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SINTEZA EVALUĂRII - REZUMATUL FAPTELOR 
PRINCIPALE ŞI AL CONCLUZIILOR IMPORTANTE 

 

  

  

ÎÎnnrreeggiissttrraarree  llaa  eevvaalluuaattoorr    
NNrr..  0011  

ddiinn  3311..0033..22002222  

ÎÎnnrreeggiissttrraarree  llaa  

bbeenneeffiicciiaarr    

NNrr..    

ddiinn  

  

11..  EEVVAALLUUAATTOORR  DDRROOJJ  LLAAUURREENNTTIIUU  

LLeeggiittiimmaaţţiiee,,  ppaarraaffaa  

AANNEEVVAARR  

NNrr..    1122228866  EEPPII//EEBBMM    vvaallaabbiill    22002211  

EEvvaalluuaattoorr  AAuuttoorriizzaatt  EEII  

Firmă  EExxppeerrtt  eevvaalluuaattoorr  aauuttoorriizzaatt  ––  DDrroojj  LLaauurreennttiiuu  

Asigurare profesională evaluator   10.000 EURO  

  AAddrreessaa  eevvaalluuaattoorr  //  

ffiirrmmaa  

▪ Oraşul: Oradea, Judeţul Bihor  

▪ Muntele Găina nr. 9 

▪ Telefon: 0727860644     

▪▪  E-mail: laurentiu.droj@gmail.com  

  EEVVAALLUUAATTOORR  CCRRIISSTTIINNAA  LLUUJJAANNSSCCHHII  

LLeeggiittiimmaaţţiiee,,  ppaarraaffaa  

AANNEEVVAARR  

NNrr..  1199222255  EEPPII  vvaallaabbiill    22002211  

EEvvaalluuaattoorr  AAuuttoorriizzaatt  EEII  

  AAddrreessaa  eevvaalluuaattoorr  //  

ffiirrmmaa  

▪ Oraşul: Bucuresti  

▪ Sector 5 

▪ Telefon: 0723139169    

▪▪  E-mail: cristina.lujanschi@gmail.com  

  EEVVAALLUUAATTOORR  BBAANNUU  IILLIIEE  

LLeeggiittiimmaaţţiiee,,  ppaarraaffaa  

AANNEEVVAARR  

NNrr..  1188550055    EEPPII  vvaallaabbiill    22002211  

EEvvaalluuaattoorr  AAuuttoorriizzaatt  EEII  

  AAddrreessaa  eevvaalluuaattoorr  //  

ffiirrmmaa  

▪ Oraşul: Sibiu 

▪ Telefon: 0740.470.069 

▪▪  E-mail: evaluator.imob@gmail.com  

  

22..  CCLLIIEENNTT    CLUB IANA PLUS SRL  

DDEESSTTIINNAATTAARRUULL    

(UTILIZATOR) 

CLUB IANA PLUS SRL  

  
   

33..  
SSuubbiieeccttuull  eevvaalluuăărriiii  Capitalul propriu al societății CLUB IANA PLUS SRL 

  
AAddrreessaa  ccoommppaanniieeii  Compania are sediul social situat în Oradea, str. Louis Pasteur 

nr.4 PARTER   
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44..  
AAccttiivviittaatteeaa  ccoommppaanniieeii  

aannaalliizzaattee  
Compania CLUB IANA PLUS SRL este o companie cu 

sediul social situat în Oradea, str. Louis Pasteur nr.4 

PARTER, dar care își desfășoară activitatea în județul 

BIHOR, comuna SÂNMARTIN, Sat CORDĂU, str. - nr. 1C 

unde operează facilități de cazare turistice în special pe 

codurile CAEN 5510 - Hoteluri şi alte facilități de cazare 

similare, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 - Restaurante, 

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 9329 - 

Alte activități recreative și distractive n.c.a. 

  
   

55..  
IInnssttrruuccțțiiuunniillee  

eevvaalluuăărriiii  
Conform contractului de presări servicii nr. 01/15.09.2021 

  
   

66..  
PPrreemmiisseellee  eevvaalluuăărriiii  Capitalul propriu al societății CLUB IANA PLUS SRL a fost 

evaluat în ipoteza respectării principiului continuității 

activității. 

  

77..  

TTiippuull  vvaalloorriiii  

eessttiimmaattee  

Valoarea de piață aşa cum este ea definită în Standardele de 

Evaluare a Bunurilor 2022, emise de ANEVAR, și anume:  

suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat, 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.  

88  
SSccooppuull    eevvaalluuăărriiii  

Scopul prezentului raport de evaluare este informarea 

destinatarului în scop, cu privire la tranzacționarea  pachetului 

de acțiuni supus evaluării – capitalul propriu al societății 

CLUB IANA PLUS SRL  

99  
DDaattaa  rraappoorrttuulluuii  ddee  

eevvaalluuaarree  
31.03.2022 

  
DDaattaa  eevvaalluuăărriiii  31.12.2020 
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1100  MMoonneeddaa  RRaappoorrttuulluuii    Având în vedere faptul că scopul evaluării este informarea 

destinatarului, cu privire la tranzacționarea pachetului de 

acțiuni supus evaluării – capitalul propriu al societății CLUB 

IANA PLUS SRL, moneda în care se exprimă valoarea finală 

va fi RON la data de 31.12.2020. La data de 31.12.2020 cursul 

EUR/Ron este de 1 EUR= 4,9267 RON, iar cursul USD/RON 

este de 1 USD=4,1425 RON. Menționez că toate bunurile 

aflate în patrimoniului companiei se află în România, în Bihor. 

