelurile medii din piață. Un 
grup de comparabile a fost identificat folosind baza de date  Amadeus, iar  ratele medii de piață au fost calculate 
în baza acestor companii comparabile. Scopul analize financiare comparative a fost de a evidenția diferențele 
de performanță între societatea subiect și alte companii similare care operează pe piața respectivă. 

2.8.1. Analiza poziţiei financiare 

În continuare sunt prezentate sintetic situaţiile financiare aferente perioadei analizate: 
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Analizand posturile bilantiere, putem constata pentru perioada 2016 – 31.12.2020 o pondere a imobilizarilor în 
total active cuprinsa între 27% și 67%, cu o crestere constanta a valorilor nete pe intreaga perioada, datorata in 
principal imobilizarilor corporale. În ceea ce privesc imobilizările necorporale, amintim că acestea au o pondere 
nesemnificativa in total active.   

• Creantele au avut o pondere in intervalul 2016-31.12.2020 cuprinsa intre 12% si 20%. 

• Dupa o crestere constanta in perioada analizata a ponderii stocurilor in total active, anul 2020 sufera o 
mica scadere, de 1 punct procentual, cauzata de investitiile financiare realizate. Totusi, observand 
valorile absolute, stocurile isi mentin trendul crescator constant de aproximativ 3 milioane de RON/an. 

 Analizand pasivele întreprinderii, se pot observa urmatoarele aspecte: 

Desi capitalurile proprii reprezinta principala componenta a surselor de finantare in perioada 2016-2020, acestea 
sufera o scadere constanta a ponderii in total pasiv ajungand la un nivel de 66% in anul 2020, cu 18 puncte 
procentuale mai putin decat in anul 2016. 

Acest fapt este cauzat de crestere ponderii datoriilor pe termen scurt, ajungand la finele anului 2020 la o valoarea 
de 26%. 

Datoriile pe termen lung au avut un trend ciclic, nedepasind nivelul de 9% din total active. 

2.8.2. Indicatori de structură 

 

✓ Rata de lichiditate a capitalului propriu : este raportul dintre capitalul propriu și datoriile pe termen lung. 
Acest indicator arată în ce măsură pot fi susținute datoriile pe termen lung de capitalul propriu al întreprinderii. 
O valoare ridicată a acestui indicator arată o stabilitate mai mare a întreprinderii; o valoare scăzută a acestui 
indicator arată un risc mai ridicat. Desi din anul 2018, valoare ratei de lichiditate a capitalului propriu inregistreaza 
o scadere, valoarea capitalurilor proprii o depaseste pe cea a datoriilor pe termen lung de peste noua ori. 

✓ Datorii Financiare / Capitaluri Proprii (levier financiar) evaluează poziţia datoriilor financiare ale companiei 
în raport cu valoarea capitalului acţionarilor. Reprezintă un indicator ce arată cât de multe datorii o companie 
poate suporta fără a intra în dificultate financiară, valoarea cea mai mare fiind atinsa in anul 2020, ajungand la 
un nivel de 27%. 

✓ Capitaluri Proprii / Total Activ (rata de solvabilitate raportată la active): Raportul evaluează poziţia 
capitalurilor proprii ale unei companii în raport cu cea a activelor sale. Reprezintă un indicator de solvabilitate, 
întrucât indică de câte capitaluri proprii pot fi activele susţinute. O valoare ridicată a acestui indicator este un 
aspect pozitiv.  

Chiar daca valoarea indicatorului a inregistrat o scadere continua, nu trebuie neglijat faptul ca ponderea 
capitalurilor proprii in total active depaseste nivelul de 65%, ramanand principala sursa de finantare. 

✓ Capitaluri Proprii / Total Datorii (rata de solvabilitate raportată la datorii): Raportul evaluează poziţia 
capitalurilor proprii ale unei companii în raport cu cea a datoriilor totale. Reprezintă un indicator de solvabilitate, 
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întrucât arată în ce măsură pot fi plătite datoriile totale folosind sursele proprii. O valoare ridicată a acestui 
indicator este un aspect pozitiv.  

Analizand valorile absolute ale capitalurilor proprii, cat si a datoriilor totale se poate observa o crestere a ambelor 
elemente, insa rata solvabilitatii ne arata ca datoriile totale au avut o crestere mai accentuata, ajungand la un 
nivel de peste 50% din valoarea capitalurilor propii, in timp ce in anul 2016 nu atingeau o pondere de 20%. 

2.8.3. Analiza lichidităţii, a echilibrului financiar şi a indicatorilor de gestiune 

 

✓ Lichiditatea imediată: exprimă capacitatea companiei de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt utilizând 
numai numerarul. Observam un trend identic al ratei lichiditatii imediate cu cel al ratei lichiditatii rapide, cauzat 
de o scadere mai rapida a lichiditatilor comparativ cu cresterea creantelor. 

✓ Lichiditatea rapidă: exprimă capacitatea companiei de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt utilizând 
numerarul și încasând creanțele în sold. Conform teoriei nord-americane, rate de lichiditate rapidă mai este 
cunoscută ca „testul acid”. Această rată este de obicei mai mică decât 1, intervalul recomandat pentru aceasta 
este cuprins intre 0,65-1, dar sa nu depaseasca nivelul de 2. In perioada 2019-2020, nivelul lichiditatii rapide a 
atins un nivel corespunzator. 

✓ Lichiditatea curentă: exprimă capacitatea companiei de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt utilizând toate 
activele circulante: numerar, creanțe, stocuri.  

In cazul în care activele circulante contin o proportie mare a stocurilor sau a unor creante incerte greu colectabile, 
sau stocuri nevandabil, va avea loc o incetinire a fluxurilor de numerar. Ca urmare, lichiditatea curenta ar trebui 
să fie analizata impreuna cu natura si proportia diferitelor tipuri de active circulante, natura datoriilor curente, 
natura fluxurilor de numerar, cu asteptarile viitoare si natura activitatii in sine. 

De asemenea, plaja de referinta a indicatorului este cuprinsa intre minim 1 si maxim 2. Atunci cand valoarea 
este sub 1 se poate discuta despre o decapitalizare a intreprinderii, de lipsa capacitatii de plata pe termen scurt. 
Se poate observa ca in perioada analizata ca lichiditatea curenta nu a inregistrat niciodata o valoarea mai mica 
decat cea recomandata, atingand in ultimii doi ani analizati valori apropiate de cele optime. 

✓ Durata de rotaţie a stocurilor: exprima perioada medie de timp in care stocurile se transforma in cifra de 
afaceri, reflectand perioada de timp necesara bunului produs sau serviciului prestat să treaca de la element 
inventar la cifra de afaceri, avand un trend descrescator din anul 2018. 

✓ Durata de rotaţie a creanţelor: exprimă perioada medie de timp în care se încasează creanțele. Cu cat 
facturile sunt achitate mai repede, cu atat necesarul de capital de lucru este mai mic. Lichiditatile insemnate de 
care dispune compania pot reprezenta un avantaj competitiv. In acest fel firma poate sa negocieze cu clientii 
durate mai mari de incasare a creantelor. De asemenea, lichiditatile ridicate pot reprezenta o masura de 
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siguranta luata de companie pentru a compensa managementul defectuos al creantelor. Anul 2020 prezinta cea 
mai mica valoare, lucru favorabil companiei deoarece in acest fel inregistreaza un risc de lipsa de lichiditate mai 
mic. 

✓ Durata de rotație a furnizorilor: exprimă perioada medie de timp în care se plătesc furnizorii. In perioada 
2017-2020 trendul este identic cu durata de rotatie a creantelor, ceea ce indica faptul ca exista o dependenta 
intre durata de incasare a creantelor si plata furnizorilor. 

✓ Capital de lucru net / Cifra de afaceri: exprimă capacitatea firmei de a asigura nevoia de finanțare a 
capitalului de lucru net prin veniturile realizate, indicatorul prezentand valori constante in perioada analizata. 

✓ Serviciul cheltuielilor cu dobânzile exprimă capacitatea companiei de a acoperi cheltuielile cu dobânzile 
prin profitul operațional. Indicatorul ne sugereaza faptul ca EBIT poate acoperi de cel putin 8 ori in fiecare an 
cheltuielile cu dobanzile, mai putin in anul 2017, cand a inregistrat o valoare absoluta de doar 10.227 RON. 

 

2.8.4. Analiza performanţelor financiare 

În tabelul următor sunt reliefate evoluţiile principalelor categorii de venituri şi cheltuieli:  
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In urma analizei posturilor de venituri şi cheltuieli cu precadere pentru ultima perioadă analizata, am extras 
următoarele concluzii: 

✓ Cifra de afaceri netă a companiei este generată de veniturile din vanzarea produselor proprii, avand un 
trend crescator in perioada 2017-2020, depasind in anul 2020 valoare de 100.000.000 RON. 

✓ Avand ca obiect de activitate principal fabricarea altor produse din material plastic, principalele cheltuieli 
de exploatare ale companiei pe intreaga perioada analizata au fost reprezentate de cheltuielile cu 
materiile prime si materialele consumabile. De asemenea, cheltuielile de personal au un rol important, 
avand in anul 2020 o valoare de aproape 9.000.000 RON, clasandu-se pe locul secund in formarea 
cheltuielilor de exploatare. 

2.8.5. Indicatori de profitabilitate şi rentabilitate 

 

Rentabilitatea activelor: exprimă profitul net realizat de întreprindere pe unitatea de active folosite; este o 
măsură a eficienței operaționale. Valorile mici ale acestui indicator sugerează în general investiții neproductive 
sau supradimensionate, ce nu lucrează la capacitate maximă și nu pot produce suficient profit. În perioada 2016-
2020 rentabilitatea activelor se menține la un nivel relativ constant, cuprins între 2% și 7%, evidențiind faptul că 
nu s-au înregistrat evenimente extreme în activitatea companiei. Totusi, trebuie evidentiat faptul ca din anul 
2017, rezultatul net al exercitiului financiar inregistreaza o scadere continua. 

Rentabilitatea financiară: exprimă profitul net realizat de întreprindere pe unitatea de capital propriu 
utilizatfolosit; este o măsură a eficienței financiare. Valorile mari ale acestui indicator arată o profitabilitate 
crescută ce maximizează rezultatele resimțite de acționari ca urmare a investiției realizate. Creșterea acestui 
indicator în condițiile de menținere ale aceluiași capital reprezintă un semnal pozitiv pentru investitori. 
Companiile cu un grad mare de îndatorare tind să obțină o rentabilitate mai mare a capitalurilor proprii, însă 
dezavantajul constă în riscul mare pe care îl dă dependența ridicată față de creditori. Trendul rentabilitatii 
financiare il urmeaza pe cel al rentabilitatii activelor din cauza scaderii rezultatului net al exercitiului. 

Rentabilitatea capitalurilor investite: exprimă profitul net realizat de întreprindere pe unitatea de capital 
investit utilizat (capital propriu și datorii financiare). Rentabilitatea capitalurilor investite este influentata in acelasi 
sens ca si rentabilitatea financiara si rentabilitatea capitalului investiti, din cauza scaderii profitului net. 

Marja EBITDA: exprimă profitabilitatea operațională a întreprinderii înainte de cheltuielile cu amortizarea. In 
comparatie cu competitorii din sector, un nivel inferior mediei industrie, indica o potentiala inferioritate 
operationala și poate conduce la viitoare probleme intampinate de companie. In perioada analizata, marja se 
regăsește la un nivel cuprins între 2 si 10%. 

Marja EBIT: exprimă profitabilitatea operațională a întreprinderii, fără impactul rezultatului financiar. Acesta 
marja arată profitabilitatea afacerii in sine, fara a lua in calcul cheltuielile ce nu tin de aceasta. Nivelul marjei 
EBIT se afla între 4% și 6% în perioada analizata, exceptie facand anul 2017 intrucat EBIT a inregistrat un nivel 
de doar 10.277 RON. 



 

DARIAN DRS                                                                                                              Evaluare PROMATERIS SA 

 

29 

 

Marja rezultatului net: exprimă profitabilitatea întreprinderii după plata impozitului pe profit. Reflectă cât profit 
generează fiecare leu de vânzări, această marjă ține cont pe lângă activitatea operațională și de politica de 
investiții, finanțare și fiscală a companiei. 

2.9. ANALIZA SWOT   

Scopul analizei SWOT este sa evidenţieze concluziile analizei mediului intern al întreprinderii, din care rezultă 
punctele tari (Strengths) şi punctele slabe (Weaknesses), şi concluziile analizei mediului extern concretizate în 
oportunităţi (Opportunities) şi riscuri (Threats). 

ANALIZA MEDIULUI INTERN  

PUNCTE TARI: 

- Lider pe piata ambalajelor biodegradabile- pungi 
- Portofoliul de clienţi (atât externi cât şi interni) 
- Rate de lichiditate și solvabilitate foarte bune; 
- Conducerea societăţii are experienţa necesară dezvoltării activităţii societăţii; 
- Active moderne și performante, în stare bună 
- Apartenența la un grup  
- Ratele de profitabilitate ridicate ( marja EBITDA și EBIT, marja netă) 
 

PUNCTE SLABE: 

- Depenenta ridicata fata de anumiti clienti- mare parte din productia de ambalaje biodegradabile este vanduta 
prin intermediul Biodeck 

ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

OPORTUNITĂŢI 

- Creșterea pieței specifice 
- Creșterea cotei de piață. 
- Dezvoltarea și comercializarea de produse noi. 

RISCURI: 

- Concurența prin preț din partea competitorilor deja existenți atât la nivel național, cât și la nivel regional. 
- Personalul specializat să migreze la concurenţă. 
- Intensificarea concurenței duce la diminuarea marjelor de profitabilitate, ceea ce ar putea afecta potențialul 
de dezvoltare al companiei;  
- Contextul macroeconomic 
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3. EVALUAREA SOCIETĂŢII 

Abordările recomandate de către Standardele de Evaluare a Bunurilor - ediția 2020, ce sunt în acord cu IVS 
(International Valuation Standards) – ediția 2019, pentru evaluarea capitalului propriu al unei entități sunt:  

- Abordarea prin venit  

- Abordarea prin piaţă 

- Abordarea prin active. Este recomandată doar în cazul companiilor de tip invetiții sau start-up. 

Activitatea principală a companiei a fost și este generatoare de profit; bugetul de venituri și cheltuieli se axează 
pe așteptările managementului cu privire la evoluția viitoare a entității în raport cu actualele condiții economice. 
Abordarea prin venit a fost aplicată plecând de la bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de evaluator cu date 
si indicatii primite de la managementul societatii si date de piață referitoare la marja operațională EBITDA, 
respectiv evoluția așteptată a domeniului. 

În ceea ce priveşte aplicarea abordării prin piaţă, menționăm faptul că evaluatorul a putut identifica la nivelul 
piețelor de capital europene companii cu specific similar de activitate. Astfel abordare prin piață a fost aplicată 
cu ajustările aferente. 

3.1. ABORDAREA PRIN VENIT 

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură 
valoare curentă a capitalului3.  

Abordarea prin venit implică și estimarea unei rate de capitalizare,atunci când se capitalizează venitul sau fluxul 
de numerar și a unei rate de actualizare, când se actualizează fluxul de numerar. 

Prin această abordare va fi recunoscută atât valoarea activelor corporale și necorporale identificabile cât și a  
fondului comercial (pozitiv sau negativ), care nu poate fi surprins în abordarea prin active. 

Metodele incluse în abordarea prin venit sunt: 

- capitalizarea venitului, în care unui venit reprezentativ dintr-o singură perioadă i se aplică o rată cu toate 
riscurile incluse sau o rată de capitalizare totală; 

- fluxul de numerar actualizat, în care unei serii de fluxuri de numerar din perioadele viitoare i se aplică o 
rată de actualizare pentru a le actualiza la valoarea lor prezentă; 

- diferite modele de evaluare a opțiunilor. 

Exemple de fluxuri de numerar actualizate sau capitalizate sunt: 

- cashf-flow-ul la dispoziția investitorilor (CFNI sau FCFF – free cash-flow to firm); 
- cashf-flow-ul la dispoziția acționarilor (CFNA sau FCFE – free cash-flow to equity); 
- dividendele, în cazul întreprinderilor care distribuie dividende cu regularitate (DDM – dividend discount 

model). 

În cazul evaluării întreprinderii subiect s-a folosit cash-flow-ul la dispoziția investitorilor (CFNI)  

Paşii principali ai aplicării metodei sunt următorii: 

- Previziunea veniturilor şi cheltuielilor 
- Previziunea variației capitalului de lucru net 
- Previziunea investițiilor necesare (capex) 

 

3 SEV 105 Abordări și metode de evaluare 
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- Previziunea fluxurilor de numerar disponibile în perioada de analiză explicită (1-5 ani) și non-explicită 
(perpetuitate) 

- Estimarea ratei de actualizare 
- Actualizarea fluxurilor de numerar disponibile 
- Adăugarea activelor în afara exploatării (redundante) 
- Obţinerea valorii întreprinderii, a capitalului investit sau a capitalului propriu. 

3.1.1. Previziunea veniturilor şi cheltuielilor 

Previziunile s-au realizat pornind de la bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de conducerea companiei şi 
verificat cu informații din piață.  

S-a ţinut cont de situaţia actuală a societăţii, de istoricul activităţii cât şi de informaţiile cunoscute la data evaluării 
privind evoluţia viitoare a pieţei specifice. 

Ipotezele care au stat la baza realizării previziunilor sunt: 

- analiza explicită s-a realizat pe o perioadă de 5 ani, considerând că după această perioadă 
întreprinderea va avea o evoluție stabilă și cvasiuniformă. În plus, considerăm că acesta este orizontul 
de timp pentru care gradul de acurateţe a previziunilor se poate menține în limite acceptabile. 

- Rata de creștere perpetuă (g) este de 2,5% formată formată din rata  inflației de 2,5% (ținta de inflație 
pe termen lung a Băncii Naționale a României – BNR). 

- Bugetul de venituri şi cheltuieli este estimat în prețuri curente și rata de actualizare este nominală. 
- Marjele de profitabilitate ale întreprinderii tind pe termen lung către media pieței. 

Cifra de afaceri netă a companiei este generată de următoarele produse: 

• Vanzare marfuri 

• Produse bioplastice 

• Produse PVC 

Previziunea cifrei de afaceri s-a bazat pe informatiile primite de la client astfel: 

-pentru anul 2021 s-a considerat o crestere de 25% a vanzarilor de produse biopalstice si produselor din PVC, 
ca urmare a punerii in functiune a unor noi capacitati de productie. In plus s-a adaugat o rata de crestere de 
4.2% care reprezinta inflatia estiamta de Comisia Natioanla de Prognoza pentru anul 2021. 

-Pentru vazarea de marfuri s-a considerat o rata de crestere de 5% la care se adauga rata inflatiei pentru 2021. 

Pentru anul 2022 s-a considerat o crestere de 15% a vanzarilor de produse biopalstice și produselor din PVC, 
urmare a cresterii productiei datorate noilor capacitati de productie. . In plus s-a adaugat o rata de crestere de 
3.5% care reprezinta inflatia estiamta de Comisia Natioanla de Prognoza pentru anul 2022 

-Pentru vanzarea de marfuri s-a considerat o rata de crestere de 5% la care se adauga rata inflatiei pentru 2022. 

-Incepand cu anul 2023 pentru toate categoriile de venituri s-au considerat rate de crestere egale cu nivelul 
inflatiei estimate. 

 

Alte venituri din exploatare 

Pe lângă cifra de afaceri se estimează că întreprinderea va realiza și alte venituri din exploatare: venituri aferente 
costului producției în curs de execuție, alte venituri din exploatare. Acestea au fost estimate pe baza ponderii 
lor in cifra de afaceri in anul 2020. 
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Cheltuielile operaționale 

Cheltuielile operaționale sunt estimate de evaluator pe baza marjei EBITDA. 

Din analiza bazei de date Amadeus s-a determinat o marja EBITDA la nivelul sectorului de apoximativ 11%.  

In principal companiile care opereaza in acest sector de activitate realizeza atat productia cat si vanzarea 
acesteia fara alti intermediari.  

In cazul Promateris o parte importanta din vanzare produselor bioplastice sunt vandute prin intermediul Biodeck, 
companie afiliata.  

Avand in vedere faptul ca Promateris si Biodeck prezinta si situatii financiare consolidate, am considerat ca 
marja EBITDA consolidata a celor 2 companii este comparabila cu marja EBITDA estimata din baza de data 
Amadeus. Prin urmare marjele EBITDA ale celor 2 companii, Promateris si Biodeck, au fost estimate astfel incat 
la nivel consolidat, in perpetuitate, marja sa fie de aproximativ 11% 

 

 

 

Astfel pentru Promateris am estimat pentru toti anii de previziune explicita si pentru anul terminal o marja 
EBITDA de 10%.  