1111  IIppootteezzee  şşii  iippootteezzee  

ssppeecciiaallee  
Principalele ipoteze şi ipoteze speciale de care s-a ținut cont în  

elaborarea prezentului raport de evaluare sunt detaliate în 

subcapitolul 1.10. – Ipoteze și ipoteze speciale  

     

1122  AAssppeecctteellee  pprriinncciippaallee  

lluuaattee  îînn  ccoonnssiiddeerraarree  

ppeennttrruu  ffoorrmmuullaarreeaa  

ccoonncclluuzziieeii  aassuupprraa  

vvaalloorriiii  

Abordarea prin venit – a fost aplicată plecând de la analiza 

situațiilor financiare ale companiei, a bugetului de venituri și 

cheltuieli al companiei, al planului propus de investiții, care au fost 

corectate cu date din piață cu privire la EBITDA, marja așteptată a 

domeniului, inflația previzionată, rata de creștere a PIB-ului, rata de 

creștere a sectorului etc.   

 

Abordarea prin cost – a fost utilizată în prezentul raport de 

evaluare ca suport pentru verificarea valorii obtinute prin Abordarea 

prin venit. De altfel în ediția 2022 SEV 200 se menționează: “În 

mod normal, abordarea prin cost nu poate fi aplicată la evaluările 

de întreprinderi și participații la întreprinderi, deoarece acest tip de 

active îndeplinesc rareori criteriile stipulate în SEV 105 Abordări și 

metode de evaluare, paragraful 70.2 sau 70.3” 

     

1133  RReezzuullttaatteellee  eevvaalluuăărriiii  capitalul propriu al societății CLUB IANA PLUS SRL estimat 

în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor Ediția 

2022 ANEVAR este de:  

Abordarea prin venit   3.188.590 RON 

Abordarea prin cost     3.044.335 RON 

     

1144..  CCoonncclluuzziiiillee  

eevvaalluuăărriiii  

capitalul propriu al societății CLUB IANA PLUS SRL estimat 

în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor Ediția 

2022 ANEVAR este de: 3,188,590 lei 

 

dr. ec. Laurenţiu Droj  Cristina Lujanschi  dr. ec. Banu Ilie 

Evaluator autorizat EPI și EBM Evaluator autorizat EPI Evaluator autorizat EPI 

Evaluator autorizat EI   Evaluator autorizat EI  Evaluator 

autorizat EI 

nr. leg 12286    nr. leg 19225  Nr. Leg. 18505 
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CAPITOLUL  I  TERMENII DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII 
  

1.1 Identificarea și competența evaluatorului – certificarea lucrării 
 

Evaluarea expusă în prezentul raport a fost realizată de către urmatoarea echipa de 

evaluatori: ec. Droj Laurentiu, Evaluator autorizat Autorizat ANEVAR nr. leg. 12286, 

specializările Evaluarea Proprietăților Imobiliare și Evaluări Bunuri Mobile și evaluator 

autorizat în Evaluarea Întreprinderii, ajutat de către Cristina Lujanaschi, Evaluator autorizat 

Autorizat ANEVAR nr. leg. 19225, specializarea Evaluarea Proprietăților Imobiliare și 

evaluator autorizat în Evaluarea Întreprinderii și de către Ec. Banu Ilie Evaluator autorizat 

Autorizat ANEVAR nr. leg. 18505 și evaluator autorizat în Evaluarea Întreprinderii. 

Evaluatorul Droj Laurentiu are studii universitare și post-universitare (masterat și 

doctorat) în domeniul economic – finanțe-contabilitate, modelare financiară, management și 

în domeniul tehnic – urbanism și dezvoltare urbană. De asemenea, evaluatorul Droj Laurentiu 

este expert tehnic judiciar și expert contabil membru CECCAR. Evaluatorul Banu Ilie este 

consultant fiscal membru CCF și expert tehnic judiciar. 

Evaluatorii dețin 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.  

Analizele, opiniile și concluziile prezentate în raport au fost bazate şi dezvoltate 

conform cerinţelor din standardele, recomandările şi metodologia de lucru recomandate de 

către ANEVAR ediția 2022. 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 compania care face 

obiectul prezentului raport de evaluare și niciun interes sau influență legată de părţile 

implicate. Astfel, evaluatorul a putut oferi o valoare obiectivă și imparțială. 

La data elaborării acestui raport, evaluatorul care semnează a îndeplinit cerințele 

programului de pregătire continuă al ANEVAR, având încheiată asigurarea de răspundere 

profesională și are competența necesară efectuării acestui raport de evaluare. 

dr. ec. Laurenţiu Droj  Cristina Lujanschi  dr. ec. Banu Ilie 

Evaluator autorizat EPI și EBM Evaluator autorizat EPI Evaluator autorizat EPI 

Evaluator autorizat EI   Evaluator autorizat EI  Evaluator 

autorizat EI 
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nr. leg 12286    nr. leg 19225  nr. leg. 18505 
 

1.2 Identificarea clientului și a utilizatorilor desemnați 

 

În conformitatea contractului de prestări servicii încheiat între evaluator în calitate de 

prestator şi CLUB IANA PLUS SRL în calitate de client, s-a elaborat prezenta lucrare cu 

scopul informării destinatarului, cu privire la tranzacționarea pachetului de acțiuni supus 

evaluării – capitalul propriu al societății CLUB IANA PLUS SRL. 

Utilizatorul desemnat al raportului de evaluare este CLUB IANA PLUS SRL. 

 

1.3 Identificarea activului supus evaluării 

 

În conformitatea contractului de prestări servicii încheiat între evaluator în calitate de 

prestator şi CLUB IANA PLUS SRL în calitate de client, prezenta evaluare se referă la  

capitalul propriu al societății CLUB IANA PLUS SRL, CUI RO 36533918. 

Compania CLUB IANA PLUS SRL este o companie cu sediul social situat în Oradea, 

Strada Dr. Louis Pasteur, Nr. 4, Județul Bihor, dar care își desfășoară activitatea în satul 

Cordău, Comuna Sânmartin, Nr. 1C, Județul Bihor, unde operează o investiție în domeniul 

hotelier: pensiune cu restaurant și spații de agrement, jud. Bihor, în special pe codurile CAEN 

5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similar, 5610 – Restaurante, 9329 – Alte activităţi 

recreative şi distractive n.c.a. 

Capitalul propriu al societății CLUB IANA PLUS SRL a fost evaluat în ipoteza 

respectării principiului continuității activității. 

 

1.4 Moneda evaluării 

 
Având în vedere faptul că scopul evaluării este informarea destinatarului, cu privire la 

tranzacționarea pachetului de acțiuni supus evaluării, moneda în care se exprimă valoarea 

finală va fi RON la data de 31.12.2020. La data de 31.12.2020 cursul EUR/Ron este de 1 

EUR= 4,9267 RON, iar cursul USD/RON este de 1 USD=4,1425 RON. Menționez că toate 

bunurile aflate în patrimoniului companiei se află în România, în comuna Sânmartin, județul 

Bihor. De asemenea, majoritatea operațiunilor companiei se desfășoară pe piața națională a 



RAPORT  DE  EVALUARE                                                                        CLUB IANA PLUS SRL 

10 

 

serviciilor turistice.  

1.5 Scopul evaluării 

 

În conformitatea contractului de prestări servicii nr. 01/15.09.2021 încheiat între 

evaluator în calitate de PRESTATOR şi CLUB IANA PLUS SRL în calitate de CLIENT, s-a 

elaborat prezenta lucrare cu scopul informării destinatarului, cu privire la tranzacționarea 

pachetului de acțiuni supus evaluării – capitalul propriu al societății CLUB IANA PLUS 

SRL. Prezentul raport de evaluare este destinat scopului precizat la capitolul 1.5 şi 

numai pentru uzul beneficiarului prezentat la capitolul 1.2. Pe această bază, 

evaluatorul nu acceptă nicio responsabilitate faţă de nici o altă persoană în nicio 

circumstanță. 

1.6 Tipul valorii 

 
Metodologia de evaluare si valoarea estimată în cazul evaluării întreprinderilor este 

dezvoltată de Standardele de Evaluare ANEVAR ediția 2022, SEV 100 – Cadru general, SEV 

102 – Implementare, SEV 103 – Raportare, SEV 105 – Abordări și metode de evaluare, SEV 

200 – Întreprinderi și participații la întreprinderi.  

Luând în considerare scopul prezentei evaluări, tipul valorii adecvat este ”valoarea 

de piață”, definită de  SEV 100 – Cadru general (IVS 100 – Cadru general) și în cadrul SEV 

104 – Tipuri ale valorii ca fiind:  

„Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar 

putea fi schimbat(ă), la data evaluării între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, 

într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat  

fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi 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.  

Datorită faptului că scopul prezentului raport de evaluare este informarea 

destinatarului cu privire la tranzacționarea pachetului de acțiuni supus evaluării – o cotă de 

100% din capitalul propriu al societății CLUB IANA PLUS SRL și luând în considerare SEV 

104 – Tipuri ale valorii, putem considera valoarea ca fiind „valoarea echitabilă” care 

presupune că “estimarea prețului care este just pentru ambele părți specifice, identificate, 
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luând în considerare avantajele sau dezavantajele pe care fiecare parte le va obține din 

tranzacție. Valoarea echitabilă este un concept mai larg decât valoarea de piață. Deși, în 

multe cazuri, prețul care este just pentru ambele părți va fi egal cu cel care se poate obține 

pe piață, vor fi situații în care estimarea valorii echitabile va presupune luarea în 

considerare a unor aspecte care nu trebuie considerate în estimarea valorii de piață, cum ar 

fi anumite elemente ale valorii sinergiei rezultate în urma combinării drepturilor asupra 

proprietății”. 

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.  

1.7 Data evaluării 

 

Evaluarea a fost realizată în perioada 15.09.2021 - 31.03.2022. Data certă a 

evaluării este 31.12.2020, data inventarierii patrimoniului societății și data depunerii 

situațiilor financiare anuale. Data întocmirii raportului de evaluare este: 31.03.2022. 

 

1.8 Natura și amploarea activităților evaluatorului și oricare limitări 
ale acestora necesare pentru efectuarea evaluării 

 

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:  

• Documentarea pe baza unei liste de informații solicitate companiei și clientului, 

precum si informații publice;  

• Discuții purtate cu persoanele competente de la nivelul companiei;  

• Stabilirea limitelor si ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;  

• Selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;  

• Deducerea și estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să 

se țină seamă;  

• Analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al 

evaluării;  

• Aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru determinarea valorii în 

cauză.  
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În vederea documentării și colectării datelor despre piața în care activează 

societatea, evaluatorul a avut acces la informațiile necesare. În realizarea analizelor, 

judecăților și calculelor din prezentul raport, evaluatorul a avut acces la toate informațiile 

relevante necesare. Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și 

metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR, ediția 2022. 