Amortizarea 

Amortizarea este estimată de evaluator pe baza registrului de mijloace fixe de la data evaluării și a investițiilor 
ce urmează să fie realizate.  

In baza informatiilor pe care le-a avut la dispozitie evaluatorul a estimat durata de viata utila a echipamentelor 
si a determinat amortizarea anuala a acestora. 

În perpetuitate, amortizarea a fost crescută cu rata de creștere perpetuă (g).

Indicator (RON)

Consolidat la

31.12.2019

(auditat)

Consolidat la

31.12.2020

(auditat)
2021 2022 2023 2024 2025 Perpetuitate

Amadeus 2019-

2017 comp cu 

cifra de 

afaceri>10 mil 

eur

Venituri din vanzari in 

afara grupului 83,684,388      116,142,949    148,977,170 174,685,161 179,576,346 184,245,331 188,851,464 192,411,329

EBITDA 7,834,035         13,188,037       16,893,936 19,572,477 19,933,119 20,259,121 20,568,533 20,966,604

Marja EBITDA 9.32% 11.09% 11.34% 11.20% 11.10% 11.00% 10.89% 10.90% 10.92%
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Indicator 2021 2022 2023 2024 2025 Perpetuitate

Rata de crestere 4.2% 3.5% 2.8% 2.6% 2.5% 2.5%

Rate anuale de creștere -28% 24% 56% 28.1% 18.1% 2.8% 2.6% 2.5% 2.5%

Buget de Venituri şi Cheltuieli (lei) 2016 2017 2018 2019 31/12/2020 2021 2022 2023 2024 2025 Perpetuitate

Venituri din vânzarea mărfurilor 5,934,285 4,684,374 9,290,859 16,474,085 8,767,136 9,573,713 10,387,478 10,678,327 10,955,964 11,229,863 11,510,610

Venituri din vânzarea mărfurilor % CA 10% 11% 18% 20% 9% 7.47% 6.86% 6.86% 6.86% 6.86% 6.86%

Producţia vândută din care: 51,840,454 36,777,003 42,392,683 64,001,387 91,402,490 118,774,203 141,191,931 145,145,306 148,919,083 152,642,061 156,458,112

-produse Bioplastice 65,003,330 84,666,837 100,774,703 103,596,395 106,289,901 108,947,149 111,670,827

-produse Bioplastice %  CA 65.0% 66% 67% 67% 67% 67% 67%

-produse PVC 26,398,890 34,107,366 40,417,228 41,548,911 42,629,182 43,694,912 44,787,285

-produse PVC %  CA 26% 26.62% 26.71% 26.71% 26.71% 26.71% 26.71%

Reduceri comerciale acordate -104,353 -39,513 -163,864 -80,562 -164,503 -210,779 -248,930 -255,900 -262,554 -269,118 -275,846

Reduceri comerciale acordate %  Marfuri+Productie vandute -0.18% -0.10% -0.32% -0.10% -0.16% -0.16% -0.16% -0.16% -0.16% -0.16% -0.16%

Cifra de afaceri 57,670,386 41,421,864 51,519,678 80,394,910 100,005,123 128,137,137 151,330,479 155,567,733 159,612,494 163,602,806 167,692,876

Venituri aferente costului productiei in curs de executie 1,358,430 126,055 798,253 -148,605 692,624 887,463 1,048,098 1,077,444 1,105,458 1,133,094

Venituri aferente costului productiei in curs de executie %  CA 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69%

Venituri din producţia de imobilizări 89,075 0 373,086 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale 0 0 1,203,736 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din productia de investitii imobiliare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din subventii de exploatare 0 0 0 12,560 251,581 0 0 0 0 0 0

Alte venituri ale exploatării din care: 1,594,108 1,927,693 445,636 550,725 2,046,040 1,203,221 1,421,009 1,460,797 1,498,778 1,536,247 1,574,653

Venituri din vanzarea imobiliz.necorp.si corp. si alte operatiuni de capital 1,106,981 0 0 0 0 0 0

Alte venituri din exploatare 939,058 1,203,221 1,421,009 1,460,797 1,498,778 1,536,247 1,574,653

Alte venituri din exploatare % CA 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%

Total venituri operaționale 60,711,999 43,475,612 54,340,389 80,809,590 102,995,368 130,227,821 153,799,585 158,105,974 162,216,729 166,272,147 169,267,529

Cheltuieli privind mărfurile 5,051,255 3,640,700 7,886,431 14,297,672 6,844,415

% venituri din vânzarea mărfurilor 85.12% 77.72% 84.88% 86.79% 78.07%

Cheltuieli materiale 39,494,386 28,528,191 32,660,196 47,406,295 67,264,109

% producția vândută 76.18% 77.57% 77.04% 74.07% 73.59%

Cheltuieli cu utilităţile 1,129,897 704,226 912,401 1,293,774 1,872,500

% venituri operaționale 1.86% 1.62% 1.68% 1.60% 1.82%

Cheltuieli cu personalul 4,190,163 4,219,187 4,908,546 6,103,673 8,904,936

% venituri operaționale 6.90% 9.70% 9.03% 7.55% 8.65%

Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi (prestaţii externe) 3,405,608 3,423,755 3,654,048 3,945,538 6,018,063

% venituri operaționale 5.61% 7.88% 6.72% 4.88% 5.84%

Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 118,632 124,600 158,122 158,330 544,032

% venituri operaționale 0.20% 0.29% 0.29% 0.20% 0.53%

Alte cheltuieli de exploatare 1,433,253 1,810,221 578,912 879,177 1,842,748

% venituri operaționale 2.36% 4.16% 1.07% 1.09% 1.79%

Reduceri comerciale primite 110,039 42,532 9,599 13,857 45,886

%  cheltuieli privind mărfurile și materiale 0.25% 0.13% 0.02% 0.02% 0.06%

Total cheltuieli operaţionale 54,713,155 42,408,348 50,749,057 74,070,602 93,244,917 117,205,039 138,419,627 142,295,376 145,995,056 149,644,932 152,340,776

EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization) 5,998,844 1,067,264 3,591,332 6,738,988 9,750,451 13,022,782 15,379,959 15,810,597 16,221,673 16,627,215 16,926,753

Rată EBITDA - % in venituri operaționale 9.9% 2.5% 6.6% 8.3% 9.5% 10.0% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 990,518 1,081,562 1,203,775 2,084,306 4,121,481 4,063,228 4,361,619 4,361,619 4,361,619 4,361,619 4,470,660

Ajustarea valorii activelor circulante 1,206,249 -1,612 91,673 44,539 -12,080 0 0 0 0 0 0

Ajustări privind provizioanele -34,217 -22,963 68,087 19,693 43,626 0 0 0 0 0 0

Profit operațional (EBIT - Earnings before interest and tax) 3,836,294 10,277 2,227,797 4,590,450 5,597,424 8,959,554 11,018,339 11,448,978 11,860,054 12,265,596 12,456,093

Rată EBIT - % in venituri operaționale 6.3% 0.0% 4.1% 5.7% 5.6% 6.9% 7.2% 7.2% 7.3% 7.4% 7.4%
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3.1.2. Variația capitalului de lucru net (CLN) 

Evoluția istorică a capitalului de lucru net este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Pentru perioada de previziune am estimat capitalul de lucru net ca avand o pondere similara in veniturile 
operationale ca cea din anul 2020.  

 

 

Valorile captalului de lucru net inregistrate de Promateris SA sunt similare cu cele inregistrate la nivelul pietei. 

Sursele identificate pentru valorile acestui indicator sunt: 

 

 

Sursa: baza de date Amadeus 

Valorile au fost calculate pe baza unor eșantioane de întreprinderi comparabile extrase din bazele de date 
respective. 

 

Capital de lucru net (lei) 2016 2017 2018 2019 31/12/20

Creanţe comerciale 12,789,709 8,261,903 12,616,916 18,815,082 18,606,414

durată de rotație (zile) 76 68 84 84 65

Alte creanțe 564,743 1,130,246 558,274 1,950,287 1,137,672

durată de rotație (zile) 3 9 4 9 4

Creanțe față de entitățile din grup și afiliate 0 0 0 0 0

durată de rotație (zile) 0 0 0 0 0

Stocuri 6,630,012 7,413,447 11,054,665 14,550,865 17,813,567

durată de rotație (zile) 39 61 73 65 62

Cheltuieli în avans 200,508 126,238 73,964 119,701 484,006

durată de rotație (zile) 1 1 0 1 2

Active Circulante (non-cash) 20,184,972 16,931,834 24,303,819 35,435,935 38,041,659

durată de rotație (zile) 120 140 161 158 133

% venituri operaționale 33% 39% 45% 44% 37%

Datorii comerciale 3,652,915 6,224,103 9,998,160 15,665,713 15,761,234

durată de rotație (zile) 22 52 66 70 55

Datorii către entități din grup și asociate 0 0 0 0 0

durată de rotație (zile) 0 0 0 0 0

Alte datorii din exploatare 773,101 806,070 1,320,244 2,582,789 1,266,852

durată de rotație (zile) 5 7 9 12 4

Venituri în avans 0 0 0 0 0

durată de rotație (zile) 0 0 0 0 0

Datorii curente din exploatare 4,426,016 7,030,173 11,318,404 18,248,502 17,028,086

durată de rotație (zile) 26 58 75 81 60

% venituri operaționale 7% 16% 21% 23% 17%

Capital de lucru net 15,758,956 9,901,661 12,985,415 17,187,433 21,013,573

durată de rotație (zile) 93 82 86 77 73

% venituri operaționale 26.0% 22.8% 23.9% 21.3% 20.4%

Capital de lucru net (lei) 2021 2022 2023 2024 2025 Perpetuitate

Capital de lucru net 26,045,564 30,759,917 31,621,195 32,443,346 33,254,429 33,853,506

durată de rotație (zile)

% venituri operaționale 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%

Company name

Working 

capital/Operating 

Revenues

%

2019

Working 

capital/Operating 

revenues

%

2018

Working 

capital/Operating 

Revenues

%

2017

Working 

capital/Operating 

Revenues

%

2016

Working 

capital/Operating 

revenues

%

2015

Medie 22% 21% 22% 20% 20%

Mediana 21% 22% 22% 21% 21%

Q1 15% 13% 12% 14% 14%

Q3 29% 27% 28% 25% 27%

Q4 52% 53% 68% 58% 46%
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3.1.3. Investițiile 

Investițiile sunt estimate de evaluator pe baza stării activelor de la data evaluării și a nevoilor viitoare ale 
întreprinderii 

În perioada de analiză explicită sunt estimate investiții mai mari ca amortizarea mijloacelor fixe, pentru a susține 
creșterea previzionată a cifrei de afaceri. 

În perpetuitate sunt estimate investiții egale cu amortizarea  

An 2021 2022 2023 2024 2025 

Investitii 
inlocuire 

1.253.122 0 3.907.729 71.775 337.594 

Investitii 
dezvoltare 

5.367.501 7.415.867 0 0 0 

Total 6.620.624 7.075.867 3.907.729 71.775 337.594 

 

3.1.4. Estimarea ratei de actualizare 

Estimarea ratei de actualizare (WACC - Weighted Average Cost of Capital) este realizată pe baza costului 
capitalului propriu și al capitalului împrumutat (datoriile financiare), ca o medie ponderată a acestora. Ponderile 
sunt cele reprezentate de fiecare sursă de finanțare în total capital investit. 

WACC = Ke * E/(D+E) + Kd * D/(D+E) * (1-) 

Ke – costul capitalului propriu 

Kd – costul datoriei (rata nominală a dobânzii) 

E – valoarea de piață a capitalului propriu 

D – valoarea de piață a datoriei  

 − cota de impozitare 

Estimarea Costului Capitalului Propriu (Cost of Equity) 

Costul capitalului propriu este estimat cu ajutorul modelului modelului CAPM (Capital Assets Pricing Model), 
care face o corelație între riscul activului evaluat și riscul pieței de capital în ansamblu. 

Relaţia de calcul pentru estimarea costului capitalului propriu prin modelul CAPM este: 

Ke = Rf + ERP x  + CRP + SP + α 

Ke – costul capitalului propriu (cost of equity) 

Rf – rata fără risc (risk free rate) 

ERP – prima de risc a pieţei de capital dezvoltate (equity risk premium) 

 – riscului sistematic al întreprinderi sau întreprinderilor comparabile  

CRP – prima de risc de ţară (country risk premium) 

SP – prima de risc de dimensiune (size premium) 

α – riscul nesistematic. 

Fluxurile de numerar disponibile au fost întocmite în prețuri curente astfel că rata de actualizare estimată este 
una nominală (include inflația așteptată). 
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1. Rata fără risc (Rf) 

Rata fără risc reprezintă reantabilitatea oferită de activele considerate fără risc. Investitorii consideră ca active 
fără risc obligațiunile suverane cu rating AAA. Astfel, rata fără risc este randamentul la scadență al acestor 
obligațiuni cu scadență pe termen lung (mai mare de 10 ani). 

2. Prima de risc a pieţei de capital dezvoltate (ERP) 

Prima de risc a pieţei de capital (ERP) reprezintă rentabilitatea suplimentară oferită de piața de capital în 
ansamblu, peste rata fără risc, pentru asumarea de către investitori a unui risc adiţional, asociat cu investiţia 
într-un portofoliu diversificat de acţiuni.   

3. Prima de risc de țară (CRP) 

Este necesară adăugarea primei de risc de țară deoarece ERP a fost estimată pentru o piață de capital 
dezvoltată, iar piața de capital românească este considerată de frontieră, conform clasificării MSCI (Morgan 
Stanley Capital International).   

4. Coeficientul   

Coeficientul de risc sitematic  exprimă riscul întreprinderii evaluate, în raport cu riscul pieței de capital în 
ansamblu. 
 

5. Coeficientul  α 

Coeficientul de risc nesistematic  este complementar coeficientului de risc sitematic  și reflectă riscul 
suplimentar al unei întreprinderi, atunci când investitorul marginal este unul nediversificat.  

Nu am aplicat  o primă de risc nesistematic. 

 

6. Prima de risc de dimensiune 

Întreprinderea evaluată este una de dimensiune mică și s-a observat că modelul CAPM nu estimează suficient 
de precis riscul sistematic al acetei categorii de întreprinderi; în această situație este necesară adăugarea unei 
prime de risc de dimensiune. 

 

Astfel, rata de actualizare este următoarea: 
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3.1.5. Estimarea fluxurilor de numerar disponibile 

Fluxurile de numerar la dispoziţia investitorilor (CFNI) sunt compuse ca şi părţi principale din Fluxurile din 
exploatare şi Fluxurile din investiţii. În cadrul CFNI (Cash-flow la dispoziţia investitorilor) nu se ţine seama de 
fluxurile aferente activităţii de finanţare. 

În cele ce urmează prezentăm fluxurile financiare la dispoziția investitorilor actualizate respectiv valoarea 
terminală: 

Parametru Definiție Formulă Valoare Monedă Sursa
Rfr nominală Rata fără risc nominală 2.5% USD Duff & Phelps,  www.duffandphelps.com

Inflație 

previzionată

Inflația previzionată, pe termen 

lung 2.0% USD

Federal Reserve of United States, 

www.federalreserve.gov/monetarypolicy

Rfr reală Rata fără risc reală

Rata fără risc nominală- inflația 

previzionată 0.5%

Inflație 

previzionată

Inflația previzionată, pe termen 

lung 2.5% RON BNR , National Bank of Romania, www.bnro.ro

Rfr nominală Rata fără risc nominală
Rata fără risc reală + Inflația 

previzionată
3.0% RON

ERP 

Prima de risk a pieței de capital 

dezvoltate 5.5% Duff & Phelps,  www.duffandphelps.com

βu
Risc sistematic pentru companie 

neîndatorată 0.76                Peer Group

βl
Risc sistematic pentru companie 

îndatorată βu*(1+D/E(1-t)) 1.08                

CRP Prima de risc de țară 1.90% Duff & Phelps,  www.duffandphelps.com

SP Prima de risc de dimensiune 2.0%

2019 Valuation Handbook - International Guide to Cost of 

Capital, A Study of Return Differences Between Large and 

Small Companies in Europe, Duff&Phelps

α
Prima de risc nesistematic, 

specific Estimare evaluator

Ke Costul capitalului propriu Rfr + ERP *β + CRP + α 12.8% RON

D/E Levier financiar 49.7% Peer Group

E/(D+E) E / (D + E) = 1 / (1 + D/E) 66.8%

D/(D+E) D / (D + E) = 1 - E / (D + E) 33.2%

Kd Rata nominală a dobânzii 4.9% RON BNR , rata medie a dobânzii pentru societăți nefinanciare

t Cota de impozitare (nominală) 16.0%

Kd*(1-t) Rata efectivă a dobânzii 4.1% RON

WACC
Costul mediu ponderat al 

capitalului
Ke * E/(D+E) + Kd * D/(D+E) * (1-t) 9.9%

Duff & Phelps
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    (lei) 2016 2017 2018 2019 31/12/20 2021 2022 2023 2024 2025 Perpetuitate

Cifra de afaceri 57,670,386 41,421,864 51,519,678 80,394,910 100,005,123 128,137,137 151,330,479 155,567,733 159,612,494 163,602,806 167,692,876

% rată de creștere #REF! -28% 24% 56% 24% 28.1% 18.1% 2.8% 2.6% 2.5% 2.5%

Venituri operaționale 60,711,999 43,475,612 54,340,389 80,809,590 102,995,368 130,227,821 153,799,585 158,105,974 162,216,729 166,272,147 169,267,529

Cheltuieli operaţionale 54,713,155 42,408,348 50,749,057 74,070,602 93,244,917 117,205,039 138,419,627 142,295,376 145,995,056 149,644,932 152,340,776

% venituri operaționale 90.1% 97.5% 93.4% 91.7% 90.5% 91.5% 91.5% 91.5% 91.5% 91.5% 90.8%

EBITDA 5,998,844 1,067,264 3,591,332 6,738,988 9,750,451 13,022,782 15,379,959 15,810,597 16,221,673 16,627,215 16,926,753

% Cifra de afaceri 10.4% 2.6% 7.0% 8.4% 9.7% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.1%

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (-) 990,518 1,081,562 1,203,775 2,084,306 4,121,481 4,063,228 4,361,619 4,361,619 4,361,619 4,361,619 4,470,660

Ajustarea valorii activelor circulante (-) 1,206,249 -1,612 91,673 44,539 -12,080 0 0 0 0 0 0

Ajustări privind provizioanele (-) -34,217 -22,963 68,087 19,693 43,626 0 0 0 0 0 0

% venituri operaționale 4% 2% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

EBIT 3,836,294 10,277 2,227,797 4,590,450 5,597,424 8,959,554 11,018,339 11,448,978 11,860,054 12,265,596 12,456,093

EBIT*cota de impozitare (16%) (-) 498,815 218,670 188,804 708,052 501,037 1,433,529 1,762,934 1,831,837 1,897,609 1,962,495 1,992,975

Impozit pe venitul microîntreprinderilor sau specific unor activități -317,693 -5,540 -16,090 -10,616 -4,707 0 0 0 0 0 0

Profit operational net după impozit (EBIT - Impozit pe profit) 3,655,172 -202,853 2,055,083 3,893,014 5,101,094 7,526,025 9,255,405 9,617,142 9,962,445 10,303,100 10,463,118

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 

necorporale (+)
990,518 1,081,562 1,203,775 2,084,306 4,121,481 4,063,228 4,361,619 4,361,619 4,361,619 4,361,619 4,470,660

Investiţii în imobilizări (-) 6,955,098 11,236,266 16,398,066 43,509,656 6,620,624 7,075,867 3,907,729 71,775 337,594 4,470,660

Variaţia capitalului de lucru net (-) -5,857,295 3,083,754 4,202,018 3,826,140 5,031,991 4,714,353 861,278 822,151 811,084 599,076

Fluxuri de numerar la dispoziţia investitorilor -63,361 1,826,804 9,209,754 13,430,138 13,516,042 9,864,042

WACC 9.9%

Perioada de actualizare 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5

Factorul de actualizare 0.95 0.87 0.79 0.72 0.65

Fluxuri de numerar actualizate -60,429 1,584,719 7,266,890 9,638,762 8,823,290

DCF

Valori istorice Previziune
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Valoarea terminală (reziduală) este o componentă importantă a estimării valorii prin metoda DCF, ce reprezintă 
valoarea afacerii aferentă perioadei de previziune non-explicite. Având în vedere continuitatea activităţii, am 
estimat valoarea reziduală prin capitalizarea cash flow-ului la dispoziția investitorilor aferent primului an al 
perioadei de previziune non explicite, ţinând seama şi de nivelul estimat al creşterii anuale aferente acestei 
perioade – 2.5% (asimilabil inflației pe termen lung pentru moneda națională). 