 

1.9 Natura și sursa informațiilor pe care se bazează evaluatorul  

 

Sursele de informații care au stat la baza întocmirii prezentului raport de evaluare au 

fost: 

A.  Informații și documente puse la dispoziție de către client cu privire la: 

➢ Situațiile financiare ale societății din perioada 2015-2020; 

➢ Informații centralizate obținute pe bază de chestionar aplicat clienților cu 

privire la istoricul societății, situația juridică, economică, clienți, poziție pe 

piață; 

➢ Informații centralizate obținute pe bază de chestionar aplicat clienților cu 

privire la activitatea operațională a companiei, activitatea comercială, situaţia 

juridică la nivelul companiei și a patrimoniului acesteia, informații cu privire la 

active în exploatare/în afara exploatării; 

➢ Documente privind activitatea societății și patrimoniul societății; 

Toate documentele referitoare la companie au fost puse la dispoziția evaluatorului 

de către client, care poartă întreaga responsabilitate referitoare la datele furnizate.  

B. Informații colectate de evaluator: 

➢ Observaţiile făcute de evaluator cu ocazia inspectării companiei; 

➢ Informaţii de la Primăria Comunei Sânmartin; 

➢ Informaţii de pe piaţa locală, națională și internațională din sectorul 

companiilor de producție farmaceutică coroborat cu evoluția pieței; 

➢ Informații din baze de date specifice cu privire la principalii indicatori 

economici (Cifra de afaceri, EBIT, EBITDA, ROA, ROE, etc.) și companii 

comparabile: 

o CLUB IANA PLUS SRL – Documente de raportare financiară 2016-2020, 

Bugete de venituri și cheltuieli 2019, 2020, Raport Anual 2017, 2018, 2019, 

2020  
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o Aswath Damodaran:  

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html 

o Banca Națională a României https://www.bnr.ro/Emisiuni-pe-piata-primara-

5651.aspx 

o Baza de date Amadeus (https://amadeus.bvdinfo.com/  

o Baza de date Market Screener (www.marketscreener.com ) 

o Baza de date Statista (https://www.statista.com/)  

o BV Resources – Control Premium Study 2020 https://www.bvresources.com/ 

o Comisia Națională de Prognoză: https://cnp.ro/prognoze-macroeconomice 

o Duff&Phelps – https://www.duffandphelps.com/insights/publications/cost-of-

capital 

o Duff&Phelps – Anuarul Valuation Handbook – Guide to cost of capital 

o Salvidio & Partners Industries Betas III Qauarter 2021 International Edition - 

https://salvidio.com/en/documents-industry-betas/ 

o Trading Economics Forecast - https://tradingeconomics.com 

o Informații preluate de la Registrul Comerțului – www.recom.ro 

o Informații preluate de la ONCPI prin intermediul platformelor: 

https://epay.ancpi.ro și https://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html  

➢  Informaţii de la Banca Naţională a României privind cursul BNR la 

principalele valute. 

➢ Alte informaţii necesare existente în literatura de specialitate.  

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. 

 

 

 

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
https://www.bnr.ro/Emisiuni-pe-piata-primara-5651.aspx
https://www.bnr.ro/Emisiuni-pe-piata-primara-5651.aspx
https://amadeus.bvdinfo.com/
http://www.marketscreener.com/
https://www.statista.com/
https://www.bvresources.com/
https://cnp.ro/prognoze-macroeconomice
https://www.duffandphelps.com/insights/publications/cost-of-capital
https://www.duffandphelps.com/insights/publications/cost-of-capital
https://salvidio.com/en/documents-industry-betas/
https://tradingeconomics.com/
http://www.recom.ro/
https://epay.ancpi.ro/
https://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html
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1.10 Ipoteze semnificative și ipoteze speciale semnificative 

1.10.A Ipoteze semnificative: 

 

- Acest raport a fost elaborat având la bază informațiile culese de către 

evaluatori şi urmează a fi folosit în vederea informării destinatarului, cu 

privire la tranzacționarea  pachetului de acțiuni supus evaluării – capitalul 

propriu al societății CLUB IANA PLUS SRL; 

- Evaluarea s-a făcut sub premisa continuității activității; 

- În elaborarea lucrării au fost luaţi în considerare toţi factorii care au 

influenţă asupra parametrilor economico-financiari ai societăţii, nefiind 

omisă deliberat nicio informație relevantă; 

- Evaluatorul a obţinut informaţii, estimări şi opinii, ce au fost evidenţiate în 

raportul de evaluare, de la surse pe care el le consideră credibile şi nu îşi 

asumă nicio responsabilitate în privinţa completitudinii şi corectitudinii 

datelor furnizate de client şi terţe persoane, ele fiind prezentate fără a se 

întreprinde verificări sau investigații suplimentare;  

- Evaluatorul a presupus că societatea analizată se conformează restricțiilor 

din zonă, deţine toate licenţele, autorizațiile şi certificatele necesare 

funcționării și acestea vor putea fi reactualizate în viitor, dacă va fi necesar; 

- Se presupune că activele evaluate se conformează tuturor reglementarilor 

legale în vigoare, în afara cazului în care a fost identificată o non-

conformitate, descrisă și luată în considerare în prezentul raport; 

- În afara aspectelor prezentate mai sus, din informațiile publice aflate la 

dispoziția evaluatorului, presupunem că societatea nu este supusă nici unei 

alte limitări în ce privește dreptul de proprietate asupra activelor sale și că 

nu există niciun alt fel de restricții contractuale care ar putea influența sau 

îngrădi dreptul de folosință al patrimoniului; 

- Previziunile sau estimările privind evoluţia activităţii sunt bazate pe 

informaţiile primite de la client şi verificate de evaluator, în condiţiile 

curente ale pieţei; 
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- Evaluatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru considerarea unor 

factori care necesită expertiza în alte domenii. Aceşti factori includ, 

drepturilor de proprietate, studii geologice, de stabilitate seismică, impact 

asupra mediului înconjurător. Concluziile acestui raport depind de aceste 

ipoteze semnificative, ipoteze speciale semnificative şi condiții limitative 

sau de altele descrise în raport care nu se regăsesc în acest capitol;  

- 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; 

- În informaţiile deţinute de către evaluator, nu există niciun indiciu privind 

existenţa unor contaminări naturale sau chimice la data evaluării care 

afectează valoarea proprietăţilor aflate în patrimoniu sau a proprietăţilor 

vecine. Evaluatorul nu are cunoştinţă de efectuarea unor inspecţii sau a unor 

rapoarte care să indice prezenţa contaminanţilor sau materialelor 

periculoase. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există aşa ceva. Dacă se 

va stabili ulterior că există contaminări pe orice proprietate sau pe oricare 

alt teren vecin sau că au fost sau sunt puse în funcţiune mijloace care ar 

putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate; 

- 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 de piață;  
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- 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;  

- Valoarea de piață estimată este valabilă la data evaluării. Întrucât piaţa, 

condiţiile de piaţă se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau 

necorespunzătoare la un alt moment; 

- 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; 

- 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; 

- Nici o informaţie conţinută în acest raport nu trebuie să fie interpretată ca o 

consultantă fiscală, juridică sau contabilă; 

- Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare 

consultanţă sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea în 

chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în 

prealabil; 

- Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de 

publicare a acestuia, nici prezentul raport, nici părți ale sale (în special 

concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate 

sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului; 

- Evaluatorul nu are niciun interes prezent sau viitor în subiectul evaluării sau 

în părțile aflate în tranzacție; 

- 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; 
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- 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; 

 

1.10.B Ipoteze speciale - Nu este cazul 

 

1.11 Tipul 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. Raportul cuprinde un număr de 5 Capitole și 

Anexe. 

 

1.12 Restricții de utilizare distribuire sau publicare 

 

Prezentul raport de evaluare este destinat scopului precizat la capitolul 1.5 şi 

numai pentru uzul beneficiarului prezentat la capitolul 1.2. Pe această bază, 

evaluatorul nu acceptă nicio responsabilitate faţă de nicio altă persoană în nicio 

circumstanță. 

Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare 

a acestuia, nici prezentul raport, nici părți ale sale (în special concluzii referitor la 

valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul 

prealabil al evaluatorului.  

Raportul de evaluare 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.
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1.13 Declararea conformității evaluării cu SEV ediția 2022 

 

Standardele generale:  

• Definiţiile şi conceptele pe care se bazează acest raport 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 – Implementare (IVS 102) și SEV 104 – Tipuri ale valorii (IVS 104);  

• Prezentul raport de evaluare este întocmit cu respectarea cerinţelor SEV 

103 – Raportare (IVS 103) și SEV 105 – Abordări și metode de evaluare (IVS 105); 

 

Standardele pentru active:  

• Obiectul evaluării fiind o companie, procesul de evaluare a ținut cont și de 

prevederile SEV 230 – Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230), GEV 630 – 

Evaluarea bunurilor imobile, SEV 200 – Întreprinderi și participații la întreprinderi 

(IVS 200), GEV 600 – Evaluarea întreprinderii, GEV 630 – Evaluarea bunurilor 

imobile, GEV 232 – Evaluarea proprietăţii generatoare de afaceri.  

 

Conform prevederilor contractuale și a instrucțiunilor evaluării, nu a fost 

necesară abaterea de la niciunul din standardele respective. 
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CAPITOLUL  II  PREZENTAREA DATELOR 
 

2.1 Prezentarea întreprinderii 

 

Denumirea societății: CLUB IANA PLUS SRL 

Sediul: Municipiul Oradea, Strada DR. LOUIS PASTEUR, Nr. 4, 

PARTER, SPAŢIU COMERCIAL, Județ Bihor  

Obiect principal de activitate: Învățământ în domeniul sportiv și 

recreațional conform cod CAEN – 8551. 

Oficiul Registrului Comerțului nr. J5/1722/2016. 

Cod unic de înregistrare 36533918 

Punct de lucru sediul secundar din: Sat Cordău, Comuna Sînmartin, Nr. 1C, 

Județ Bihor – pensiunea Anthimos 

Activități la sediu: 

- 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare 

- 5590 – Alte servicii de cazare 

- 5610 – Restaurante 

- 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor 

- 9329 – Alte Activități recreative și distractive n.c.a. 

- 9319 – Alte activități sportive 

Etc. 

 

Compania S.C. CLUB IANA PLUS S.R.L este o companie specializată în 

servicii de cazare și de restaurant pe care societatea le oferă turiștilor. Infrastructura 

turistică deținută se închiriază în regim hotelier, atât camere cât și în întregime iar 

restaurantul este în permanență deschis pentru toată lumea, având întâietate persoanele 

cazate în Hotel. 

Punctul de lucru unde societatea își desfășoară activitatea se află în satul 

Cordău, comuna Sânmartin, unde se află locația hotelului Anthimos. Compania este 
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proprietar al clădirii, hotelului Anthimos, hotel de 4 stele, situat într-un cadru natural 

deosebit la marginea pădurii din Băile Felix. Hotelul Anthimos beneficiază de o 

locație favorabilă, fiind situat în imediata vecinătate a complexului Aquapark 

President, la 1,2 km sud de centrul stațiunii balneoclimaterica Băile Felix și 10 km de 

Oradea.  