Valoarea terminală s-a estimat pe baza modelului Gordon- Shapiro: 

VT = 
𝐶𝐹𝑁 𝑡+1

𝑘−𝑔
 

In care:  

CFN t+1 = cash- flow-ul net din primul an care urmeaza după perioada de previziune explicită 

k = rata de actualizare 

g = rata anuală constantă previzionată pentru creşterea perpetuă a CF 

În cele ce urmează prezentăm sintetic valoarea terminală actualizată: 

  

  

3.1.6. Estimarea valorii capitalului propriu 

Prin însumarea cash flow-ului actualizat cu valoarea terminală actualizată rezultă valoarea întreprinderii 
(Enterprise Value). 

Din valoarea întreprinderii au fost scăzute datoriile nete formate din: 

• Datorii finaciare: 

 

 
31.12.2020 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625+ 
1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 

9.727.893 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 
+ 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 

14.067.932 

ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE 
 

              
3.948.776      

 

TOTAL 27.744.601 

 

• Disponibilități bănești (cash, respectiv investiții pe termen scurt): 5.506.417 lei 

 

Valoare terminala (lei)

Fluxuri de numerar - an terminal 9,864,042

Rata de crestere in perpetuitate - g 2.5%

EBITDA -  an terminal 16,926,753

Valoarea terminala 132,562,975

Perioada de actualizare 4.5

Factorul de actualizare 0.65

Valoarea terminala actualizata 86,537,282

% valoarea intreprinderii 76%
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Întreprinderea are și active în afara exploatării (redundante): 

 

Acestea majorează valoare capitalului propriu. 

 

În cele ce urmează prezentăm estimarea valorii capitalului acționarilor pe baza datelor sintetizate anterior: 

    

 

 

Valoarea de piață a pachetului de  28.699.303 acţiuni, reprezentând 100% din capitalul social aflat in circulatie 
al Promateris SA, prin această abordare este: 

V =   141.800.000 lei echivalent cu 4,9409 lei/acţiune 

 

 

Active financiare și creanțe față de entități afiliate Valoare contabilă (lei) Valoare de piață (lei)

Cota de 

impozitare Impozit Valoarea realizabilă netă

TEREN BELCIUGATELE 7.234.241              7.234.241                 16,0% -                  7.234.241                     

TEREN CREVEDIA LOT1 363.088                 279.088                    16,0% -                  279.088                        

TEREN CREVEDIA LOT2 364.447                 364.447                    16,0% -                  364.447                        

Romtatay SA 108.203                 966.284                    16,0% 137.293          828.991                        

Biodeck SA 140.000                 9.225.015                 16,0% 1.453.602       7.771.413                     

Professional Imo Partners 29.957.653            34.015.870               16,0% 649.315          33.366.555                   

Alte împrumuturi -activ fin imobilizat 368.208                 368.208                    16,0% -                  368.208                        

Total 38.535.840,1 52.453.153,7 2.240.210,2 50.212.943,5

U.M.

Valoarea Intreprinderii

Fluxuri de numerar acualizate 27.253.232 lei

Valoarea terminala 132.562.975 lei

Factorul de actualizare 0,65

Valoarea terminala actualizata 86.537.282 lei

% valoarea intreprinderii 76%

Valoarea intreprinderii 113.790.515 lei

Datorii Financiare (-) 27.744.601 lei

Lichiditati și asimilate (+) 5.506.417 lei

Active în afara exploatării (+) 50.212.943,5 lei

lei

Valoarea capitalului propriu                 141.800.000     lei

Numar de actiuni/parti sociale in circulatie 28.699.303 actiuni/parti sociale

Valoarea de piata / actiune (parte 

sociala)
4,9409 lei/actiune (parte sociala)

Output

Multiplicatori

Valoarea intreprinderii (operational, fara active in 

afara exploatarii) 113.825.241 lei

Cifra de afaceri 2020 100.005.123 lei

EBITDA 2020 9.750.451 lei

EV / CA 1,1x

EV / EBITDA 11,7x
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3.2. ABORDAREA PRIN PIAȚĂ 

Abordarea prin piață compară întreprinderea subiect cu întreprinderi, participații la capital și acțiuni similare, 
care au fost tranzacționate pe piață, precum și cu orice tranzacții relevante cu acțiuni ale aceleiași întreprinderi. 
O indicație asupra valorii poate proveni și din tranzacțiile sau ofertele anterioare aferente oricărei componente 
a întreprinderii. 

Cele trei metode înscrise în această abordare sunt: 

- Metoda comparaţiei cu tranzacţii de acţiuni ale unor societăţi listate – presupune folosirea ca sursă de 
informaţii, piaţa de capital pe care se tranzacţionează titlurile societăţilor comparabile; 

- Metoda comparaţiei cu tranzacţii de companii necotate - presupune folosirea ca sursă de informaţii, piaţa 
fuziunilor şi achiziţiilor de întreprinderi în ansamblul lor; 

- Metoda comparaţiei cu tranzacţii anterioare de acţiuni proprii – presupune folosirea ca sursă de informaţii, 
istoricul tranzacţionărilor de acţiuni proprii (volum, preţ de închidere etc) dacă societatea este listată şi preţul de 
vânzare din cadrul unei fuziuni sau preluări a întreprinderii subiect, dacă este cazul. 

Conform SEV 200 – Întreprinderi și participații la întreprinderi, ”prețurile de piață ale acțiunilor cotate 
tranzacționate sau ale părților sociale, prețurile de achiziție ale participațiilor la capitalul întreprinderii sau ale 
întreprinderilor din același domeniu de afaceri se utilizează deseori ca o verificare rezonabilă a concluziei privind 
valoarea rezultată dintr-o altă abordare”. 

A fost aplicată metoda comparaţiei cu tranzacţii de acţiuni ale unor societăţi listate, datorită faptului că 
informaţiile privind societăţile comparabile listate sunt mai transparente decât în cazul preluărilor şi combinărilor 
de întreprinderi şi conduc la rezultate mai relevante ale abordării prin comparaţii de piaţă.  De asemenea, 
prețurile cotate ale companiilor sunt recente, în vreme ce eventualele tranzacții comparabile disponibile ar putea 
fi realizate în condiții economice diferite. 

Etapele de aplicare a metodei sunt: 

- Selectarea companiilor pe criteriile de similaritate: același obiect de activitate și indicatori financiari 
asemănători; 
- Ajustarea elementelor de bilanţ şi cont de profit şi pierdere pentru diferențe de reglementări contabile sau 
elemente cu caracter excepțional (normalizare); 
- Preluarea sau calcularea ratelor de evaluare (multiplii); 
- Selectarea tipului de multiplu relevant (EV/EBITDA, EV/EBIT, PER etc.); 
- Ajustarea multiplului relevant, pentru fiecare companie, pentru a reflecta diferențele dintre aceasta și 
întreprinderea subiect; 
- Calcularea multiplului sintetic, ce va fi aplicat companiei subiect. 
- stabilirea valorii capitalului investit sau capitalului propriu; 
- aplicarea de prime de control sau discounturi la valoarea obținută.  

Au fost identificate 6 întreprinderi comparabile în baza de date financiare InFront Analytics.  

Acestea sunt: 

 

 

Nr. Nume companie Țara sediului

1 Huhtamaki Oyj Finlanda

2 Essentra plc Marea Britanie

3 DS Smith Plc Marea Britanie

4 Mondi PLC Marea Britanie

5 Recticel SA Belgia

6 Synthomer PLC Marea Britanie
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Ajustarea elementelor de bilanţ şi cont de profit şi pierdere 

Nu a fost necesară ajustarea elementelor din bilanţ sau cont de profit şi pierdere, întrucât variabilele financiare 
sunt preluate din baza de date InFrontAnalytics şi sunt aferente unor companii ce aplică standardele IFRS în 
raportarea financiară, astfel că există o bază comună de comparaţie.  

Identificarea multiplilor de piaţă 

Multiplii de piaţă reprezintă raportul dintre preţul curent de piaţă al acţiunii şi diverse variabile financiare. Multiplii 
se calculează pe baza tranzacţiilor realizate pe piaţă şi se aplică asupra aceloraşi variabile financiare care au 
stat la baza determinării lor, pentru a realiza evaluarea companiei. 

Cei mai utilizaţi multiplii ai valorii întreprinderii (EV), construiţi pe baza variabilelor financiare sunt : 

- EV/Cifra de afaceri 

- EV/EBITDA 

- EV/EBIT 

Variabilele sunt estimate pentru anul 2020. 

Valoarea obţinută prin utilizarea acestei metode nu include activele redundante. 

Dintre aceşti multiplii, a fost ales multiplul EV/EBITDA.  

Ajustarea multiplilor  

Ajustarea multiplicatorilor a fost realizată prin transformarea acestora în rate de capitalizare și adăugarea de 
prime de risc. 
 
Ajustarea multiplicatorilor pentru risc de țară (CRP) 

La nivelul piețelor de capital naționale se poate vedea o diferență între valorile medii ale multiplilor pentru diferite 
industrii. Aceste diferențe sunt cauzate de mediul economic general din țara respectivă și de percepția 
investitorilor față de riscul asociat investițiilor în acele țări. 

Riscul de țară a fost preluat din studiul Duff & Phelps ediția septembrie 2019. Prima de risc de țară a fost 
determinată ca diferență între CRP al României și CRP al țării din care este întreprinderea comparabilă: 
 
 

 
 
Ajustarea multiplicatorilor pentru dimensiune (size premium) 

S-a constatat că modelul CAPM (Capital Assets Pricing Model) nu estimează cu precizie rentabilitatea 
companiilor de dimensiuni mai mici și acestea oferă rentabilități efective mai ridicate. Astfel, de multe ori, 
companiile mici au multiplii mai mici deoarece rentabilitatea așteptată de la acestea este mai mare (și riscul 
asociat). 

Nr. Nume companie Țara sediului

Risc de țară (CRP) 

Investor Perspective 

USA (dolar)

Prima de risc de țară 

(CRP) Investor 

Perspective USA (dolar) 

România-țară 

comparabilă

1 Huhtamaki Oyj Finlanda 0.10% 1.8%

2 Essentra plc Marea Britanie 0.40% 1.5%

3 DS Smith Plc Marea Britanie 0.40% 1.5%

4 Mondi PLC Marea Britanie 0.40% 1.5%

5 Recticel SA Belgia 0.30% 1.6%

6 Synthomer PLC Marea Britanie 0.40% 1.5%

Promateris România 1.90%
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Primele de risc de dimensiune au fost preluate din 2019 Valuation Handbook - International Guide to Cost of 
Capital, A Study of Return Differences Between Large and Small Companies in Europe, Duff&Phelps: 
 

 
 

 
 

 
 
Ajustarea multiplicatorilor s-a realizat prin transformarea acestora în rată de capitalizare, adăugarea primelor de 
risc și realizarea procesului invers: 

 

Premia over CAPM - Companies Ranked by Sales

Portfolio rank by size Avg. sales (mil. euro)

Smoothed 

premium over 

CAPM

1 38.002,6                             0,5%

2 7.079,8                              1,3%

3 3.223,2                              1,5%

4 1.896,4                              1,7%

5 1.177,0                              1,8%

6 747,9                                 2,0%

7 476,0                                 2,1%

8 327,6                                 2,3%

9 226,5                                 2,5%

10 160,8                                 2,8%

11 111,4                                 3,1%

12 73,1                                   3,5%

13 46,7                                   4,0%

14 28,8                                   4,6%

15 16,5                                   5,5%

16 (small) 6,5                                     7,5%

Nr. Nume companie Țara sediului

Cifra de afaceri ( mil. 

euro) Prima de risc de dimensiune

Diferente prime de risc de 

dimensiune

1 Huhtamaki Oyj Finlanda 3,286.7                1.53% 0.47%

2 Essentra plc Marea Britanie 998.2                   1.82% 0.18%

3 DS Smith Plc Marea Britanie 6,061.7                1.30% 0.70%

4 Mondi PLC Marea Britanie 6,632.6                1.30% 0.70%

5 Recticel SA Belgia 880.1                   1.97% 0.03%

6 Synthomer PLC Marea Britanie 1,830.7                1.66% 0.34%

Promateris România 20.5                     2.00%

Nr. Nume companie Țara sediului Prime de risc cumulate Equity/capital

Prime de risc ce afectează capitalul 

investit

1 Huhtamaki Oyj Finlanda 2.3% 56.2% 1.3%

2 Essentra plc Marea Britanie 1.7% 60.0% 1.0%

3 DS Smith Plc Marea Britanie 2.2% 55.0% 1.2%

4 Mondi PLC Marea Britanie 2.2% 65.8% 1.4%

5 Recticel SA Belgia 1.6% 55.8% 0.9%

6 Synthomer PLC Marea Britanie 1.8% 84.3% 1.6%

Nr. Nume companie Țara sediului EV/EBITDA 2020

Rata de capitalizare EBITDA 

neajustată Rata de capitalizare EBITDA ajustată EV/EBITDA 2020 ajustată

1 Huhtamaki Oyj Finlanda 10.66 9.4% 10.7% 9.38

2 Essentra plc Marea Britanie 10.39 9.6% 10.6% 9.40

3 DS Smith Plc Marea Britanie 9.67 10.3% 11.6% 8.66

4 Mondi PLC Marea Britanie 9.81 10.2% 11.6% 8.59

5 Recticel SA Belgia                                                 13.44 7.4% 8.4% 11.97

6 Synthomer PLC Marea Britanie                                                 10.06 9.9% 11.5% 8.70

Promateris România

MIN 9.67                                                  8.59                                      

MEDIE 10.67                                                9.45                                      

MEDIANA 10.23 9.04

MAX 13.44 11.97
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Astfel, de la o valoare medie de 10,67 a EV/EBITDA, am ajuns la o valoare ajustată de 9,45. 

 

   
 

Din valoarea întreprinderii au fost scăzute datoriile financiare nete (datorii financiare minus cash) și au fost 
adăugate activele în afara exploatării. 

A fost aplicată o primă de control de 25.4% deoarece pe bursele de valori se fac tranzacții cu pachete minoritare, 
ce nu dau drept de control asupra companiei. Așadar, multiplul de 9,45 este un multiplu specific pachetelor 
minoritare de acțiuni. Prin aplicarea primei de control se obține un multiplu cu drept de control de 11,27. 

Prima de control a fost preluată din baza de date BVR Resources. 

 

Valoarea de piață a pachetului de 28.699.303 acţiuni, reprezentând 100%  din capitalul social in circulatie al 
Promateris SA, prin această abordare este: 

V =   137.900.000 lei echivalent cu 4,8050 lei/acţiune 

 

 

Valoare (lei)

EV/EBITDA

Multiplu 9,45                       

EBITDA (2020) 9.750.451               

Valoarea întreprinderii 92.162.474,1           

Active în afara exploatării (+) 50.212.943,5           

Diferență CLN (+/-)

Valoarea capitalului investit 142.375.417,6         
Datorii financiare sau asimilate 

(-) 27.744.601,3           

Lichidități și asimilate (+) 5.506.417,0             

Datorii financiare sau asimilate 
nete (-) 22.238.184,3           

Valoarea capitalului propriu 
înainte de DLOM 120.137.233,3         

Discount pentru lipsa de 
marketabilitate (DLOM) (%) (-)

Valoarea capitalului propriu 
(bază minoritară) 120.137.233            

Primă de control (%) 25,4%

Primă de control (aplicată la 
valoarea întreprinderii minus 

datorii financiare nete) 17.741.960       

Valoarea capitalului propriu 
(drept de control) 137.900.000            

număr actiuni in circulatie 28.699.303                     

valoare / parte socială (lei) 4,8050                    
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4. ANALIZA REZULTATELOR ŞI CONCLUZIA ASUPRA VALORII 

Metodele de evaluare utilizate au fost: 

• Abordarea prin venit – o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participaţii sau acţiuni prin 
folosirea uneia sau mai multor metode prin care valoarea este estimată prin convertirea beneficiilor anticipate 
în valoare a capitalului. 

• Abordarea prin piaţă - o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participaţii sau acţiuni prin 
folosirea uneia sau mai multor metode care compară subiectul evaluat cu alte întreprinderi similare, participaţii 
sau acţiuni similare care au fost vândute 

Am analizat, pentru fiecare dintre abordările aplicate, credibilitatea, relevanța și adecvarea informațiilor utilizate 
și, acolo unde a fost cazul, a ipotezelor folosite; rezultatul evaluării este sintetizat în cele ce urmează: 

 

 

În baza datelor, analizelor, judecăților și calculelor prezentate în cadrul raportului de evaluare, evaluatorul 
consideră că indicația asupra valorii de piață a pachetului de 28.699.303 acțiuni, reprezentând 100% din 
capitalul social in circulatie al Promateris SA, la data de 31/12/2020, este: 

V =  139.850.000 lei echivalent cu 4,8729  lei/acţiune 

 

Valoarea de piata finală a capitalului propriu s-a calculat ca medie a celor două abordări aplicate ( abordarea 
prin venit si abordarea prin piata), prin excepție de la GEV 600 Evaluarea întreprinderii, conform art 134 (4) 
din Legea 31/1990. 

 

 

Adrian Popa-Bochiș, MAA, MRICS, REV  

 

 

 

 

George Ghita                                                                                                              

Evaluator autorizat ANEVAR 

Membru titular EI, EPI, EBM       

 

 

 

  

Abordarea prin piață (lei) 137.900.000         

Abordarea prin venit (lei) 141.800.000         

Media abordărilor (lei) 139.850.000         

Nr. acțiuni în circulație 28.699.303

Valoare (lei/acțiune) 4,8729                             
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5. Anexa- Evaluarea participatiei Biodeck SA 

Scopul evaluării Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a participației de 70% 
din capitalul social al companiei deșinută de Promateris S.A. 

Activul sau datoria supuse 
evaluării: 

Activul supus evaluării este capitalul propriu al întreprinderii.  

Valoarea capitalul propriu (equity value) este valoarea unei întreprinderi 
pentru toți proprietarii săi. 

 BIODECK S.A. cu sediul în Bucureşti Sectorul 2, Bulevardul DACIA, 
Nr. 56, CORP A, MANSARDA, CUI 37918297, nr. Reg. Com. 
J40/14200/2019, site www.biodeck.ro 

Participația supusă evaluării 70% din capitalul propriu al subiectului evaluării. 

Activitatea companiei 
analizate: 

 BIODECK S.A. are ca şi obiect de activitate principal  - Comerţ cu 
ridicata nespecializat- caen 4690 

Premisele evaluării: Compania a fost evaluată în ipoteza respectării principiului continuităţii 
activităţii.  

Tipul valorii estimate:  Valoarea de piață aşa cum este ea definită în Standardele de Evaluare 
a Bunurilor, ediția 2020, ce sunt în acord cu IVS (International Valuation 
Standards) – ediția 2019.  

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o 
datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un 
cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție 
nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au 
acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără 
constrângere. 

Data evaluării: 31/12/2020 

Ipoteze şi ipoteze speciale Principalele ipoteze şi ipoteze speciale de care s-a ţinut seama în 
elaborarea prezentului raport de evaluare sunt detaliate în subcapitolul 
1.9.  

Abordări în evaluare Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin 
convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare 
curentă a capitalului. 

Rezultatul abordării prin venit (metoda fluxurilor de numerar actualizate 
- DCF) este:   9.225.015 lei, echivalent cu 1.317,86 lei/acțiune . 

 

Concluziile evaluării: Valoarea de piață  a 100% din capitalul propriu al BIODECK S.A, deținut 
de PROMATERIS S.A., este de 9.225.015 lei, echivalent cu 1.317,86 
lei/acțiune 
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5.1. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC 

5.1.1. Prezentare generală a întreprinderii 

Denumirea societăţii: BIODECK S.A. 

Sediul social: Bucureşti Sectorul 2, Bulevardul DACIA, Nr. 56, CORP A, MANSARDA 

pagina web: www.biodeck.ro 

Obiect principal de activitate: Comerţ cu ridicata nespecializat- caen 4690 

Oficiul Registrului Comerţului nr. J40/14200/2019 

Cod unic de înregistrare: 37918297 

Biodeck SA este organizată ca o societate pe acțiuni. La data evaluării capitalul social subscris şi vărsat este 
de 200.000lei (divizat în 10.00  acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/ parte socială). 

 

Societatea Biodeck SA este afiliata Prodplast SA. Prodplast are o detinere de 70% din capitalul social al 
Biodeck. 

Principalele produse vandute de Biodeck sunt ambalajele realizate din materiale biodegradabile 

Biodeck SA si-a diversificat gama de produse vandute, astfel ca, in prezent livreaza in principal pe piata interna, 
atat prin retelele de supermarketuri, cat si prin distribuitori si vanzari directe. 