 

 

Managementul companiei a încercat de-a lungul timpului să investească în 

dotările necesare serviciilor de cazare și serviciilor de restaurant prestate, astfel încât 

să asigure confortul clienților la standardul de 4 stele, fapt atestat și de cotațiile 

ridicate obținute de la foștii clienți pe site-uri de profil. Proprietatea imobiliară de tip 

Hotel este compusă din teren intravilan în suprafaţa de 3.984 mp şi construcţie cu regim de 

înălţime D+P+2E, cu suprafaţă construită la sol de 652mp, arie desfăşurată de 2.017 mp, 

precum şi bunurile mobile specifice din dotarea pensiunii. Proprieatea este situată 

administrativ în comuna Sânmartin, sat Cordău nr. 1/C, jud. Bihor, faptic fiind parte a 

staţiunii balneoclimaterice Băile Felix. 

Terenul asupra căreia se găseşte edificată construcţia evaluată este o parcelă de 

teren situat în intravilanul localităţii Cordău, în zona de intrare în sat dinspre Băile Felix. 

Astfel, terenul este amplasat lângă drumul de acces dinspre Băile Felix, la cca 100m de   

acesta, având un amplasament mai retras, dar cu vizibilitate de pe drum, lângă pădurea 

Felix. Accesul la teren se face prin drum auto pietruit, de cca 100m lungime, care derivă  

din drumul auto spre satul Cordău, drum asfaltat. 
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Vecinătăţile directe sunt o proprietate rezidenţială, parcele de teren liber cu 

destinaţie agricolă (grădină şi păşuni), precum şi pădurea Felix (în adâncime). Are acces 

rutier favorabil, de pe drum auto asfaltat. Tendinţele de evoluţie a zonei sunt cele de 

dezvoltare pe termen mediu şi lung, în concordanţă cu starea amplasamentul favorabil şi 

tipul zonei (zonă turistică baleoclimaterică). Construcţia este o construcţie cu regim de 

înălţime D+P+2E, cu destinaţie şi utilizare actuală agrement (pensiune turistică). 

 

 

 

Capacităţile şi componenţa amplasamentului sunt după cum urmează: 

-     9 camere cu pat matrimonial; 

-     2 camere cu două paturi separate; 

-     2 apartamente constând din hol comun, 2 camere cu 2 paturi şi baie; 

-     restaurant 70 de locuri; 

-     salon de mic dejun; 

- sală conferinţă mare, cu o capacitate de 80 de locuri (cu videoproiector 

şi instalaţie de sonorizare); 
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-     sală conferinţă mare, cu o capacitate de 50 de locuri (cu videoproiector 

şi instalaţie de sonorizare); 

-     terasă exterioară de 50 de locuri; 

-     piscină exterioară 30 de persoane; 

-     jacuzzi exterior de 8 locuri; 

-     lac artificial cu peştişori de cca 20mp; 

-     teren de joacă pentru copii. 

 

Construcţia are fundaţie din beton armat, structura de rezistenţă, stâlpi şi grinzi  

beton armat, închidere şi compartimentare zidărie din cărămidă şi rigips (între camere). 

Planşeuri, scări şi podeste din beton armat, spaţiul acoperişului (neîntabulat ca nivel separat), 

având structură supraînălţată, care permite amenajarea de încăperi cu diverse destinaţii fără a 

modifica structura acoperişului. 
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Acoperişul este în patru ape, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă metalică. Finisajul 

interior este superior, în stare foarte bună. Aceasta constă din tâmplărie interioare şi 

exterioare, pervaze şi mână curentă al scărilor din lemn masiv, cu geamuri termopan, 

excepţie constituind uşa de intrare în recepţie, uşă rulantă automată din PVC cu geam 

termopan.  Pardoseala este din gresie modernă, de calitate superioară în hol recepţie, 

restaurant, dining room, holuri acces camere, grupuri sociale ale personalului, şi băi aferente 

spaţiilor de cazare, parchet în bucătărie şi spaţii de pregătire şi depozitare a hranei. 

Pardoseala camerelor este parchet din lemn masiv, de calitatea superioară, doar demisolul 

având pardoseală şapă turnată. Pereţii sunt zugrăviţi cu vopsea lavabilă, băile aferente 

camerelor, grupurile sociale precum şi celelalte încăperi, unde normele sanitar-veterinare 

impun, sunt placate cu faianţă modernă; doar pereţii demisolului şi aticul podului sunt 

nefinisate, doar tencuite. Pereţii holului recepţiei sunt acoperiți cu tapetă de calitate 

superioară. 

Pe exterior construcţia este izolată cu termoizolaţie de 10 cm grosime, asupra 

căreia s-a aplicat tencuială nobilă şi zugăveli lavabile decorative. 

 

 

 

Dotări şi instalaţii: 

Construcţia este racordată la următoarele reţele utilitare şi edilitare: 

- instalaţie electrică de iluminat şi forţă, instalaţii moderne, cu prize, 

întrerupătoare şi corpuri electrice moderne 
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-    instalaţie de apă şi canalizare cu obiecte sanitare de calitate superioară în băile 

camerelor şi grupurile sociale aferente restaurantului (instalaţie cu senzori, etc) 

- instalaţie de încălzire centrală, sursă de căldură trei cazane pe combustibil 

solid, cu autoalimentare, instalaţie de cupru cu calorifere din oţel 

-    sistem de acces în camere cu cartelă 

-    sistem de telefon internă, cablu TV şi internet în fiecare cameră 

-    sală de conferinţă dotată cu videoproiector şi instalaţie de sonorizare 

-    uşă acces recepţie, uşă automată cu senzori şi perdea de aer anti-ţânţari 

 

Starea generală tehnică a construcţiei este foarte bună, nivel de finisaj superior, 

construcţie bine întreţinută şi îngrjită, în stare tehnică foarte bună. 