 

5.1.2. Proprietarii 

Capitalul social, la data evaluării, este deţinut de către următorii asociați: 

Nr. crt. Denumire acţionar Cota din C.S. (%) 

1 PROMATERIS SA 70% 

2 BIO INVEST MCG SRL 10% 

3 GEORGESCU ADRIAN-

VLAD 
20% 

5.1.3. Diagnosticul juridic  

Prezentarea aspectelor juridice şi tuturor aspectelor arătate în întregul raport au la bază documentele şi 
informaţiile puse la dispoziţie de către Biodeck SA prin conducerea societăţii, directorii de funcţiuni şi persoane 
autorizate din compartimentele de specialitate ale societăţii.  

5.1.3.1. Dreptul de proprietate asupra terenului, clădirilor și echipamentelor 

Compania își desfășoară activitatea operațională în locația din Oraş Buftea, Şoseaua BUCUREŞTI-
TÎRGOVIŞTE, Nr. 1, Judet Ilfov 

Conform datelor primite de la client, compania deține drept deplin de proprietatea asupra instalatiilor tehnice, 
masinilor, utilajelor. Compania nu detine in proprietate imobile si terenuri.  

5.1.3.2. Participaţii şi alte imobilizări financiare 

La data evaluării societatea nu deține imobilizări financiare. 
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5.1.3.3. Licenţe brevete, mărci, proprietăţi intelectuale 

Întreprinderea deţine în patrimoniul, la data evaluării, imobilizări necorporale de natura: 

- licenţelor software; 

- mărci comerciale; 

- Domenii de internet. 

Valoarea netă contabilă la 31.12.2020 a imobilizărilor necorporale este de 410.783 lei. 

5.1.3.4. Litigii 

La data evaluării, conform informațiilor furnizate de reprezentanții companiei, întreprinderea nu avea litigii pe rol. 
BIODECK SA nu este implicata in niciun proces. 

5.1.3.5. Autorizaţii de funcţionare, licențe, certificate de calitate 

Nu am avut informatii referitoare la autorizatiile de functioanre, licente, certificate de calitate. S-a presupus ca 
acestea exsita si ca societatea isi desfasoara activitatea cu respectarea tuturor normelor si prevederilor in 
vigoare la data evaluarii. 

5.1.4. Contracte de împrumut. Garanţii. Alte datorii 

Conform situatiilor financiare puse la dispozitie de client societatea are următoarele datorii financiare: 

 31.12.2020 
RON 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625  
+ 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)   

7,744,900 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625+ 
1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)   

4,000,000 

De asemenea, întreprinderea are următoarele datorii din exploatare: 

 31.12.2020 RON 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale 
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 +426 + 427 + 
4281 + 431*** + 436***+437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** 
+ 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457+ 4581 + 462 + 4661 + 
473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)   

523,144 

 

5.1.5. Diagnosticul operaţional 

5.1.5.1. Organizarea activităţii de exploatare 

Biodeck este o companie afiliata Promateris SA care se ocupa exclusiv cu comertul de produse biodegradabile.  

Principalul furnizor al Biodeck este Promateris SA, aproximativ 80% din cifra de afaceri provenind din marfurile 
cumparate de la partea afiliata. 
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5.1.5.2. Dinamica investiţiilor 

În perioada analizată, întreprinderea a realizat următoarele investiții: 

An 2020 2019 2018 

Investitii (RON) 939.918 696.300 1.916 

 

Principalele investitii au constat in achizitia de masini de ambalat, achizitia si implementarea de software ER și 
alte licente, autoturisme. 

5.1.6. Diagnosticul comercial 

5.1.6.1. Analiza pieţei specifice 

In tabelele de mai jos sunt prezentati pricipalii indicatori finaciari ai companiilor din sectorul comertului cu 
ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc si din sectorul comertului cu ridicata nespecializat. 

Datele au fost preluate din baza de date Amadeus si contin toate companiile din Romania din sectoarele de 
activitate mentionate mai sus si au o cifra de afaceri anuala mai mare de 5 milioane de euro. 

 

 

 

    

Company name

EBITDA Margin

%

2019

EBITDA Margin

%

2018

EBITDA Margin

%

2017

EBITDA Margin

%

2016

EBITDA Margin

%

2015

Medie                       9.06                           8.99                           9.11                           9.18                           8.55     

Mediana                       6.90                           7.38                           7.73                           7.81                           7.09     

Q1                       3.89                           3.86                           3.65                           3.99                           3.89     

Q3                     12.43                         12.57                         13.14                         13.18                         12.07     

Company name

EBIT Margin

%

2019

EBIT Margin

%

2018

EBIT Margin

%

2017

EBIT Margin

%

2016

EBIT Margin

%

2015

Medie                       7.19                           7.65                           7.30                           8.14                           7.34     

Mediana                       5.70                           5.64                           5.94                           6.24                           5.88     

Q1                       2.86                           2.92                           2.67                           2.74                           2.62     

Q3                     10.20                         11.07                         10.48                         11.23                         10.47     

Company name

Profit margin

%

2019

Profit margin

%

2018

Profit margin

%

2017

Profit margin

%

2016

Profit margin

%

2015

Medie                       6.64                           6.87                           6.95                           7.38                           6.28     

Mediana                       4.61                           4.82                           5.08                           5.57                           4.98     

Q1                       2.17                           2.41                           2.27                           2.21                           1.81     

Q3                       9.67                           9.95                         10.00                         10.38                           9.54     

Company name

Working 

capital/Operating 

revenues

EUR

2019

Working 

capital/Operating 

revenues

EUR

2018

Working 

capital/Operating 

revenues

EUR

2017

Working 

capital/Operating 

revenues

EUR

2016

Working 

capital/Operating 

revenues

EUR

2015

Medie 25% 24% 27% 26% 26%

Mediana 23% 21% 23% 23% 21%

Q1 12% 13% 14% 14% 14%

Q3 33% 31% 37% 37% 32%

Company name

ROCE using Net 

income

%

2019

ROCE using Net 

income

%

2018

ROCE using Net 

income

%

2017

ROCE using Net 

income

%

2016

ROCE using Net 

income

%

2015

Medie                     23.51                         24.94                         25.53                         31.70                         26.71     

Mediana                     17.77                         19.37                         22.12                         21.15                         20.10     

Q1                       8.74                         12.04                         11.86                         12.50                         11.22     

Q3                     32.04                         31.14                         35.19                         40.42                         39.78     
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5.1.6.2. Analiza mediului comercial intern 

Produsele comercializate: 

- 80% sacose si pungi 
 

- 20% farfurii, tacamuri, paie, hartie, reutilizabil, caserole etc. (mai multe info aici: www.biodeck.com ) 
 

Activitatea de contractare şi desfacere  

90% din cifra de afaceri a Biodeck este realizata cu top supermarket chains din Romania,. Diferenta de 10% vine 
din vanzari catre diverse branduri B2B, website sau diversi distribuitori. 
Este dificil de calculat o cota de piata pentru ca inca exista foarte mult plastic pe piata, neexistand o diferentiere intre 
materiale in studiile pe care le am analizat. 
 
Aprox. 80% din cifra de afaceri a Biodeck este realizata din vanzarea de pungi si sacose catre lanturile mari de 
magazine. 
 
In zona de pungi pentru retail, Biodeck lider detasat de piata cu peste 50% din consumul acestora. 

 

Politica de preţ  

In general pentru categoria de pungi (consum intern al magazinelor) se organizeaza licitatii. Biodeck are un avantaj 
clar de economii de scara fata de competie, lucrand cu Promateris (liderul regiunii) si in general a castigat aceste 
licitatii datorita preturilor bune dar si a unei calitati constante. 
Pentru restul produselor non-pungi se organizeaza multe teste, listari temporare, colaborre cu un supermarket, 
dezvoltarea unui produs, testarea, stabilirea politicii de pret. Retailerul este partenerul Biodeck in acest proces. 
 
Biodeck are o marja bruta de 7-10% peste costul de intrare de la Promateris pentru segmentul de pungi-sacose. 

Pe segmentul non-pungi, marja bruta este mult mai mare, poate sa varieze intre 30-40% 

 

Politica de promovare 

Biodeck are un department de marketing foarte activ, exista product placement in toate supermarket-urile, are 
rafturi separate de alte branduri, merchandiseri ce merg in magazine si verifica vanzarile, campanii ample online, 
offline dar si in colaborare cu alti retaileri. (a se vedea campania cu Carrefour Act for Good) 
Biodeck colaboreaza cu o serie de influenceri online si a declansat campanii cu festivaluri mari din Ro (Untold, 
Neversea etc) 
Brandul Biodeck a fost in multe randuri un diferentiator puternic fata de competitia din piata locala. 
 

Strategia comercială a întreprinderii  

Exista mai multe proiecte legislative (europene si nationale) ce restrictioneaza folosirea ambalajelor din plastic de 
unica folosinta. (SUP Directive, Legea 249/2015 etc.) 

Company name

Gearing

%

2019

Gearing

%

2018

Gearing

%

2017

Gearing

%

2016

Gearing

%

2015

Medie                     58.86                         62.98                         58.81                         71.28                         51.67     

Mediana                     27.99                         24.18                         18.73                         27.68                         24.22     

Q1                       0.53                           1.23                           1.09                           3.81                           2.12     

Q3                     83.36                         93.67                         74.04                         95.08                         66.57     

http://www.biodeck.com/


 

51 

 

 
In general vanzarile Biodeck (si ale Promateris) au fost, sunt si vor fi policy driven iar cresterea grupului a fost 
alimentata de reglementarile anti-plastic si de avantajul primului sosit al companiei. 
Biodeck pariaza pe cresterea viitoare a industriilor de bioplastic, ambalaje din hartie, ambalaje reutilizabile si in 
general pe orice solutie ce poate inlocui ambalajele nereciclabile. 
 

Clienţii  

Principalii clienti (in ordine): Mega Image, Carrefour, Rewe Romania (Penny), Auchan, Profi, Kaufland, Anabella, 
Unicarm etc 

Concurenţii direcți 

Interni: Snick Ambalaje (pe non-pungi) iar pe pungi Plasrom Production, PlastInvest 
Externi: branduri proprii ale magazinelor (Delhaize, Auchan, Profi etc) pentru non-pungi si Avantpack Slovenia, 
Barbier Group Franta pe pungi 
 

5.1.7. Resurse umane 

5.1.7.1. Mangementul societății 

Componența Consiliului de administrație 

CIRCULAR SOLUTIONS SRL 
Calitate: administrator 
Funcţie: presedinte consiliu de administratie 

Reprezentat prin : POPESCU MIHAELA-RAMONA 

DESMIREAN MARIA-ULIANA 
Calitate: administrator 
Funcţie: membru în cons. de administratie 

SOARE LAURENŢIU 
Calitate: administrator 
Funcţie: membru în cons. de administratie 

 

Conducerea executivă este reprezentată de: 

GEORGESCU ADRIAN-VLAD 
Calitate: director 
Funcţie: director general 

 

Personalul 

Evoluția personalului: 

An 2020 2019 2018 

Nr. mediu salariati 31 25 6 
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5.1.8. Diagnosticul financiar 

Analiza economico – financiară a societăţii reprezintă un studiu metodologic al situaţiei şi evoluţiei societăţii 
comerciale, sub aspectul structurii patrimoniale, financiare şi a rentabilităţii, plecând de la bilanţ și contul de 
profit și pierdere corespunzătoare perioadei 2018 – 31.012.2020, puse la dispoziţie de conducerea societăţii. 

Un instrument important al analizei financiare îl constituie ratele sau marjele, care reprezintă raportul dintre două 
posturi sau grupe fie din bilanţ, fie din contul de profit şi pierdere, fie unul din bilanţ şi altul din contul de profit şi 
pierdere.  

Analiza financiară a fost realizată pe o bază comparativă, analizând subiectul cu nivelurile medii din piață. Un 
grup de comparabile a fost identificat folosind baza de date  Amadeus, iar  ratele medii de piață au fost calculate 
în baza acestor companii comparabile. Scopul analize financiare comparative a fost de a evidenția diferențele 
de performanță între societatea subiect și alte companii similare care operează pe piața respectivă. 

5.1.8.1. Analiza poziţiei financiare 

În continuare sunt prezentate sintetic situaţiile financiare aferente perioadei analizate:
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Bilanţ Patrimonial 2018 2019 31/12/2020 Bilanţ Patrimonial 2018 2019 31/12/2020

ACTIV ACTIV

 IMOBILIZĂRI  IMOBILIZĂRI

  Imobilizări necorporale 4,947 4,870 505,622   Imobilizări necorporale (% total activ e) 0% 0% 2%

  Imobilizări corporale 0 643,081 951,207   Imobilizări corporale (% total activ e) 0% 3% 3%

  Imobilizări financiare 0 11,839 0   Imobilizări financiare (% total activ e) 0% 0% 0%

 TOTAL IMOBILIZĂRI 4,947 659,790 1,456,829  TOTAL IMOBILIZĂRI (% total activ e) 0% 3% 5%

 ACTIVE CIRCULANTE  ACTIVE CIRCULANTE

  Stocuri 34,304 5,301,696 7,859,599   Stocuri (% total activ e) 0% 25% 28%

  Creanţe, din care : 6,301,188 14,103,614 16,456,179   Creanţe (% total activ e), din care : 87% 66% 59%

 - Creanţe din ex ploatare 0 0 16,456,179  - Creanţe din ex ploatare (% total activ e) 0% 0% 59%

 - Creanţe din afara ex ploatării 0 0 0  - Creanţe din afara ex ploatării (% total activ e) 0% 0% 0%

  Lichidităţi şi asimilate 899,562 1,203,947 1,996,799   Lichidităţi şi asimilate (% total activ e) 12% 6% 7%

 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 7,235,054 20,609,257 26,312,577  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (% total activ e) 100% 96% 94%

CHELTUIELI ÎN AVANS 0 91,812 172,650 CHELTUIELI ÎN AVANS (% total active) 0% 0% 1%

TOTAL ACTIV 7,240,001 21,360,859 27,942,056 TOTAL ACTIV 100% 100% 100%

PASIV PASIV

 CAPITALURI PROPRII  CAPITALURI PROPRII

  Capital social și prime de capital 200,000 200,000 200,000   Capital social (% total pasiv ) 3% 1% 1%

  Rezerv e 37,588 40,000 40,000   Rezerv e (% total pasiv ) 1% 0% 0%

  Rezultat reportat -11,114 594,065 1,531,053   Rezultat reportat (% total pasiv ) 0% 3% 5%

  Rezultat curent 624,211 939,400 2,057,088   Rezultat curent (% total pasiv ) 9% 4% 7%

  Profit repartizat 37,588 2,412 0   Profit repartizat (% total pasiv ) 1% 0% 0%

  Actiuni proprii și câștiguri sau 

pierderi de capital
0 0 0   Actiuni proprii (% total pasiv ) 0% 0% 0%

 TOTAL CAPITALURI PROPRII 813,097 1,771,053 3,828,141  TOTAL CAPITALURI PROPRII (% total pasiv ) 11% 8% 14%

 PATRIMONIUL PUBLIC 0 0 0  PATRIMONIUL PUBLIC (% total pasiv) 0% 0% 0%

 PATRIMONIUL PRIVAT 0 0 0  PATRIMONIUL PRIVAT (% total pasiv) 0% 0% 0%

 PROVIZIOANE 0 24410 86191  PROVIZIOANE (% total pasiv) 0% 0% 0%

VENITURI ÎN AVANS 23,207 0 41,250 VENITURI ÎN AVANS (% total pasiv) 0% 0% 0%

DATORII DATORII

 DATORII PE TERMEN LUNG 0 0 4,000,000  DATORII PE TERMEN LUNG (% total pasiv ) 0% 0% 14%

Datorii financiare TL 0 0 4,000,000   Datorii financiare TL (% total pasiv ) 0% 0% 14%

Datorii comerciale 0 0 0

Alte datorii 0 0 0   Alte datorii TL (% total pasiv ) 0% 0% 0%

 DATORII PE TERMEN SCURT 6,403,697 19,565,396 19,986,474  DATORII PE TERMEN SCURT (% total pasiv ) 88% 92% 72%

  Datorii financiare TS 0 6,000,000 7,744,900   Datorii financiare TS (% total pasiv ) 0% 28% 28%

Datorii comerciale 0 0 11,718,430   Datorii din ex ploatare TS (% total pasiv ) 0% 0% 42%

Alte datorii 0 0 523,144   Datorii din afara ex ploatării TS (% total pasiv ) 0% 0% 2%

TOTAL DATORII 6,403,697 19,565,396 23,986,474 TOTAL DATORII (% total pasiv ) 88% 92% 86%

TOTAL PASIV 7,240,001 21,360,859 27,942,056 TOTAL PASIV 100% 100% 100%
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Analizând activele întreprinderii, se pot observa următoarele aspecte: 

- ponderea cea  mai mare este a activelor circulante – aproximativ 94% 
- activele imobilizate sunt reprezentate în cea mai mare parte de active corporale de natura utiljelor si 
masinilor; 
- creanțele reprezintă 50% din total activ; 
- stocurile reprezintă 28% din total activ. 

Analizând pasivele întreprinderii, se pot observa următoarele aspecte: 

- întreprinderea se finanțează în proporție de 14% din surse proprii; 
- capitalul propriu este reprezentat în cea mai mare parte de rezultatul curent – 7% din total pasiv; 
- întreprinderea are datorii financiare de 11.744.900 lei 
- datoriile din exploatare reprezintă aproximativ 42% din pasiv . 

5.1.8.2. Indicatori de structură 

 

✓ Rata de lichiditate a capitalului propriu : este raportul dintre capitalul propriu și datoriile pe termen lung. 
Acest indicator arată în ce măsură pot fi susținute datoriile pe termen lung de capitalul propriu al întreprinderii. 
O valoare ridicată a acestui indicator arată o stabilitate mai mare a întreprinderii; o valoare scăzută a acestui 
indicator arată un risc mai ridicat.  

✓ Datorii Financiare / Capitaluri Proprii (levier financiar) evaluează poziţia datoriilor financiare ale companiei 
în raport cu valoarea capitalului acţionarilor. Reprezintă un indicator ce arată cât de multe datorii o companie 
poate suporta fără a intra în dificultate financiară.  

✓ Capitaluri Proprii / Total Activ (rata de solvabilitate raportată la active): Raportul evaluează poziţia 
capitalurilor proprii ale unei companii în raport cu cea a activelor sale. Reprezintă un indicator de solvabilitate, 
întrucât indică de câte capitaluri proprii pot fi activele susţinute. O valoare ridicată a acestui indicator este un 
aspect pozitiv.  

✓ Capitaluri Proprii / Total Datorii (rata de solvabilitate raportată la datorii): Raportul evaluează poziţia 
capitalurilor proprii ale unei companii în raport cu cea a datoriilor totale. Reprezintă un indicator de solvabilitate, 
întrucât arată în ce măsură pot fi plătite datoriile totale folosind sursele proprii. O valoare ridicată a acestui 
indicator este un aspect pozitiv.  

 

5.1.8.3. Analiza lichidităţii, a echilibrului financiar şi a indicatorilor de gestiune 

Structura bilanțieră Definiție 2018 2019 31/12/2020

Rata de lichiditate a capitalului 

propriu

Capital propriu/datorii pe 

termen lung 96%

Lev ier financiar Datorii financiare / Cpr 0% 339% 307%

Rata de solv abilitate 

(raportată la activ e) Capital propriu/activ e totale 11% 8% 14%

Rata de solv abilitate 

(raportată la datorii) Capital propriu/datorii totale 13% 9% 16%
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✓ Lichiditatea imediată: exprimă capacitatea companiei de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt utilizând 
numai numerarul.  

✓ Lichiditatea rapidă: exprimă capacitatea companiei de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt utilizând 
numerarul și încasând creanțele în sold.  

✓ Lichiditatea curentă: exprimă capacitatea companiei de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt utilizând toate 
activele circulante: numerar, creanțe, stocuri.  

✓ Durata de rotaţie a stocurilor: exprimă perioada medie de timp în care stocurile se transformă în cifră de 
afaceri.  

✓ Durata de rotaţie a creanţelor: exprimă perioada medie de timp în care se încasează creanțele. 

✓ Durata de rotație a furnizorilor: exprimă perioada medie de timp în care se plătesc furnizorii. 

✓ Capital de lucru net / Cifra de afaceri: exprimă capacitatea firmei de a asigura nevoia de finanțare a 
capitalului de lucru net prin veniturile realizate. 

✓ Serviciul cheltuielilor cu dobânzile exprimă capacitatea companiei de a acoperi cheltuielile cu dobânzile 
prin profitul operațional. 

Indicatorii de lichiditate s-au mentinut constanti in cei trei ani de activitate a societatii.  

In ceea ce priveste capitalul de lucru acesta s-a diminuat pana la 18% in 2020 de la 50% in anii anteriori, 
ceea ce indica o mai buna gestiune a incasarilor, platilor si a ativitatii operationale. Ponderea capitalului de lucru 
net se situeaza la nivelul celei regasite la nivelul companiilor care opereaza in acest sector de activitate. 

5.1.8.4. Analiza performanţelor financiare 

În tabelul următor sunt reliefate evoluţiile principalelor categorii de venituri şi cheltuieli: 

Indicatori de gestiune Definiție 2018 2019 31/12/2020

Lichiditatea imediată Lichidități și echiv alente/datorii curente 0.1       0.1       0.1       

Lichiditatea rapidă

(Lichidități și echiv alente+creanțe)/datorii 

curente 1 1 1

Lichiditatea curentă

Activ e curente (lichidități, creanțe, 

stocuri)/datorii curente 1.1       1.1       1.3       

Durata de rotaţie a stocurilor (Stocuri/cifra de afaceri)*360 zile 1 49 21

Durata de rotatie a creantelor (creanțe/cifra de afaceri)*360 zile 181 130 43

Durata de rotatie a datoriilor catre 

furnizori (datorii ex ploatare/cifra de afaceri)*360 zile 0 0 31

Capital de lucru netl / Cifra de 

afaceri 

(Stocuri+creanțe- datorii ex ploatare)/cifra 

de afaceri 50% 50% 18%

Serv iciul cheltuielilor cu dobânzile EBIT/cheltuieli cu dobânzi #DIV/0! 1390% 531%
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Contul de profit și pierdere 2018 2019 31/12/2020 Ponderi 2018 2019 31/12/2020

Venituri din v ânzarea mărfurilor 12,539,932 39,056,081 61,093,252 Venituri din v ânzarea mărfurilor (% cifra de afaceri) 100% 100% 89%

Producţia v ândută 15,833 52,666 7,240,481 Producţia v ândută (% cifra de afaceri) 0% 0% 11%

Venituri din subv enţii de ex ploatare (aferente CA 

nete)
0 0 0

Venituri din subv enţii de ex ploatare (aferente CA nete) (% cifra de 

afaceri) 0% 0% 0%

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate 

din Reg. General si care mai au in derulare 

contracte de leasing

0 0 0

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Reg. 

General si care mai au in derulare contracte de leasing (% cifra de 

afaceri)
0% 0% 0%

Reduceri comerciale acordate 7,287 83,751 46,804
Reduceri comerciale acordate (% v enituri din v ânzarea mărfurilor 

și producția v ândută) 0% 0% 0%

Cifra de afaceri (netă) 12,548,478 39,024,996 68,286,929 Cifra de afaceri (netă) 100% 100% 100%

Venituri aferente costului productiei in curs de 

ex ecutie
0 0 0

Venituri aferente costului productiei in curs de ex ecutie (% v enituri 

din ex ploatare) 0% 0% 0%

Venituri din producţia de imobilizări 0 0 0 Venituri din producţia de imobilizări(% v enituri din ex ploatare)
0% 0% 0%

Venituri din reev aluarea imobilizarilor corporale 0 0 0
Venituri din reev aluarea imobilizarilor corporale (% v enituri din 

ex ploatare) 0% 0% 0%

Venituri din productia de inv estitii imobiliare 0 0 0
Venituri din productia de inv estitii imobiliare (% v enituri din 

ex ploatare) 0% 0% 0%

Venituri din subv entii de ex ploatare 0 0 97,049 Venituri din subv entii de ex ploatare (% v enituri din ex ploatare)
0% 0% 0%

Alte v enituri ale ex ploatării 4,921 109 4,866 Alte v enituri ale ex ploatării (% v enituri din ex ploatare)
0% 0% 0%

Venituri din Exploatare - Total 12,553,399 39,025,105 68,388,844 Venituri din Exploatare - Total 100% 100% 100%

Cheltuieli priv ind mărfurile 11,238,030 33,576,376 50,967,231 Cheltuieli priv ind mărfurile (% v enituri din v ânzarea mărfurilor)
90% 86% 83%

Cheltuieli materiale 32 63,049 1,371,887 Cheltuieli materiale (% v enituri din ex ploatare) 0% 0% 2%

Cheltuieli cu utilităţile 838 1,439 3,546 Cheltuieli cu utilităţile (% v enituri din ex ploatare)
0% 0% 0%

Cheltuieli cu lucrări şi serv icii ex ecutate de terţi 

(prestaţii ex terne)
496,147 2,965,405 10,768,235

Cheltuieli cu lucrări şi serv icii ex ecutate de terţi (prestaţii ex terne) 

(% v enituri din ex ploatare) 4% 8% 16%

Cheltuieli cu impozite, tax e şi v ărsăminte asimilate 21,481 15,125 12,346
Cheltuieli cu impozite, tax e şi v ărsăminte asimilate (% v enituri din 

ex ploatare) 0% 0% 0%

Cheltuieli cu personalul 23,699 1,068,448 1,905,548 Cheltuieli cu personalul (% v enituri din ex ploatare) 0% 3% 3%

Alte cheltuieli de ex ploatare 24,800 74,875 111,061 Alte cheltuieli de ex ploatare (% v enituri din ex ploatare)
0% 0% 0%

Reduceri comerciale primite 6,889 373 15
Reduceri comerciale primite (% cheltieli priv ind mărfurile și 

materiale) 0% 0% 0%

EBITDA 755,261 1,260,761 3,249,005 EBITDA (% venituri din exploatare)

6% 3% 5%

Ajustări de v aloare priv ind imobilizările corporale şi 

necorporale
0 52,181 225,879

Amortiz. şi prov iz. (imob. corp. si necorp.) (% v enituri din 

ex ploatare) 0% 0% 0%

Ajustarea v alorii activ elor circulante 0 0 0 Ajustarea v alorii activ elor circulante (% v enituri din ex ploatare)
0% 0% 0%

Ajustări priv ind prov izioanele 0 24,410 61,781
Ajustări priv ind prov iz. pentru riscuri si cheltuieli (% v enituri din 

ex ploatare) 0% 0% 0%

Cheltuieli din exploatare - Total 11,798,138 37,840,935 65,427,499 Total cheltuieli din exploatare (% venituri din exploatare)
94% 97% 96%

Rezultatul din Exploatare (EBIT) 755,261 1,184,170 2,961,345 Rezultatul din Exploatare (EBIT)
6% 3% 4%

Venituri Financiare Total 71 43,902 156,575 Venituri Financiare Total

Alte cheltuieli financiare 3,580 47,835 176,078 Alte cheltuieli financiare 

Cheltuieli priv ind dobânzile 0 85,190 557,311
Cheltuieli priv ind dobânzile (% soldul datoriei la sfârșitul anului 

anterior) #DIV/0! #DIV/0! 9%

 - din care in cadrul grupului 0 0 0  - din care in cadrul grupului

Cheltuieli Financiare Total 3,580 133,025 733,389 Cheltuieli Financiare Total

Rezultatul Financiar -3,509 -89,123 -576,814 Rezultatul Financiar

Rezultatul Extraordinar 0 0 0 Rezultatul Extraordinar

Rezultatul Brut al Exerciţiului 751,752 1,095,047 2,384,531 Rezultatul Brut al Exerciţiului (% venituri din exploatare)
6% 3% 3%

Impozit pe profit 104,755 155,647 327,443 Impozit pe profit (% rezultatul brut) 14% 14% 14%

Impozit pe v enitul microîntreprinderilor sau specific 

unor activ ități
22,786 0 0

Impozit pe v enitul microîntreprinderilor sau specific unor activ ități 

(% v enituri din ex ploatare) 0% 0% 0%

Rezultatul Net al Exerciţiului 624,211 939,400 2,057,088 Rezultatul Net al Exerciţiului (% venituri din exploatare)
5% 2% 3%
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În urma analizei posturilor de venituri şi cheltuieli am extras următoarele concluzii: 

- Cifra de afaceri netă a companiei este formată în cea mai mare parte din marfurile achizitioante de la 
Promateris SA. 
- Veniturile sunt pe un trend ascendent. 
- Principalele cheltuieli din exploatare sunt reprezetate de cheltuielile cu marfurile. 

5.1.8.5. Indicatori de profitabilitate şi rentabilitate 

 

Rentabilitatea activelor: exprimă profitul net realizat de întreprindere pe unitatea de active folosite; este o 
măsură a eficienței operaționale. 

Rentabilitatea financiară: exprimă profitul net realizat de întreprindere pe unitatea de capital propriu 
utilizatfolosit; este o măsură a eficienței financiare. 

Rentabilitatea capitalurilor investite: exprimă profitul net realizat de întreprindere pe unitatea de capital 
investit utilizat (capital propriu și datorii financiare). 

Marja EBITDA: exprimă profitabilitatea operațională a întreprinderii înainte de cheltuielile cu amortizarea. 

Marja EBIT: exprimă profitabilitatea operațională a întreprinderii, fără impactul rezultatului financiar. 

Marja rezultatului net: exprimă profitabilitatea întreprinderii după plata impozitului pe profit. 

5.1.9. ANALIZA SWOT   

Scopul analizei SWOT este sa evidenţieze concluziile analizei mediului intern al întreprinderii, din care rezultă 
punctele tari (Strengths) şi punctele slabe (Weaknesses), şi concluziile analizei mediului extern concretizate în 
oportunităţi (Opportunities) şi riscuri (Threats). 

ANALIZA MEDIULUI INTERN  

PUNCTE TARI: 

- Portofoliul de clienţi 
- Active moderne și performante, în stare bună 
- Apartenența la un grup – Promateris SA 
- Ratele de profitabilitate ridicate ( marja EBITDA și EBIT, marja netă) 
 

PUNCTE SLABE: 

- Dependenta fata de un mare furnizor- Promateris SA 
- Nu detine active imobilizate- desfasoara activitatea operationala in spatii inchiriate. 

Indicatori profitabilitate Definiție 2018 2019 31/12/2020

Rentabiltiatea activ elor Profit net/activ e totale 9% 4% 7%

Rentabilitatea financiară Profit net/capital propriu 77% 53% 54%

Rentabilitatea capitalului inv estit

Profit net/capital inv estit 

(capital propriu+datorii 

financiare) 10% 5% 15%

Marja EBITDA

EBITDA/v enituri 

operaționale 6% 3% 5%

Marja EBIT EBIT/v enituri operaționale 6% 3% 4%

Marja netă

Profit net/v enituri 

operaționale 5% 2% 3%
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ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

OPORTUNITĂŢI 

- Creșterea pieței specifice 
- Creșterea cotei de piață. 
- Dezvoltarea și comercializarea de produse noi. 

RISCURI: 

- Concurența prin preț din partea competitorilor deja existenți atât la nivel național, cât și la nivel regional. 
- Personalul specializat să migreze la concurenţă. 
- Intensificarea concurenței duce la diminuarea marjelor de profitabilitate, ceea ce ar putea afecta potențialul 
de dezvoltare al companiei;  
- Contextul macroeconomic 
 

5.2. EVALUAREA SOCIETĂŢII 

Abordările recomandate de către Standardele de Evaluare a Bunurilor - ediția 2020, ce sunt în acord cu IVS 
(International Valuation Standards) – ediția 2019, pentru evaluarea capitalului propriu al unei entități sunt:  

- Abordarea prin venit  

- Abordarea prin piaţă 

- Abordarea prin active. Este recomandată doar în cazul companiilor de tip invetiții sau start-up. 

Activitatea principală a companiei a fost și este generatoare de profit; bugetul de venituri și cheltuieli se axează 
pe așteptările managementului cu privire la evoluția viitoare a entității în raport cu actualele condiții economice. 
Abordarea prin venit a fost aplicată plecând de la bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de evaluator cu date 
si indicatii primite de la managementul societatii si date de piață referitoare la marja operațională EBITDA, 
respectiv evoluția așteptată a domeniului. 

5.2.1. ABORDAREA PRIN VENIT 

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură 
valoare curentă a capitalului4.  

Abordarea prin venit implică și estimarea unei rate de capitalizare,atunci când se capitalizează venitul sau fluxul 
de numerar și a unei rate de actualizare, când se actualizează fluxul de numerar. 

Prin această abordare va fi recunoscută atât valoarea activelor corporale și necorporale identificabile cât și a  
fondului comercial (pozitiv sau negativ), care nu poate fi surprins în abordarea prin active. 

Metodele incluse în abordarea prin venit sunt: 

- capitalizarea venitului, în care unui venit reprezentativ dintr-o singură perioadă i se aplică o rată cu toate 
riscurile incluse sau o rată de capitalizare totală; 

- fluxul de numerar actualizat, în care unei serii de fluxuri de numerar din perioadele viitoare i se aplică o 
rată de actualizare pentru a le actualiza la valoarea lor prezentă; 

- diferite modele de evaluare a opțiunilor. 

Exemple de fluxuri de numerar actualizate sau capitalizate sunt: 

- cashf-flow-ul la dispoziția investitorilor (CFNI sau FCFF – free cash-flow to firm); 
- cashf-flow-ul la dispoziția acționarilor (CFNA sau FCFE – free cash-flow to equity); 

 

4 SEV 105 Abordări și metode de evaluare 



 

59 

 

- dividendele, în cazul întreprinderilor care distribuie dividende cu regularitate (DDM – dividend discount 
model). 

În cazul evaluării întreprinderii subiect s-a folosit cash-flow-ul la dispoziția investitorilor (CFNI)  

Paşii principali ai aplicării metodei sunt următorii: 

- Previziunea veniturilor şi cheltuielilor 
- Previziunea variației capitalului de lucru net 
- Previziunea investițiilor necesare (capex) 
- Previziunea fluxurilor de numerar disponibile în perioada de analiză explicită (1-5 ani) și non-explicită 

(perpetuitate) 
- Estimarea ratei de actualizare 
- Actualizarea fluxurilor de numerar disponibile 
- Aplicarea unor discount-uri pentru lipsa de marketabilitate/lichiditate (DLOM – discount for lack of 

marketability pentru pachete minoritare sau PCD – private company discount pentru pachete majoritare)  
- Adăugarea activelor în afara exploatării (redundante) 
- Obţinerea valorii întreprinderii, a capitalului investit sau a capitalului propriu. 

5.2.1.1. Previziunea veniturilor şi cheltuielilor 

Previziunile au fost realizate de evaluator, nefiind disponibl un buget realizat de conducerea întreprinderii.  

S-a ţinut cont de situaţia actuală a societăţii, de istoricul activităţii cât şi de informaţiile cunoscute la data evaluării 
privind evoluţia viitoare a pieţei specifice. 

Ipotezele care au stat la baza realizării previziunilor sunt: 

- analiza explicită s-a realizat pe o perioadă de 5 ani, considerând că după această perioadă 
întreprinderea va avea o evoluție stabilă și cvasiuniformă. În plus, considerăm că acesta este orizontul 
de timp pentru care gradul de acurateţe a previziunilor se poate menține în limite acceptabile. 

- Rata de creștere perpetuă (g) este de 2,5% formată din rata  inflației de 2,5% (ținta de inflație pe termen 
lung a Băncii Naționale a României – BNR). 

- Bugetul de venituri şi cheltuieli este estimat în prețuri curente și rata de actualizare este nominală. 
- Marjele de profitabilitate ale întreprinderii tind pe termen lung către mediana pieței. 

Cifra de afaceri netă a companiei este generată de următoarele produse: 

80% sacose si pungi achizitioante de la Promateris 

20% farfurii, tacamuri, paie, hartie, reutilizabil, caserole etc. 
 

Previziunea cifrei de afaceri s-a bazat pe informatiile primite de la client astfel: 

-pentru anul 2021 si 2022 s-au considerat  cresteri de 15% respectiv 10% a vanzarilor de sacose si pungi, in 
concordanta cu cresterile capacitatilor de productie ale Promateris SA.. In plus s-a adaugat o rata de crestere 
de 4.2%, respectiv 3.5% care reprezinta inflatia estiamta de Comisia Natioanla de Prognoza pentru anii 2021 si 
2022. 

-Pentru vazarea farfurii, tacamuri, paie, hartie, reutilizabil, caserole s-a considerat o rata de crestere de 5% la 
care se adauga rata inflatiei pentru 2021 respectiv 20222. 

-Incepand cu anul 2023 pentru toate categoriile de venituri s-au considerat rate de crestere egale cu nivelul 
inflatiei estimat. 
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Cheltuielile operaționale 

Cheltuielile operaționale sunt estimate de evaluator pe baza marjei EBITDA  

Din analiza bazei de date Amadeus s-a determinat o marja EBITDA la nivelul sectorului de apoximativ 11%.  

In principal companiile care opereaza in acest sector de activitate realizeza atat productia cat si vanzarea 
acesteia fara alti intermediari.  

In cazul Promateris o parte importanta din vanzare produselor bioplastice sunt vandute prin intermediul Biodeck, 
companie afiliata.  

Avand in vedere faptul ca Promateris si Biodeck prezinta si situatii financiare consolidate, am considerat ca 
marja EBITDA consolidata a celor 2 companii este comparabila cu marja EBITDA estimata din baza de data 
Amadeus. Prin urmare marjele EBITDA ale celor 2 companii, Promateris si Biodeck, au fost estimate astfel incat 
la nivel consolidat, in permetuitate, marja sa fie de 11% 

 

 

 

Astfel pentru Biodeck am estimat pentru anul terminal o marja EBITDA de 4%. In anii de previziune explicita 
marja EBITDA a fost estimata in scadere la 4.8%(marja EBITDA in 2020), pana la 4%(marja EBITDA in anul 
terminal) 

Amortizarea 

Amortizarea este estimată de evaluator pe baza registrului de mijloace fixe de la data evaluării și a investițiilor 
ce urmează să fie realizate.  

În perpetuitate, amortizarea a fost crescuta cu rata de creștere perpetuă (g). 

Indicator (RON)

Consolidat la

31.12.2019

(auditat)

Consolidat la

31.12.2020

(auditat)
2021 2022 2023 2024 2025 Perpetuitate

Amadeus 2019-

2017 comp cu 

cifra de 

afaceri>10 mil 

eur

Venituri din vanzari in 

afara grupului 83,684,388      116,142,949    148,977,170 174,685,161 179,576,346 184,245,331 188,851,464 192,411,329

EBITDA 7,834,035         13,188,037       16,893,936 19,572,477 19,933,119 20,259,121 20,568,533 20,966,604

Marja EBITDA 9.32% 11.09% 11.34% 11.20% 11.10% 11.00% 10.89% 10.90% 10.92%
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Indicator 2021 2022 2023 2024 2025 Perpetuitate

Crestere nominala 4.2% 3.5% 2.8% 2.6% 2.5% 2.5%

Rate anuale de creștere 211.0% 75.0% 18.1% 13.0% 2.8% 2.6% 2.5% 2.5%

Buget de Venituri şi Cheltuieli (lei) 2018 2019 31/12/2020 2021 2022 2023 2024 2025 Perpetuitate

Venituri din vânzarea mărfurilor 12,539,932 39,056,081 61,093,252 72,823,156 82,654,282 84,968,602 87,177,786 89,357,231 91,591,161

Producţia vândută 15,833 52,666 7,240,481 7,906,605 8,578,667 8,818,869 9,048,160 9,274,364 9,506,223

Venituri din subvenţii de exploatare (aferente CA nete) 0 0 0

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Reg. 

General si care mai au in derulare contracte de leasing
0 0 0

Reduceri comerciale acordate -7,287 -83,751 -46,804 -80,730 -91,233 -93,787 -96,226 -98,632 -101,097

% -0.058% -0.214% -0.068% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1%

Cifra de afaceri 12,548,478 39,024,996 68,286,929 80,649,032 91,141,716 93,693,684 96,129,720 98,532,963 100,996,287

Venituri aferente costului productiei in curs de executie 0 0 0

Venituri din producţia de imobilizări 0 0 0

Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale 0 0 0

Venituri din productia de investitii imobiliare 0 0 0

Venituri din subventii de exploatare 0 0 97,049

Alte venituri ale exploatării 4,921 109 4,866

Total venituri operaționale 12,553,399 39,025,105 68,388,844 80,649,032 91,141,716 93,693,684 96,129,720 98,532,963 100,996,287

Cheltuieli privind mărfurile 11,238,030 33,576,376 50,967,231 61,899,683 70,256,140 72,223,312 74,101,118 75,953,646 77,852,487

% venituri din vânzarea mărfurilor 89.62% 85.97% 83.43% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%

Cheltuieli materiale 32 63,049 1,371,887 1,502,255 1,629,947 1,675,585 1,719,150 1,762,129 1,806,182

% producția vândută 0.20% 119.71% 18.95% 19.00% 19.00% 19.00% 19.00% 19.00% 19.00%

Cheltuieli cu utilităţile 838 1,439 3,546 8,065 9,114 9,369 9,613 9,853 10,100

% venituri operaționale 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

Cheltuieli cu personalul 23,699 1,068,448 1,905,548 2,419,471 2,734,251 2,810,811 2,883,892 2,955,989 3,029,889

% venituri operaționale 0.19% 2.74% 2.79% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi (prestaţii externe) 496,147 2,965,405 10,768,235 10,746,782 12,091,891 12,617,851 13,138,174 13,663,695 14,005,287

% venituri operaționale 3.95% 7.60% 15.75% 13.33% 13.27% 13.47% 13.67% 13.87% 13.87%

Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 21,481 15,125 12,346 40,325 45,571 46,847 48,065 49,266 50,498

% venituri operaționale 0.17% 0.04% 0.02% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

Alte cheltuieli de exploatare 24,800 74,875 111,061 161,298 182,283 187,387 192,259 197,066 201,993

% venituri operaționale 0.20% 0.19% 0.16% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%

Reduceri comerciale primite 6,889 373 15 0 0 0 0 0 0

% cheltuieli privind mărfurile și materiale 0% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Total cheltuieli operaţionale 11,798,138 37,764,344 65,139,839 76,777,878 86,949,197 89,571,162 92,092,272 94,591,645 96,956,436

EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and 

amortization)
755,261 1,260,761 3,249,005 3,871,154 4,192,519 4,122,522 4,037,448 3,941,319 4,039,851

Rată EBITDA - % in venituri operaționale 6.0% 3.2% 4.8% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 4.0%

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 0 52,181 225,879 276,144 300,716 328,974 328,974 328,974 337,198

Ajustarea valorii activelor circulante 0 0 0

Ajustări privind provizioanele 0 24,410 61,781

Profit operațional (EBIT - Earnings before interest and tax) 755,261 1,184,170 2,961,345 3,595,010 3,891,803 3,793,549 3,708,475 3,612,345 3,702,654

Rată EBIT - % in venituri operaționale 6.0% 3.0% 4.3% 4.5% 4.3% 4.0% 3.9% 3.7% 3.7%
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5.2.1.2. Variația capitalului de lucru net (CLN) 

Evoluția istorică a capitalului de lucru net este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Pentru perioada de previziune am estimat Capitalul de lucru net ca avand  aproximativ aceeasi pondere in 
veniturile operationale ca cea din anul 2020.  