  

2.1.1. Tipul organizației 

 

Societatea comercială CLUB IANA PLUS SRL a fost înființata în data de 

16.09.2016, fiind o societate cu răspundere limitată.  

Compania CLUB IANA PLUS SRL are capitalul social subscris și vărsat de 

1000 lei alocat unui număr de 100 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei. 

 

2.1.2. Proprietarii 

 

Capitalul social este deținut integral de dna Mioara Țigan, la data evaluării, 

conform informațiilor furnizate de către ONRC.  

Nr. 
crt. 

Denumire acţionar Cota din C.S. (%) 

1 I PERSOANE JURIDICE 0 % 

2 ȚIGAN MIOARA 100 % 

 Total 100% 

 

2.1.3. Elemente generale 

 

Compania S.C. CLUB IANA PLUS S.R.L operează hotelul Anthimos din 

satul Cordău. Acesta este unul dintre hotelurile reprezentative ale satului Cordău, fiind 
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situat la liziera pădurii Băile Felix, în imediata vecinatate a complexului Aquapark 

President, la o distanță de 1,2 km sud de centrul stațiunii balneoclimaterica Băile Felix 

și 10 km de Oradea.  

 

Strategia companiei este de a extinde capacitatea de cazare dar și de a mări 

gradul de confort al clienților. 

 

2.1.4 Politica de dividende 

 

Societatea nu a distribuit dividende.  

 

 2.2 Prezentarea întreprinderilor comparabile 

 

Societatea activează pe piața operatorilor de hoteluri, piață afectată extrem de 

către COVID19 în anul 2020.  

Având în vedere că CLUB IANA PLUS SRL operează pe piața europeană a 

companiilor hoteliere, în vederea selectării companiilor comparabile din totalul 

companiilor europene s-a creat un eșantion pe o serie de companii cu același specific, 

ce își desfășoară activitatea la nivel European din baza de date baza de date Market 

Screener (www.marketscreener.com) care a fost accesată la data de 16.11.2021 și la 

nivelul Europei Centrale și de Est prin accesarea bazei de date baza de date Amadeus 

(https://amadeus.bvdinfo.com/) accesată la data de 26.11.2021. Companiile selectate 

sunt producători operatori hotelieri (cod CAEN 5510 și 5520), cu cifre de afaceri și 

capitalizare apropiate de compania analizată.  

Sursa informațiilor este baza de date Amadeus accesată la data de 26.11.2021 și 

baza de date Market Screener (www.marketscreener.com) care a fost accesată la data 

de 16.11.2021.  

Datorită faptului că aplicația Market Screener se concentrează pe companii 

cotate am preferat informațiile preluate din această aplicație, pentru a le completa pe 

cele preluate din baza de date Amadeus (https://amadeus.bvdinfo.com/) care analizau 

companii preponderent necotate. După aplicarea criteriilor de selecție menționate mai 

http://www.marketscreener.com/
https://amadeus.bvdinfo.com/
http://www.marketscreener.com/
https://amadeus.bvdinfo.com/
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sus (în special capitalizarea, cifra de afaceri și categoria de întreprinderi) eșantionul 

generat de Amadeus cuprinde 187 companii comparabile, din care s-au selectat 96 

pentru analiza EBITDA și capital de lucru.  

 

 

 Numele companiei Țară 
Principalele 

servicii 

Marja 
EBITDA 

2019 

Marja 
EBITDA 

2020 

1. SAVA TURIZEM D.D. Slovenia Hotel 23.64 9.61 

2. DANUBIUS 
SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS 
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN 
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Hungary Operation of 
hotels 

17.21 -41.53 

3. HUNGUEST HOTELS 
SZÁLLODAIPARI ZÁRTKÖRŰEN 
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Hungary Hospitality 
services 

17.26 -2.51 

4. TERME KRKA, ZDRAVILIŠKE, 
TURISTIČNE IN GOSTINSKE 
STORITVE, D.O.O., NOVO MESTO 

Slovenia Hotel 25.34 13.48 

5. ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Croatia Hotels and 
campsites 

28.05 -14.68 

6. JADRANKA TURIZAM D. O. O. Croatia Hotel 13.73 7.28 

8 HUP-ZAGREB D.D. Croatia Provides full 
accommodation 
and other related 
services 

36.37 25.27 

9 ISTRABENZ TURIZEM D.D., 
TURIZEM IN STORITVE 

Slovenia Hotel 21.49 14.66 

10. SOF-11 SB OPERATINGCO 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

Hungary Management and 
operation of 
hotels 

9.44 n.a. 

11. TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB 
SAVI 

Slovenia Managing and 
operating health 
resort in the 
country 

23.68 16.09 

12. JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI 
D.D. 

Croatia Hotels 39.34 -10.25 

13. TERME OLIMIA D.D. Slovenia Hotel 30.42 29.11 

14. THERMANA D.D., DRUŽBA 

DOBREGA POČUTJA 

Slovenia Hotel and a sauna 

center 

22.24 14.28 

15. UNITUR TURISTIČNE IN DRUGE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI D.O.O. 

Slovenia Management and 
operation of 
hotels 

14.88 16.40 

16. PHOENICIA EXPRESS S.R.L. Romania Hotel 17.41 20.69 

17. M.W.IMPORT EXPORT SRL Romania Lodging 
accommodations, 
food and 
beverage 
services,  

9.28 9.19 
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18. LIBURNIA RIVIERA HOTELI D. D. Croatia Hotel 
accommodation, 
restaurants, 
sport, recreation 

37.81 -20.57 

19. ACCOR-PANNONIA HOTELS 
SZÁLLODAÜZEMELTETŐ 
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Hungary Operation of 
hotels and motels 

64.98 n.s. 