 

Valorile captalului de lucru net inregistrate de Biodeck sunt similare cu cele inregistrate la nivelul pietei. 

5.2.1.3. Investițiile 

Investițiile sunt estimate de evaluator pe baza stării activelor de la data evaluării și a nevoilor viitoare ale 
întreprinderii 

În perioada de analiză explicită au fost considerate investitii doar in anii 2021 si 2022. Investitiile pentru anii 
2021 si 2020 au reprezentat cate 15% din totalul imobilizarilor corporale detinute de întreprindere. Investitiile de 
15% sunt in concordanta cu cresterile cifrei de afaceri. Investitiile considerate in 2021 sunt de 245.720 lei, iar in 
2022 de 282.578 lei. 

În perpetuitate sunt estimate investiții egale cu amortizarea 

5.2.1.4. Estimarea ratei de actualizare 

Estimarea ratei de actualizare (WACC - Weighted Average Cost of Capital) este realizată pe baza costului 
capitalului propriu și al capitalului împrumutat (datoriile financiare), ca o medie ponderată a acestora. Ponderile 
sunt cele reprezentate de fiecare sursă de finanțare în total capital investit. 

WACC = Ke * E/(D+E) + Kd * D/(D+E) * (1-) 

Ke – costul capitalului propriu 

Kd – costul datoriei (rata nominală a dobânzii) 

Capital de lucru net (lei) 2018 2019 31/12/20

Creanţe comerciale 6,301,188 14,103,614 16,399,456

durată de rotație (zile) 181 130 86

Alte creanțe 0 0 56,723

durată de rotație (zile) 0 0 0

Creanțe față de entitățile din grup și afiliate 0 0 0

durată de rotație (zile) 0 0 0

Stocuri 34,304 5,301,696 7,859,599

durată de rotație (zile) 1 49 41

Cheltuieli în avans 0 91,812 172,650

durată de rotație (zile) 0 1 1

Active Circulante (non-cash) 6,335,492 19,497,122 24,488,428

durată de rotație (zile) 182 180 129

% venituri operaționale 50% 50% 36%

Datorii comerciale 6,403,697 13,565,396 11,718,430

durată de rotație (zile) 184 125 62

Datorii către entități din grup și asociate 0 0 0

durată de rotație (zile) 0 0 0

Alte datorii din exploatare 0 0 523,144

durată de rotație (zile) 0 0 3

Venituri în avans 23,207 0 41,250

durată de rotație (zile) 1 0 0

Datorii curente din exploatare 6,426,904 13,565,396 12,282,824

durată de rotație (zile) 184 125 65

% venituri operaționale 51% 35% 18%

Capital de lucru net -91,412 5,931,726 12,205,604

durată de rotație (zile) -3 55 64

% venituri operaționale -0.7% 15.2% 17.8%

Capital de lucru net (lei) 2021 2022 2023 2024 2025 Perpetuitate

Capital de lucru net 14,516,826 16,405,509 16,864,863 17,303,350 17,735,933 18,179,332

durată de rotație (zile)

% venituri operaționale 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%
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E – valoarea de piață a capitalului propriu 

D – valoarea de piață a datoriei  

 − cota de impozitare 

Estimarea Costului Capitalului Propriu (Cost of Equity) 

Costul capitalului propriu este estimat cu ajutorul modelului modelului CAPM (Capital Assets Pricing Model), 
care face o corelație între riscul activului evaluat și riscul pieței de capital în ansamblu. 

Relaţia de calcul pentru estimarea costului capitalului propriu prin modelul CAPM este: 

Ke = Rf + ERP x  + CRP + SP + α 

Ke – costul capitalului propriu (cost of equity) 

Rf – rata fără risc (risk free rate) 

ERP – prima de risc a pieţei de capital dezvoltate (equity risk premium) 

 – riscului sistematic al întreprinderi sau întreprinderilor comparabile  

CRP – prima de risc de ţară (country risk premium) 

SP – prima de risc de dimensiune (size premium) 

α – riscul nesistematic. 

Fluxurile de numerar disponibile au fost întocmite în prețuri curente astfel că rata de actualizare estimată este 
una nominală (include inflația așteptată). 

 

1. Rata fără risc (Rf) 

Rata fără risc reprezintă reantabilitatea oferită de activele considerate fără risc. Investitorii consideră ca active 
fără risc obligațiunile suverane cu rating AAA. Astfel, rata fără risc este randamentul la scadență al acestor 
obligațiuni cu scadență pe termen lung (mai mare de 10 ani). 

2. Prima de risc a pieţei de capital dezvoltate (ERP) 

Prima de risc a pieţei de capital (ERP) reprezintă rentabilitatea suplimentară oferită de piața de capital în 
ansamblu, peste rata fără risc, pentru asumarea de către investitori a unui risc adiţional, asociat cu investiţia 
într-un portofoliu diversificat de acţiuni.   

3. Prima de risc de țară (CRP) 

Este necesară adăugarea primei de risc de țară deoarece ERP a fost estimată pentru o piață de capital 
dezvoltată, iar piața de capital românească este considerată de frontieră, conform clasificării MSCI (Morgan 
Stanley Capital International).   

4. Coeficientul   

Coeficientul de risc sitematic  exprimă riscul întreprinderii evaluate, în raport cu riscul pieței de capital în 
ansamblu. 
 

5. Coeficientul  α 

Coeficientul de risc nesistematic  este complementar coeficientului de risc sitematic  și reflectă riscul 
suplimentar al unei întreprinderi, atunci când investitorul marginal este unul nediversificat.  

Am aplicat  o primă de risc de 2% care să surprindă lipsa de marketebilitate a companiei având in vedere ca 
Biodeck SA nu este listată pe o piață de capital. 
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6. Prima de risc de dimensiune 

Întreprinderea evaluată este una de dimensiune mică și s-a observat că modelul CAPM nu estimează suficient 
de precis riscul sistematic al acetei categorii de întreprinderi; în această situație este necesară adăugarea unei 
prime de risc de dimensiune. 

Astfel, rata de actualizare este următoarea: 

  

 

5.2.1.5. Estimarea fluxurilor de numerar disponibile 

Fluxurile de numerar la dispoziţia investitorilor (CFNI) sunt compuse ca şi părţi principale din Fluxurile din 
exploatare şi Fluxurile din investiţii. În cadrul CFNI (Cash-flow la dispoziţia investitorilor) nu se ţine seama de 
fluxurile aferente activităţii de finanţare. 

În cele ce urmează prezentăm fluxurile financiare la dispoziția investitorilor actualizate respectiv valoarea 
terminală: 

Parametru Definiție Formulă Valoare Monedă Sursa

Rfr nominală Rata fără risc nominală 2.5% USD Duff & Phelps,  www.duffandphelps.com

Inflație 

previzionată

Inflația previzionată, pe termen 

lung 2.0% USD

Federal Reserve of United States, 

www.federalreserve.gov/monetarypolicy

Rfr reală Rata fără risc reală

Rata fără risc nominală- inflația 

previzionată 0.5%

Inflație 

previzionată

Inflația previzionată, pe termen 

lung 2.5% RON BNR , National Bank of Romania, www.bnro.ro

Rfr nominală Rata fără risc nominală
Rata fără risc reală + Inflația 

previzionată
3.0% RON

ERP 

Prima de risk a pieței de capital 

dezvoltate 5.5% Duff & Phelps,  www.duffandphelps.com

βu Risc sistematic pentru companie 

neîndatorată 0.99                

2019 Valuation Handbook : International Guide to Cost pf 

Capital Duff&Phelps, 

βl
Risc sistematic pentru companie 

îndatorată βu*(1+D/E(1-t)) 1.30                

CRP Prima de risc de țară 1.90% Duff & Phelps,  www.duffandphelps.com

SP Prima de risc de dimensiune 2.0%

2019 Valuation Handbook - International Guide to Cost of 

Capital, A Study of Return Differences Between Large and 

Small Companies in Europe, Duff&Phelps

α
Prima de risc nesistematic, 

specific 2.0% Lispa de maketabilitate

Ke Costul capitalului propriu Rfr + ERP *β + CRP + α 16.1% RON

D/E Levier financiar 37.6%

2019 Valuation Handbook : International Guide to Cost pf 

Capital Duff&Phelps

E/(D+E) E / (D + E) = 1 / (1 + D/E) 72.7%

D/(D+E) D / (D + E) = 1 - E / (D + E) 27.3%

Kd Rata nominală a dobânzii 4.9% RON BNR , rata medie a dobânzii pentru societăți nefinanciare

t Cota de impozitare (nominală) 16.0%

Kd*(1-t) Rata efectivă a dobânzii 4.1% RON

WACC
Costul mediu ponderat al 

capitalului
Ke * E/(D+E) + Kd * D/(D+E) * (1-t) 12.8%

Duff & Phelps- Retailing
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    (lei) 2018 2019 31/12/20 2021 2022 2023 2024 2025 Perpetuitate

Cifra de afaceri 12,548,478 39,024,996 68,286,929 80,649,032 91,141,716 93,693,684 96,129,720 98,532,963 100,996,287

% rată de creștere 211% 75% 18.1% 13.0% 2.8% 2.6% 2.5% 2.5%

Venituri operaționale 12,553,399 39,025,105 68,388,844 80,649,032 91,141,716 93,693,684 96,129,720 98,532,963 100,996,287

Cheltuieli operaţionale 11,798,138 37,764,344 65,139,839 76,777,878 86,949,197 89,571,162 92,092,272 94,591,645 96,956,436

% venituri operaționale 94.0% 96.8% 95.2% 95.2% 95.4% 95.6% 95.8% 96.0% 96.0%

EBITDA 755,261 1,260,761 3,249,005 3,871,154 4,192,519 4,122,522 4,037,448 3,941,319 4,039,851

% Cifra de afaceri 6.0% 3.2% 4.8% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 4.0%

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (-) 0 52,181 225,879 276,144 300,716 328,974 328,974 328,974 337,198

Ajustarea valorii activelor circulante (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajustări privind provizioanele (-) 0 24,410 61,781 0 0 0 0 0 0

% venituri operaționale 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

EBIT 755,261 1,184,170 2,961,345 3,595,010 3,891,803 3,793,549 3,708,475 3,612,345 3,702,654

EBIT*cota de impozitare (16%) (-) 104,755 155,647 327,443 575,202 622,689 606,968 593,356 577,975 592,425

Impozit pe venitul microîntreprinderilor sau specific unor activități 22,786 0 0 0 0 0 0 0 0

Profit operational net după impozit (EBIT - Impozit pe profit) 627,720 1,028,523 2,633,902 3,019,808 3,269,115 3,186,581 3,115,119 3,034,370 3,110,229

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 

necorporale (+)
0 52,181 225,879 276,144 300,716 328,974 328,974 328,974 337,198

Investiţii în imobilizări (-) 3,477 707,024 1,022,918 245,720 282,578 0 0 0 337,198

Variaţia capitalului de lucru net (-) -91,412 6,023,138 6,273,878 2,311,222 1,888,683 459,354 438,486 432,584 443,398

Fluxuri de numerar la dispoziţia investitorilor 739,010 1,398,569 3,056,200 3,005,606 2,930,760 2,666,831

WACC 12.8%

Perioada de actualizare 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5

Factorul de actualizare 0.94 0.83 0.74 0.66 0.58

Fluxuri de numerar actualizate 695,796 1,167,290 2,261,203 1,971,301 1,703,979

DCF

Valori istorice Previziune



         

 

 

Valoarea terminală (reziduală) este o componentă importantă a estimării valorii prin metoda DCF, ce reprezintă 
valoarea afacerii aferentă perioadei de previziune non-explicite. Având în vedere continuitatea activităţii, am 
estimat valoarea reziduală prin capitalizarea cash flow-ului la dispoziția investitorilor aferent primului an al 
perioadei de previziune non explicite, ţinând seama şi de nivelul estimat al creşterii anuale aferente acestei 
perioade – 2.5% (asimilabil inflației pe termen lung pentru moneda națională). 

Valoarea terminală s-a estimat pe baza modelului Gordon- Shapiro: 

VT = 
𝐶𝐹𝑁 𝑡+1

𝑘−𝑔
 

In care:  

CFN t+1 = cash- flow-ul net din primul an care urmeaza după perioada de previziune explicită 

k = rata de actualizare 

g = rata anuală constantă previzionată pentru creşterea perpetuă a CF 

În cele ce urmează prezentăm sintetic valoarea terminală actualizată:  

 

 

  

5.2.1.6. Estimarea valorii capitalului propriu 

Prin însumarea cash flow-ului actualizat cu valoarea terminală actualizată rezultă valoarea întreprinderii 
(Enterprise Value). 

Din valoarea întreprinderii au fost scăzute datoriile nete formate din: 

• Datorii finaciare: 

 
31.12.2020 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625+ 
1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 

7.744.900  

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 
+ 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 

4.000.000 

TOTAL 11.744.900 

 

 

• Disponibilități bănești (cash, respectiv investiții pe termen scurt): 1.996.799 lei 

Întreprinderea are și active în afara exploatării (redundante): 

Valoare terminala (lei)

Fluxuri de numerar - an terminal 2,666,831

Rata de crestere in perpetuitate - g 2.5%

EBITDA -  an terminal 4,039,851

Valoarea terminala 25,873,433

Perioada de actualizare 4.5

Factorul de actualizare 0.58

Valoarea terminala actualizata 15,043,126

% valoarea intreprinderii 66%



 

 

 

 

Acestea majorează valoare capitalului propriu. 

 

În cele ce urmează prezentăm estimarea valorii capitalului acționarilor pe baza datelor sintetizate anterior: 

 

 

Valoarea de piață a pachetului de 7.000 acţiuni, reprezentând 70% din capitalul social al Biodeck SA, prin 
această abordare este: 

V =   9.225.015 lei echivalent cu 1.317,86 lei/acţiune 

Active necorporale și corporale redundante Valoare contabilă (lei)

Valoare de piață 

(lei)

Cota de 

impozitare Impozit Valoarea realizabilă netă

DREPT DE SUPERFICE  - TEREN 6974 MP  LOT 1 NUMAR 

CADASTRAL 85516 CREVEDIA JUD. DAMBOVITA 84,000 84000 16.0% 0 84000

Total 84,000.0 0.0 0.0 84,000.0

U.M.

Valoarea Intreprinderii

Fluxuri de numerar acualizate 7.799.569 lei

Valoarea terminala 25.873.433 lei

Factorul de actualizare 0,58

Valoarea terminala actualizata 15.043.126 lei

% valoarea intreprinderii 66%

Valoarea intreprinderii 22.842.694 lei

Datorii Financiare (-) 11.744.900 lei

Lichiditati și asimilate (+) 1.996.799 lei

Active în afara exploatării (+) 84.000,0 lei

lei

Valoarea capitalului propriu 13.178.593 lei

Numar de actiuni/parti sociale
10.000

actiuni/parti sociale

Valoarea de piata / actiune (parte 

sociala)
1.317,86

lei/actiune (parte 

sociala)

Output



         

 

 

5.3. ANALIZA REZULTATELOR ŞI CONCLUZIA ASUPRA VALORII 

Metodele de evaluare utilizate au fost: 

• Abordarea prin venit – o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participaţii sau acţiuni prin 
folosirea uneia sau mai multor metode prin care valoarea este estimată prin convertirea beneficiilor anticipate 
în valoare a capitalului. 

Am analizat, pentru fiecare dintre abordările aplicate, credibilitatea, relevanța și adecvarea informațiilor utilizate 
și, acolo unde a fost cazul, a ipotezelor folosite; această analiză este sintetizată în cele ce urmează: 

 Abordarea prin venit 

adecvare bună 

disponibilitatea 
informațiilor 

bună 

precizie bună 

 

În baza datelor, analizelor, judecăților și calculelor prezentate în cadrul raportului de evaluare, evaluatorul 
consideră că indicația asupra valorii de piață a pachetului de 7.000 acțiuni, reprezentând 70% din capitalul social 
al Biodeck SA, la data de 31/12/2020, este cea rezultată din abordarea prin venit: 

V =   9.225.015 lei echivalent cu 1.317,86 lei/acţiune 

 

 

      



 

 

 

6. Anexa- Evaluarea participatiei Professional Imo Partners SA 

Scopul evaluării Estimarea valorii de piață a participației PROMATERIS SA 

în PROFFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. în scopul 

adoptării unor decezi de management. 

 

Subiectul evaluării: 

 

PROFFESSIONAL IMO PARTNERS S.A., cu sediul social 

pe str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial 

Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti, inregistrată la 

Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17508/2008, 

având CUI 24599480. 

 

Participația supusă procesului evaluării: 

 

14,9945% din capitalul propriu al subiectului evaluării. 

 

Premisele evaluării: Compania a fost evaluată în ipoteza respectării principiului 

continuităţii activităţii. 

 

Tipul valorii estimate: Valoarea de piată aşa cum este ea definită în Standardele 

de Evaluare a Bunurilor, ediția 2020, ce sunt în acord cu IVS 

(International Valuation Standards) – ediția 2019. 

 

Activitatea companiei analizate: Societatea comercială PROFFESSIONAL IMO PARTMERS 

are ca şi obiect de activitate principal “Dezvoltare 

(promovare) imobiliara” conform cod CAEN 4110. 

Data evaluării: 31.12.2020 

Ipoteze şi ipoteze speciale 

 

 

 

Concluziile procesului de evaluare: 

Principalele ipoteze şi ipoteze speciale de care s-a ţinut 
seama în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt 
detaliate în subcapitolul 1.9. A fost aplicată abordarea prin 
active deoarece societatea este una de tip holding și 
valoarea totală este egală cu suma activelor deținute. 

Valoarea de piață a unei acțiuni aparţinând 

PROFFESSIONAL IMO PARTNERS S.A., estimată în 

conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor 

ANEVAR, ediția 2020, este de 2,9323 lei / acţiune, iar 

valoarea pachetului deținut de PROMATERIS S.A. de  

11.600.253 acțiuni, reprezentand 14,9945% din capitalul 
social este 34.015.870 lei. 

 

 

 



 

 

 

6.1. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC 

6.1.1. Prezentare generală  

Societatea comercială analizată  are următoarele date de identificare: 

Denumirea societății furnizoare: PROFFESSIONAL IMO PARTNERS; 

Adresa: str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti; 

Pagină web: www.prodplastimobiliare.ro;  

Adresă email: office@prodplastimobiliare.ro; 

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J40/17508/2008; 

Cod Unic de Înregistrare: 24599480. 
 
Obiectul principal de activitate al companiei este „Dezvoltare (promovare) imobiliara”, activitate înscrisă în cod 
CAEN 4110.  

6.1.2. Tipul organizaţiei și istoric general 

PROFFESSIONAL IMO PARTNERS este organizată ca o societate pe acţiuni conform Legii 31/1990. 

La data evaluării capitalul social subscris şi vărsat este de  77.363.547 LEI (divizat în 77.363.547 acţiuni cu 
valoare nominală de 1 leu/acţiune). 

Societatea Professional Imo Partners s-a constituit in anul 2008, prin desprinderea din societatea Prodplast. 
Desprinderea s-a realizat potrivit art. 250(1) din Legea nr. 31/1990, in baza Hotararii Adunarii Generale 
Extraordinare a actionarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 6251 din 6 noiembrie 
2008. Conform proiectului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 3651 din 3 iulie 2008, desprinderea a avut 
loc prin transferarea unei parti din patrimoniul Prodplast catre societatea nou-infiintata, respectiv Professional 
Imo Partners. 

Incepand cu data de 15.09.2016, in baza Rezolutiei nr. 148855/ 14.09.2016, pronuntata in sedinta din data de 
14.09.2016 in Dosarul nr. 362059/07.09.2016 aflat pe rolul Oficiului Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Bucuresti, a fost schimbata denumirea Societatii din PRODPLAST IMOBILIARE SA in 
PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. 

In perioada 6 septembrie 2010 – 20 iulie 2017 acțiunile societății s-au tranzactionat la BMFM SIBIU in sistemul 
ATS simbol "PPLI". Incepand cu 8 august 2017 actiunile societatii se tranzactioneaza pe Piata AeRO – Sistem 
Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti, simbol "PPLI”. 

Societatea Professional Imo Partners deține interese de participare in cadrul următoarelor societăți afiliate:  

Denumire Țară de origine Obiect de activitate Procentul de acțiuni deținute 

Veranda Obor SA România Dezvoltare (promovare) imobiliară 99,9999% 

Incerplast SA România 
Fabricarea de dispositive, aparate și 
instrumente medicale și stomatologice 
– in faliment 

90,4696% 

Pe parcursul anului 2020 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății conform surselor publicate de 
societatea subiect. 

6.1.3. Diagnosticul juridic  

6.1.3.1. Surse 

Prezentarea aspectelor juridice şi a tuturor aspectelor menționate în întregul raport au la bază documentele şi 

http://www.prodplastimobiliare.ro/
mailto:office@prodplastimobiliare.ro


 

 

 

informaţiile puse la dispoziţie de către PROMATERIS SA prin conducerea societăţii, respectiv informațiile 
regăsite pe site-ul BVB.  

6.1.3.2. Forma juridică  

Compania PROFFESSIONAL IMO PARTNERS este o societate comercială care funcționează conform 
legislației aplicabile pe teritoriul României și anume Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, fiind 
organizată ca societate pe acţiuni. 

6.1.3.3. Proprietarii 

Capitalul social, la data evaluării, conform informaţiilor regăsite pe site-ul BVB este deţinut de către următorii 
acţionari: 

Acţionari Numa acţiuni (buc) Cota de participare(%) 

SIF MOLDOVA loc. BACAU jud. BACAU 24,307,608 31.42% 

S.C. NORD S.A loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 24,010,929 31.04% 

ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A 
loc. AMSTERDAM NLD 

15,859,692 20.50% 

PROMATERIS S.A. loc. BUFTEA jud. ILFOV 11,600,253 14.99% 

alti actionari / others 1,585,065 2.05% 

Total               77,363,547  100% 

 

6.1.3.4. Dreptul de proprietate asupra activelor 

Activele imobilizate ale Societatii la data de 31.12.2020 sunt în valoare de 218.468.645 lei, în creștere fata de 
2019 cand erau in valoare de 217.940.447 lei ca urmare a înregistrarilor ajustarilor de valoare. 

La 31 decembrie 2020 cel mai semnificat activ imobilizat este reprezentat de investitia in filiala Veranda Obor; 
investitia in actiunile filialei erau in valoare de 208.175.000 lei la data de 31 decembrie 2020. 

La 31 decembrie 2020 Societatea detinea investitii imobiliare reprezentate de un teren situat in comuna Tunari, 
judetul Ilfov (29.557 mp) si cladirile aferente acestuia, fiind dobandite odata cu infiintarea Societatii ca urmare a 
divizarii societatii Prodplast S.A. 

In cursul anului 2018 Societatea a demolat cladirile aferente acestuia mai putin cladirea care reprezinta un fort 
considerat monument istoric. 

Valoarea terenului la 31.12.2020 este de 7.460.324 lei iar valoarea constructiilor este de 100 lei. 

Activele circulante în valoare totala de 470.256 lei sunt constituite în proportie de 80% din creante in valoare de 
376.584 lei si in proportie de 20% din disponibilul in lei si valuta, in valoare de 93.672 lei. 

6.1.3.5. Datoriile societății  

Datoriile Societatii la data de 30.12.2020 în sumă de 89.617 lei sunt reprezentate în principal de datorii în 
legătură cu bugetul asigurărilor sociale, datorii fiscale, datorii în legătură cu personalul și datorii comerciale cu 
terții.  

6.1.3.6. 2.4.3 Participații şi alte imobilizări financiare 

Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, actiunile detinute la filiale, precum si alte 
investitii detinute ca imobilizari. 



 

 

 

La 31.12.2020, societatea deține imobilizări financiare, situația analitică a acestora fiind următoarea:  

Denumire Imobilizări financiare Cotă deținere % 

Investitie pe termen lung – actiuni detinute la filiale (Control) - 
Veranda Obor  208,175,000 99.9900% 

Investitie pe termen lung – actiuni detinute la filiale (Control) -
Incerplast  0 90.4696% 

Prodplast - Investitie pe termen lung 1,616,239 7.7753% 

SNTGN Transgaz - Investitie pe termen lung 448,318 0.0220% 

OMV Petrom - Investitie pe termen lung 253,170 0.0017% 

Fondul Proprietate - Investitie pe termen lung 39,442 0.0004% 

 Total 210,532,169   

6.1.3.7. Licenţe brevete, mărci, proprietăţi intelectuale 

La 31 Decembrie 2020, valoarea neta contabila a imobilizarilor necorporale este de 5.392 lei.  

Principalele imobilizari necorporale sunt reprezentate de marci, domenii si licente. Domeniile si licentele 
achizitionate se amortizeaza in functie de durata lor de utilizare si anume: pe o perioada de 1 - 3 ani, licente, iar 
marcile pe o perioada de 10 ani. 

6.1.3.8. Litigii 

Conform raportului anual al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020, publicat pe www.bvb.ro, 
nu exista pretentii de natura juridica semnificative. 

6.1.4. Asigurări 

Nu deținem informații că societatea dispune de asigurări la data evaluării. 

6.1.5. Contracte de împrumut. Garanţii. Alte datorii 

Conform raportului anual al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019, publicat pe www.bvb.ro, 
compania analizată prezintă următoarele garanții acordate. 

In anul 2018 Societatea a semnat, in calitate de actionar majoritar al Veranda Obor SA si in calitate de garant, 
urmatoarele contracte de credit bancar si de garantie: 

o Contract de Credit cu CEC Bank SA, in suma maxima de 25.000.000 Euro, in scopul refinantarii 
integrale a sumelor datorate catre Raiffeisen Bank International AG si Raiffeisen Bank S.A. in baza 
documentelor detaliate mai jos; 

o Contract de Credit cu CEC Bank SA, in suma maxima de 9.000.000 Euro, in scopul finantarii/refinantarii 
partiale a costurilor de dezvoltare a proiectului de extindere a centrului comercial Veranda Mall; 

o Contract de Credit cu CEC Bank SA, in suma maxima de 6.900.000 lei, in scopul finantarii partiale a 
taxei pe valoare adaugata aferenta costurilor de dezvoltare a proiectului de extinder a centrului 
comercial Veranda Mall; 

o Contracte de ipoteca mobiliara (in numar de trei) asupra tuturor actiunilor prezente si viitoare, detinute 
sau care vor fi detinute de catre Societate in capitalul social al Veranda Obor SA, precum si asupra 
tuturor dividendelor prezente si viitoare sau altor distribuiri ale Imprumutatului garantie constituita 
individual pentru fiecare din cele trei Contracte de Credit de mai sus; La momentul semnarii acestor 
Contracte de Credit si a refinantarii integrale a sumelor datorate catre Raiffeisen Bank International AG 
si Raiffeisen Bank S.A., orice obligatii sau garantii asumate sau constituite de catre Societate in 
favoarea acestor institutii finantatoare au fost stinse sau eliberate, dupa caz. 
 

http://www.bvb.ro/
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In cursul anului 2019, Societatea a semnat, in calitate de actionar majoritar al Veranda Obor SA si in calitate de 
garant, urmatoarele acte aditionale la contracte de credit mai sus mentionate: 

o Acte aditionale de prelungire la perioadei de utilizare a creditelor contractate de la CEC Bank SA, in 
sume initiale de 9.000.000 Euro si respectiv 6.900.000 lei, ca urmare a prelungirii termenului de 
executie a proiectului de extindere a centrului comercial Veranda Mall. 

o Majorarea creditului contractat de la CEC Bank, in suma initiala de 9.000.000 Euro, pana la suma de 
9.200.000 Euro, avand ca scop finantarea costurilor aditionale ocazionale de proiectul de extindere a 
centrului comercial Veranda Mall; 

 

In anul 2020 Societatea a semnat, in calitate de actionar majoritar al Veranda Obor SA si in calitate de garant, 
acorduri pentru implementarea la nivelul creditelor contractate de catre Veranda Obor SA de la CEC Bank SA 
a amanarii ratelor de principal scadente in perioada aprilie - decembrie 2020, in conformitate cu prevederile 
OUG 37/2020 si HG 270/2020, acorduri prin care Societatea a confirmat ca a luat la cunostinta de aceasta 
amanare, este de acord cu aceasta si isi mentine garantiile deja constituite. 

 
Datoriile Societatii in suma de 89.617 lei privesc salariile, asigurările sociale/ impozitele salariale și 
furnizorii.  

6.1.6. Diagnosticul operaţional 

6.1.6.1. Organizarea activităţii de exploatare 

În conformitate cu Actul constitutiv al societății obiectul principal de activitate este ”Dezvoltare (promovare) 
imobiliara”.  

Compania a întreprins în trecut acțiuni specifice obiectului principal de activitate, prin concentrarea resurselor 
pentru realizararea unui proiect imobiliar cu profil comercial realizat de către Veranda Obor.  

Construcția centrului comercial dezvoltat de Veranda Obor a început în cursul anului 2015 și a fost finalizat în 
anul 2016. În octombrie 2016 a fost dat în folosință, fiind dispus pe 2S+P+2E și având o suprafață închiriabilă 
de 27.937 mp.  

Societatea a prestat de asemenea servicii specifice și anume asistenta privind extinderea centrului comercial 
Veranda Mall precum si servicii de administrare a centrului comercial Veranda Mall. 

Societatea a continuat sa intreprinda actiuni specifice obiectului principal de activitate, prin prestarea de servicii 
de asistenta pentru extinderea centrului comercial Veranda Mall, detinut de Veranda Obor S.A., la care 
Societatea este actionar majoritar detinand 99,99%, in baza contractului de asistenta privind extinderea centrului 
comercial Veranda Mall, incheiat in data de 16.01.2017. 

Cifra de afaceri de 875.208 lei in anul 2020 a fost realizata ca urmare a contractului incheiat intre 
Professional Imo Partners S.A. si Veranda Obor S.A. in data de 16.01.2017, contract de asistenta privind 
extinderea centrului comercial Veranda Mall, reprezentand 100% din cifra de afaceri 

Pe perioada anilor 2018 – 2020 ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei 
de afaceri al companiei este prezentata după cum urmează: 

 

 



 

 

 

Societatea a încetat contractul pentru serviciile de administrare a imobilului la data de 31.12.2018. Contractul 
referitor la asistenta privind extinderea centrului comercial Veranda Mall are ca termen de încetare 30.06.2020. 

Societatea detine un teren situat in comuna Tunari, judetul Ilfov (29.557 mp) si un Fort - Bateria 4-5 considerat 
monument istoric, fiind dobandite odata cu infiintarea Societatii ca urmare a divizarii societatii Prodplast S.A. 
Societatea intentioneaza sa dezvolte un proiect in comuna Tunari, Sos. de Centura nr.3, judetul Ilfov, unde 
detine respectivul teren. 

Alte constructii detinute, situate in comuna Tunari, judetul Ilfov au fost desfiintate în cursul anului 2018. 

Societatea a identificat mai multe proiecte care s-ar putea realiza in situatia obtinerii acordului Ministerului 
Culturii si Identitatii Nationale în ceea ce privește Fortul considerat monument istoric aflat în proprietatea ei.  

6.1.6.2. Dinamica investiţiilor 

Nu este cazul. 

6.1.7. Aspecte comerciale 

6.1.7.1. Produsele comercializate şi politica de produs 

Nu este cazul. 

6.1.7.2. Clienţii  

Cel mai important client cu pondere de 100% in cifra de afaceri este prezentat mai jos: 
 

Client Pondere în total cifra de afaceri (%) 

Veranda Obor S.A. 100% 

 

6.1.8. Resurse umane 

6.1.8.1. Managementul societății 

Prezentam in continuare o serie de informații cu privire la conducerea executivă și consiliul de administrație 
al societății analizate. 

Conducerea executiva a societății Professional Imo Partners a fost asigurata in anul 2020 de dna. Aurora 
Voiculescu - Director General, numita in functie pana la 31.12.2021. 

Nu exista niciun acord, intelegere sau legatura de familie intre membrii conducerii executive a societatii si alta 
persoana datorita careia acesteia au fost numiti. 

Membrii conducerii executive nu detin participatii la capitalul Professional Imo Partners la 31.12.2020. 

Membrii Consiliului de administratie, precum si membrii conducerii executive nu au fost implicati, de la infiintarea 
Societatii si pana in prezent, in litigii referitoare la activitatea lor in cadrul Societatii sau la capacitatea lor de a-
si indeplini atributiile in cadrul Societatii. 

Administrarea societății în anul 2020 a fost asigurată de un consiliu de administrație, a cărui componentă a fost 
după cum urmează: 

Nr. crt. Administrator Funcția Perioada Data Hot. AGA/CA 

1 Mihaela Ramona Popescu Președinte CA 01.01.2020 – 31.12.2020 14.08.2014/14.09.2020 

2 Mikhaela Albastrel Membru CA 01.01.2020 – 31.12.2020 27.04.2017/14.09.2020 

3 Andrei Mihai Pogonaru Membru CA 27.04.2020 – 31.12.2020 26.04.2018/14.09.2020 

 



 

 

 

Nr. 
crt 

Nume și 
prenume 

Vârstă Calificare Experiență profesională 
Funcția și vechimea 

în funcție 

1 
Mihaela 
Ramona 
Popescu 

46 Economist 
Director economic: Professional Imo 
Partners S.A. (2009 – până la data 
numirii în CA, 20.01.2014) 

Președinte CA 
19.08.2014 – prezent 

2 
Mikhaela 
Albastrel 

60 Inginer 
Analist investiții TESATORUUKE 
REUNITE S.A. 2016 – PREZENT 

Membru CA 
27.04.2017 – prezent 

3 
Andrei Mihai 

Pogonaru 
37 

Matematică 
financiară 

Membru CA Proffesional Imo Parteners 
S.A.- 19.08.2014 – 21.09.2015; 
04.01.2016 – 15.02.2018; 27.04.2018 - 
prezent 

Membru CA 
27.04.2018 – prezent 

Evaluarea membrilor Consiliului de Administratie va fi efectuata de catre Adunarea Generala a Actionarilor cu 
ocazia pronuntarii asupra gestiunii societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020. 

Societatea nu are obligatii contractuale legate de pensii fata de fostii directori si administratori ai Societatii. Nu 
au fost asumate garantii de catre Societate in numele directorilor si administratorilor Societatii.  

Obiectivele de performanta, colective si individuale se stabilesc anual pentru membrii Consiliului de 
Administratie. 

Situațiile financiare aferente exerciților financiare aferente anilor 2014, 2015, 2016, 2017 au fost auditate de 
KMPG Audit SRL. Situațiile financiare pentru exercițiul financiare aferent anului 2018, 2019, 2020 au fost 
auditate de noul auditor al societății, Deloitte Romania.  

6.1.8.2. Personalul 

Numarul mediu de salariati la 31.12.2020 este de 5, toti cu studii superioare.  

In cadrul societatii nu exista sindicat. 

6.1.9. Diagnosticul financiar 

Analiza economico – financiară a societăţii Profesional Imo Parteners reprezintă un studiu metodologic al 
situaţiei şi evoluţiei societăţii comerciale, sub aspectul structurii financiare şi a rentabilităţii, plecând de la bilanţ, 
contul de rezultate, anexele la acestea, corespunzătoare perioadei 2014 – 31.12.2020, puse la dispoziţie pe 
pagina web www.bvb.ro. 

La efectuarea analizei s-au avut în vedere exclusiv documentele de evidenţă contabilă ale societății Proffesional 
Imo Parteners. În acest context prezenta analiză îşi propune să surprindă principalele aspecte ale afacerii 
Proffesional Imo Parteners din punct de vedere economico - financiar, să interpreteze evoluţia acestora şi să 
sesizeze tendinţele pe care se poate încadra evoluţia viitoare. Analiza răspunde unor cerinţe generale reclamate 
de contextul în care este elaborată.  

Un instrument important al analizei financiare îl constituie analiza indicatorilor care reprezintă raportul dintre 
două posturi sau grupe fie din bilanţ, fie din contul de profit şi pierdere, fie unul din bilanţ şi altul din contul de 
profit şi pierdere.  

6.1.9.1. Analiza poziţiei financiare 

În continuare sunt prezentate sintetic situaţiile financiare aferente perioadei 2015 - 31.12.2020: 

 

http://www.bvb.ro/


 

 

 

 

În perioada de referință 2015 - 31.12.2020, în urma analizei posturilor bilantiere se observa ca principalele 
active ale entității, care dispun de o pondere semnificativă în total imobilizări sunt imobilizările financiare în 
cuantum de 96% în total activ. 

Activele imobilizate ale Societatii la data de 31.12.2020 erau in valoare de 217.997.985, in crestere fata de 2019 
ca urmare ajustarilor de valoare privind imobilizarile necorporale si corporale. La 31 decembrie 2020 cel mai 
semnificat activ imobilizat este reprezentat de investitia in filiala Veranda Obor S.A. 

De asemenea, în ceea ce privește activele circulante ale companiei trebuie să precizăm faptul că ponderea 
semnificativă este deținută de creante – respectiv 0.1% în total activ. 

În anii 2018, 2019 și la data evaluării în conturile de cheltuieli în avans s-au înregistrat sume, însă evaluatorul 
nu deține informații legate de acestea și modul în care impactează activitatea analizată; acestea sunt de 219 
lei la 31.12.2018, 22.322 lei in 2019, respectiv 404 lei la 31.12.2020.  

Referitor la elementele incluse în pasivele entității se constată faptul că o pondere semnificativă în perioada 
analizată 2015 – 31.12.2020 este deținută de capitalurile proprii, - 99.9% din total pasiv. Acest aspect este 
favorabil pentru entitatea subiect și arată faptul că aceasta se finanțează din resursele proprii, fără a apela la 
atragerea unor resurse externe. 

De menționat că la 31.12.2020 existau în evidența companiei doar datorii pe termen scurt în cuantum de 89.617 
lei. 

Cu o valoare de 218.332.724 lei la data de 31.12.2020, activul net înregistrează, față de 31.12.2019 
(217.691.856 lei), o creștere de 0,29%. 

Bilanţ Patrimonial 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 31/12/2020 %

ACTIV

 IMOBILIZĂRI

  Imobilizări necorporale 7,430 0% 9,847 0% 6,785 0% 8,736 0% 7,149 0% 5,392 0%

  Imobilizări corporale 2,810,580 1% 2,801,234 1% 6,460,699 3% 6,476,928 3% 6,463,409 3% 7,460,424 3%

  Imobilizări financiare 210,732,405 97% 210,533,958 97% 210,536,722 96% 210,532,169 96% 210,532,169 97% 210,532,169 96%

 TOTAL IMOBILIZĂRI 213,550,415 98% 213,345,039 98% 217,004,206 99% 217,017,833 99% 217,002,727 100% 217,997,985 100%

 ACTIVE CIRCULANTE

  Stocuri 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

  Creanţe, din care : 239,963 0% 2,155,709 1% 680,099 0% 380,025 0% 366,011 0% 376,584 0%

 - Creanţe din ex ploatare 239,963 2,155,709 1% 680,099 0% 380,025 0% 366,011 0% 376,584 0%

 - Creanţe din afara ex ploatării 0 0 0 0 0 0

  Lichidităţi şi asimilate 3,449,581 2% 2,109,896 1% 1,608,612 1% 1,857,709 1% 549,387 0% 93,672 0%

 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 3,689,544 2% 4,265,605 2% 2,288,711 1% 2,237,734 1% 915,398 0% 470,256 0%

 CONTURI DE REGULARIZARE 0 0% 0 0% 0 0% 219 0% 22,322 0% 404 0%

TOTAL ACTIV 217,239,959 100% 217,610,644 100% 219,292,917 100% 219,255,786 100% 217,940,447 100% 218,468,645 100%

PASIV

 CAPITALURI PROPRII

  Capital social 77,363,547 77,363,547 77,363,547 77,363,547 77,363,547 77,363,547

  Rezerv e 140,252,507 3,000,457 6,656,681 6,659,352 6,659,352 7,667,734

  Rezultat reportat -3,146,430 136,781,327 136,799,860 135,037,766 135,086,412 133,668,957

  Rezultat curent 2,823,601 21,846 -1,762,094 51,317 -1,417,455 -367,514 

  Profit repartizat -151,207 -3,313 0 -2,671 0 0

 TOTAL CAPITALURI PROPRII 217,142,018 99.95% 217,163,864 99.8% 219,057,994 99.9% 219,109,311 99.9% 217,691,856 99.9% 218,332,724 99.9%

 PATRIMONIUL PUBLIC 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 PROVIZIOANE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 46,304 0%

 DATORII PE TERMEN LUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

  Datorii financiare TL 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

  Alte datorii TL 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 DATORII PE TERMEN SCURT 97,941 0% 446,780 0% 234,923 0% 146,475 0% 248,591 0% 89,617 0%

  Datorii financiare TS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

  Datorii din ex ploatare TS 97,941 100% 446,780 100% 234,923 100% 146,475 100% 248,591 100% 89,617 100%

  Datorii din afara ex ploatării TS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL PASIV 217,239,959 100% 217,610,644 100% 219,292,917 100% 219,255,786 100% 217,940,447 100% 218,468,645 100%



 

 

 

6.1.9.2. Indicatorii de structură 

Nu sunt relevanti pentru compania subiect având în vedere ca nu exista datorii financiare, iar datoriile existente 
sunt curente.  

6.1.9.3. Analiza lichidităţii, a echilibrului financiar şi a indicatorilor de gestiune 

Ținând cont de domeniul de activitate, cifra de afaceri înregistrată și faptul că activele sunt reprezentate în 
principal de imobilizările financiare, analiza lichidității nu este relevantă pentru compania subiect. Activele 
curente sunt mai mari ca datoriile curente. 

6.1.9.4. Analiza performanţelor financiare 

În tabelul următor sunt reliefate evoluţiile principalelor categorii de venituri şi cheltuieli:  

 

 

În urma analizei posturilor de venituri și cheltuieli am extras următoarele concluzii: 

- Cifra de afaceri nu prezintă un trend stabil, aceasta fluctuează mult pe perioada de analiză, 2014 – 
31.12.2020. 

Cifra de afaceri de 875.208 lei in aferentă anului 2020 (2019: 855.320 lei) a fost realizata ca urmare a 
contractelor incheiate intre Professional Imo Partners si Veranda Obor (filiala a Societatii), pe baza 
următoarelor contracte: 

Structura cheltuielilor din exploatare în venituri 2014 2015 2016 2017 2018 2019 31/12/2020

Venituri din v ânzarea mărfurilor 0 0 0 0 0 0 0

Producţia v ândută 410,455 1,758,948 2,399,982 1,563,411 1,125,759 855,320 875,208

Venituri din subv enţii de ex ploatare (aferente CA nete) 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din 

Reg. General si care mai au in derulare contracte de 

leasing

0 0 0 0 0 0 0

Reduceri comerciale acordate 0 0 0 0 0 0 0

Cifra de afaceri (netă) 410,455 1,758,948 2,399,982 1,563,411 1,125,759 855,320 875,208

Venituri aferente costului productiei in curs de ex ecutie 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din producţia de imobilizări 0 0 0 0 0 0 0

Alte v enituri ale ex ploatării 1,426,653 447,074 71,415 169,457 136,602 82,687 88,503

Venituri din Exploatare - Total 1,837,108 2,206,022 2,471,397 1,732,868 1,262,361 938,007 963,711

Cheltuieli priv ind mărfurile 0 0 0 0 0 0 0

% Venituri din vânzarea mărfurilor

Cheltuieli materiale 14,692 23,835 0 0 0 0 11

% Venituri din producţia vândută

Cheltuieli cu utilităţile 44,280 16,467 0 0 0 0 0

Cheltuieli cu lucrări şi serv icii ex ecutate de terţi (prestaţii 

ex terne)
753,472 607,891 0 0 0 0 0

Cheltuieli cu impozite, tax e şi v ărsăminte asimilate 45,873 63,033 0 0 0 0 0

Cheltuieli cu personalul 662,404 1,059,122 1,178,983 2,376,827 965,909 972,344 953,662

Alte cheltuieli de ex ploatare 270,224 411,873 1,010,646 1,099,753 222,910 1,363,761 313,317

% Alte venituri ale exploatării

EBITDA 46,163 23,801 281,768 -1,743,712 73,542 -1,398,098 -303,279 

Amortiz. şi prov iz. (imob. corp. si necorp.) 10,477 15,810 215,516 18,382 20,127 19,357 64,235

Ajustarea v alorii activ elor circulante 0 0 0 0 0 0 0

Ajustări priv ind prov iz. pentru riscuri si cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli pentru Exploatare - Total 1,801,422 2,198,031 2,405,145 3,494,962 1,208,946 2,355,462 1,331,225

Rezultatul din Exploatare (EBIT) 35,686 7,991 66,252 -1,762,094 53,415 -1,417,455 -367,514 

Venituri Financiare Total 3,996,815 6,894,927 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli financiare 2,476,081 3,878,777 0 0 0 0 0

Cheltuieli priv ind dobânzile 0 0 0 0 0 0 0

 - din care in cadrul grupului 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli Financiare Total 2,476,081 3,878,777 0 0 0 0 0

Rezultatul Financiar 1,520,734 3,016,150 0 0 0 0 0

Rezultatul Brut al Exerciţiului 1,556,420 3,024,141 66,252 -1,762,094 53,415 -1,417,455 -367,514 

Impozit pe profit 0 200,540 44,406 0 2,098 0 0

% PONDERE vs. REZ. BRUT 0.0% 6.6% 67.0% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0%

Rezultatul Net al Exerciţiului 1,556,420 2,823,601 21,846 -1,762,094 51,317 -1,417,455 -367,514 



 

 

 

• contract de asistenta privind extinderea centrului comercial Veranda Shop&Stay Obor 
incheiat in data de 16.01.2017, in suma de 875.208 lei, reprezentand 100% din cifra de 
afaceri. 

• Societatea a încetat contractul pentru serviciile de administrare a imobilului la data de 
31.12.2018.  

- De menționat faptul că marja operațională prezintă valori negative în anii 2017, 2019 respectiv la data 
evaluării, 31.12.2020 – fapt nefavorabil pentru entitatea subiect, cu implicații directe în performanța 
societății. 

- Și rezultatul din exploatare prezintă aceeași tendință, înregistrând valori negative la 31.12.2020, 
respectiv -367.514 lei. 

- La 31 decembrie 2020 Societatea a inregistrat pierdere neta in suma de 367.514 lei. Propunerea 
Consiliului de Administratie spre aprobarea AGA stabilita pentru data de 28/29 aprilie 2021 in ceea ce 
priveste pierderea neta de 367.514 lei esta ca pierderea neta sa fie acoperita din profiturile anilor viitori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.2. EVALUAREA SOCIETĂȚII 

Abordările recomandate de către Standardele de Evaluare a Bunurilor - ediția 2020, ce sunt în acord cu IVS 
(International Valuation Standards) – ediția 2019, pentru evaluarea capitalului propriu al unei entități sunt:  

• Abordarea prin venit  

• Abordarea prin piaţă 

• Abordarea prin active. Este recomandată doar în cazul companiilor de tip start-up sau a celor ce nu 
respectă principiul continuității activității. 

A fost aplicată abordarea prin active deoarece societatea este una de tip holding și valoarea totală este egală 
cu suma activelor deținute. 

Avand în vedere subiectul evaluării și arhitectura de grup, cu dețineri directe, indirecte și circulare (cross 
holdings), s-a urmarit estimarea valorii juste a participațiilor fiecărei societăți din arhitectura de grup, până la 
nivelul de profunzime la care au fost disponibile informații și documente relevante.  

 

6.2.1. ABORDAREA PRIN ACTIVE 

Abordarea pe bază de active, cunoscută şi sub denumirile de abordarea patrimonială, abordarea pe bază de 
costuri şi abordarea prin costul de înlocuire, constă în corectarea (ajustarea) valorilor contabile ale activelor 
individuale şi datoriilor întreprinderii în sensul transformării acestora în valori de piaţă.  

 

Având în vedere datele limitate la care am avut acces, lipsa informatiilor privind strategia operatională precum 
si faptul ca imobilizarile financiare constitutie principalul activ al societatii, considerăm că abordarea prin 
active este cea mai relevantă metodă de estimare a valorii de piață a capitalurilor proprii ale companiei 
supuse procesului de evaluare. 

 
Metodele înscrise în această abordare sunt: 

✓ Metoda activului net ajustat – se aplică dacă este respectat principiul continuităţii activităţii 

întreprinderii evaluate; 

✓ Metoda activului net de lichidare – se aplică atunci când se întrunesc premisele de încetare a activităţii 

societăţii evaluate (compania se afla în proces de lichidare).  

 

În metoda activului net ajustat, valoarea societăţii s-a calculat ca diferenţă între valoarea activelor societăţii şi 
datoriile totale (ajustate la o valoare de piaţă sau o altă valoare curentă adecvată – valoare de utilizare). 

Premisele generale ale aplicării metodei:  

• sursele de informaţii puse la dispoziţie de către conducerea societăţii – situațiile financiare la 

31.12.2020. 

Ajustările efectuate asupra elementelor bilanţiere ale societăţii la data de 31.12.2020 (în lei) sunt: 
Elemente de activ 

1. Active imobilizate 

✓ Imobilizări necorporale - asupra acestor elemente de activ nu a fost necesară efectuarea de ajustări 

✓ Imobilizări corporale si financiare – asupra acestor elemente au fost efectuate următoarele ajustări: 

 



 

 

 

 
 

Elementele componente ale imobilizărilor corporale (terenuri si constructii) au fost menționate în cadrul anexelor 
unde sunt prezentate detaliat toate imobilizările corporale din patrimoniul societății, precum şi modalitatea de 
estimare a valorii.  
 
 

 
 
 

 

Sursa: BVB.ro 

 
 
 
 
 

Descriere 31/12/2020 Ajustari Valori ajustate Observatii

ACTIVE IMOBILIZATE 217,997,985 36,848,510 254,846,495

Imobilizări necorporale 5,392 0 5,392

Programe informatice, licente, nu detinem informatii 

suplimentare. Au fost preluate valorile contabile.

Terenuri şi construcţii

7,460,424

-10,242

7,450,182

Teren si constructii dinlocalitatea Tunari. Valoarea 

de piata la data de 31.12.2020 a fost preluata din 

raportul de evaluare al proprietatii.

Imobilizări financiare 210,532,169 36,858,752 247,390,921

Participatii detinute de societate la companiile 

Veranda Obor, Incerplast, Promateris, SNTGN 

Transgaz, OMV Petrom, Fondul Proprietatea. 

Valorile de piata ale acestor participatii sunt 

prezentate in tabelul de mai jos.

STOCURI 0 0 0

CREANŢE 376,584 0 376,584

Valoarea de piata a creantelor a fost considerata 

egala cu valoarea contabila a acestora. Se 

considera ca se vor incasa in totalitate.

TITLURI DE PLASAMENT 0 0 0

DISPONIBILITATI 93,672 0 93,672

Valoarea de piata a fost considerata egala cu 

valoarea contabila.

CHELTUIELI IN AVANS 404 0 404

Valoarea de piata a fost considerata egala cu 

valoarea contabila.

TOTAL ACTIV 218,468,645 36,848,510 255,317,155

Imobilizări financiare
Valoare contabila 

neta la 31.12.2020

Cota detinere % la 

31.12.2020
Nr. actiuni Metodologie aplicata Pret/actiune

Valoare estimata la 

31.12.2020

Veranda Obor 208,175,000 99.9900% 208,175,000  

Capitalul propriu contabil- 31.12.2020 - Copmania a 

inregistrat in situatiile financiare reevaluarile efectuate- Nu 

au fost necesare ajustari 1.15190     239,797,547

Incerplast 0 90.4696% Nu e cazul- lichidata 0

Promateris SA 1,616,239 1,327,440.00 Raport de evaluare Promateris SA 31.12.2020 4.87290     6,468,482

SNTGN Transgaz 448,318 0.0220% 2,590 Cotatie BVB 30.12.2020 283.00       733,040

OMV Petrom 253,170 0.0017% 962,950 Cotatie BVB 30.12.2020 0.3635       350,032

Fondul Proprietatea 39,442 0.0004% 28,841 Cotatie BVB 30.12.2020 1.4500       41,819

Total (lei) 210,532,169 247,390,921

Date Market Trades Volume Value Open priceLow price High price Avg. price Last price Var.(%)
1/4/2021 REGS 230 26,009,809 9,577,067.94 0.3635 0.363 0.371 0.368 0.3695 1.65

12/30/2020 REGS 136 2,372,282 863,521.26 0.366 0.3625 0.3665 0.364 0.3635 -0.68

1/4/2021 REGS 82 2,417 695,786.00 285 284 289 288 289.00 2.12

12/30/2020 REGS 168 2,763 787,490.00 287 283 287 285 283.00 -0.70

1/4/2021 REGS 125 2,063,517 2,988,838.33 1.44 1.42 1.455 1.45 1.4450 -0.34

12/30/2020 REGS 105 1,038,669 1,465,365.61 1.415 1.395 1.45 1.41 1.4500 2.47

OMV PETROM

TRANSGAZ

FONDUL 

PROPRIETATEA



 

 

 

2. Stocuri – Nu e cazul. 
 

 

 
3. Creanţe – nu avem informatii despre acestea, astfel ca nu s-au realizat corecții. 

 

 
 

 
 

4. Numerar – valoarea totală a numerarului existent în conturi şi în casă la data de 31.12.2020 este 93.672 
lei, nefiind necesară efectuarea de ajustari suplimentare asupra acestor elemente bilanţiere. 

 

 
5. Titluri de plasament – compania nu a înregistrat titluri de plasament, astfel nu a fost necesară efectuarea 

de ajustări suplimentare asupra acestor elemente bilanţiere. 
 
 
Elemente de pasiv 
 

1. Capitaluri proprii – se compun din: 
 

 
Cresterea capitalului propriu se datorează diferenţelor rezultate din evaluarea elementelor de activ şi datorii. 

2. Datorii – Toate datoriile companiei, la data evaluării sunt curente şi nu necesită ajustări. 

Rezultatul evaluării prin abordarea bazată pe active, este: 

Descriere 31/12/2020 Ajustari Valori ajustate Observatii

STOCURI 0 0 0

Descriere 31/12/2020 Ajustari Valori ajustate Observatii

CREANŢE 376,584 0 376,584

Valoarea de piata a creantelor a fost considerata 

egala cu valoarea contabila a acestora. Se 

considera ca se vor incasa in totalitate.

Descriere 31/12/2020 Ajustari Valori ajustate Observatii

CHELTUIELI IN AVANS 404 0 404

Valoarea de piata a fost considerata egala cu 

valoarea contabila.

Descriere 31/12/2020 Ajustari Valori ajustate Observatii

DISPONIBILITATI 93,672 0 93,672

Valoarea de piata a fost considerata egala cu 

valoarea contabila.

CAPITAL PROPRIU 218,332,724 36,848,510 255,181,234

Capital social 77,363,547 0 77,363,547

Rezerve 693,693 0 693,693

Prime legate de capital 36,329 0 36,329

Diferenţe din reevaluare 6,937,712 36,848,510 43,786,222

Rezultatul exerciţiului -367,514 0 -367,514

Rezultat reportat 133,668,957 0 133,668,957

PROVIZIOANE 46,304 0 46,304

Valoarea de piata a fost considerata egala cu 

valoarea contabila.

DATORII 89,617 0 89,617

Valoarea de piata a fost considerata egala cu 

valoarea contabila. Se considera ca societatea iti 

va plati in integralitate datoriile.

TOTAL PASIV 218,468,645 36,848,510 255,317,155



 

 

 

  

 

  

În abordarea evaluării prin active valoarea societăţii s-a calculat ca diferenţă între valoarea activelor societăţii şi 
datoriile totale.  
 
Astfel pentru estimarea valorii societăţii prin această metodă au fost analizate toate elementele de activ şi de 
pasiv ale societăţii comerciale la data evaluării şi s-au efectuat corecţii / ajustari unde a fost cazul. 
 

i) În pasul final s-au analizat discounturile aplicabile pentru a reflecta lipsa de control 11,1% (DLOC)  
Întrucât subiectul evaluării este o participație minoritară la capitalul societății analizate, este necesară estimarea 
unui coeficient de ajustare pentru lipsa de control. Astfel, a fost estimat un discount pentru lipsa de control de 
11,1%, conform Control Premium Study, BVR Resources: 

Descriere 31/12/2020 Ajustari Valori ajustate Observatii

ACTIVE IMOBILIZATE 217,997,985 36,848,510 254,846,495

Imobilizări necorporale 5,392 0 5,392

Programe informatice, licente, nu detinem informatii 

suplimentare. Au fost preluate valorile contabile.

Terenuri şi construcţii

7,460,424

-10,242

7,450,182

Teren si constructii dinlocalitatea Tunari. Valoarea 

de piata la data de 31.12.2020 a fost preluata din 

raportul de evaluare al proprietatii.

Imobilizări financiare 210,532,169 36,858,752 247,390,921

Participatii detinute de societate la companiile 

Veranda Obor, Incerplast, Promateris, SNTGN 

Transgaz, OMV Petrom, Fondul Proprietatea. 

Valorile de piata ale acestor participatii sunt 

prezentate in tabelul de mai jos.

STOCURI 0 0 0

CREANŢE 376,584 0 376,584

Valoarea de piata a creantelor a fost considerata 

egala cu valoarea contabila a acestora. Se 

considera ca se vor incasa in totalitate.

TITLURI DE PLASAMENT 0 0 0

DISPONIBILITATI 93,672 0 93,672

Valoarea de piata a fost considerata egala cu 

valoarea contabila.

CHELTUIELI IN AVANS 404 0 404

Valoarea de piata a fost considerata egala cu 

valoarea contabila.

TOTAL ACTIV 218,468,645 36,848,510 255,317,155

CAPITAL PROPRIU 218,332,724 36,848,510 255,181,234

Capital social 77,363,547 0 77,363,547

Rezerve 693,693 0 693,693

Prime legate de capital 36,329 0 36,329

Diferenţe din reevaluare 6,937,712 36,848,510 43,786,222

Rezultatul exerciţiului -367,514 0 -367,514

Rezultat reportat 133,668,957 0 133,668,957

PROVIZIOANE 46,304 0 46,304

Valoarea de piata a fost considerata egala cu 

valoarea contabila.

DATORII 89,617 0 89,617

Valoarea de piata a fost considerata egala cu 

valoarea contabila. Se considera ca societatea iti 

va plati in integralitate datoriile.

TOTAL PASIV 218,468,645 36,848,510 255,317,155

Activ net contabil 218,332,724 lei

Activ net ajustat 255,181,234 lei

Număr actiuni 77,363,547 actiuni

Valoare acţiune (contabilă) 2.8222 lei / actiune

Valoare acţiune (ajustată) 3.2985 lei / actiune



 

 

 

 

 

 

În cele ce urmează prezentăm estimarea valorii capitalului acționarilor pe baza datelor sintetizate anterior: 
 

 Valoarea Capitalului Actionarilor PPLI SA (înainte de DLOC) = 255.181.234 lei 
 

Numărul de acțiuni la 31.12.2020 deținut de PROMATERIS SA = 11.600.253, reprezentând 14,9945% 
 14,9945%* 255.181.234 = 38.263.150 lei 
 DLOC -11,1% = 4.247.280 lei 

Rezultatul evaluării este:  

Valoarea justă a participatiei PROMATERIS SA: 34.015.870 lei, 

respectiv 2,9323 lei/acţiune 

 

  



 

 

 

6.3. ANALIZA REZULTATELOR ŞI CONCLUZIA ASUPRA VALORII 

 

Metoda de evaluare utilizate au fost: 

✓ Abordarea pe bază de active – o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi utilizând metode 

bazate pe valoarea de piaţă a activelor individuale ale întreprinderii minus datoriile. 

REZULTATELE APLICĂRII ABORDĂRII ACTIVE 

 

Având în vedere aspectele prezentate în cadrul raportului se poate considera că pentru scopul prezentei evaluări 

şi relevanţa datelor şi informaţiilor utilizate în aplicarea metodelor de evaluare rezultatul abordării prin active 

este cel mai reprezentativ.  

Astfel, opinia evaluatorului privind: 

Valoarea de piață a participației PROMATERIS S.A. la PROFFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. este:  

 

Participație PROMATERIS SA (14,9945%) 34.015.870 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