20. SOCIETATEA DE TRATAMENT 
BALNEAR ŞI RECUPERARE A 

CAPACITĂŢII DE MUNCĂ 
"T.B.R.C.M." S.A. 

Romania Operation and 
management of 

hotel and 
restaurant 

14.65 -4.22 

21. HIT ALPINEA, DRUŽBA ZA 
TURIZEM, D.O.O. 

Slovenia Hotel 16.79 n.a. 

22. SOCIETATEA COMPANIILOR 
HOTELIERE GRAND SRL 

Romania Hotel services 33.53 28.40 

23. ILIRIJA D.D. Croatia Hotels, marinas, 
and camping 

grounds 

29.95 21.71 

24. CRISTAL TURISM SRL Romania Lodging or short-
term 
accommodations,  

20.53 55.04 

25. AVALON PARK KORLÁTOLT 

FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

Hungary Operating 

racetracks, as well 
as handling 
independent 
athletes engaged 
in participating in 
live sporting or 
racing events 
before a paying 
audience 

9.08 9.64 

26. SOLARIS D.D. Croatia Provides full 

accommodation 
and other related 
services;  

33.47 5.27 

27. IMPERIAL RIVIERA D. D. Croatia Operation of 
hotels and 
campsites 

34.90 24.75 

28. LAGUNA NOVIGRAD D. D. Croatia Has complex of 
hotels and camp, 

which provides 
full 
accommodation 
and other related 
services 

31.79 12.97 

29. BEGA TURISM SA Romania Hotels 46.86 39.91 

30. ANA HOTELS S.R.L. Romania Hotels 28.90 -13.46 

31. TURISM FELIX SA Romania Balneotherapy 
services 

21.93 14.58 

32. CONTINENTAL HOTELS SA Romania Hotels operation 20.54 -26.41 

33. HADRIA D.O.O. Croatia 35 rooms 
equipped with 
satellite TV, 
refrigerator, 
telephone and 
toilet.  

40.02 29.08 
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34. CALIMANESTI CACIULATA SA Romania Hotel 22.90 4.42 

35. PUNTA SKALA D.O.O. Croatia Luxurious home 
with hotel comfort 

and apartments 
with superb 
facilities and 
direct access to 
the services of a 
premium hotel 

24.56 11.34 

37. BAVARSKI STOLP, 
INVESTICIJSKO PODJETJE, D.O.O. 

Slovenia Management and 
operation of 
hotels 

22.83 n.a. 

38. SUNČANI HVAR D.D. Croatia Operates hotels 
and spas, such as 
Riva, Amfora, The 
Palace, Adriana, 
Dalmacija, Delfin, 
Pharos, Sirena 
and Bodul 

39.81 24.50 

39. JADRAN D.D. Croatia Travel and tour 
services 

15.43 3.30 

40. SPIRIT HOTEL GYÓGYSZÁLLODA 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

Hungary Providing short-
term lodging 

25.03 20.78 

41. DUNA SZÁLLODA ZÁRTKÖRŰEN 
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Hungary Hotels and motels 31.58 4.87 

42. TURISM,HOTELURI,RESTAURANTE 
MAREA NEAGRĂ SA 

Romania Accommodations 
and services,  

27.61 27.93 

43. AQUAWORLD HOTEL ÉS 
ÉLMÉNYFÜRDŐ SZOLGÁLTATÓ 
ZÁRTKÖRŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Hungary Operation and 
management of 
hotels 

23.77 -7.17 

44. CRESANKA D. D. Croatia Hotels operation 21.58 1.98 

45. HOTEL SAVA ROGAŠKA, 
GOSTINSTVO, TURIZEM IN 
STORITVE, D.O.O. 

Slovenia Hotel services 27.53 n.a. 

46. GRAND PLAZA HOTEL SA Romania Operation of a 

hotel, Howard 
Johnson Grand 
Plaza Hotel 
Bucharest 

30.55 17.61 

47. MILENIJ HOTELI D. O. O. Croatia Operation and 
management of 
hotels and motels 

23.57 10.88 

48. UNION HOTELS COLLECTION, 
HOTELSKA DEJAVNOST, D.D. 

Slovenia A hotel 43.27 11.01 

49. EUROTAS HOTELI, GOSTINSTVO 
IN STORITVE, D.O.O. 

Slovenia 

  

4.13 31.29 

50. BORIK D.O.O. Croatia Full 
accommodation 
and other related 
services 

22.60 7.26 

51. SVPETRVS HOTELI D.D. Croatia Operation of 
hotels and motels 

35.87 -0.30 
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53. CZIGLE-FLAMINGÓ HOTEL 
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

Hungary Lodging 
accommodations, 
food and 
beverage services 

42.91 44.06 

54. GRAND HOTEL LAV D.O.O. Croatia Hotel 32.45 -4.34 

55. PERLA MAJESTIC SA Romania Provides lodging 
or short-term 
accommodations 
for travelers, 
vacationers, and 
private 
individuals;  

65.78 42.21 

56. ESPLANADE OLEANDER D.O.O. Croatia Hotel 67.92 27.01 

59. ADRIA TURISTIČNO PODJETJE 

D.O.O. 

Slovenia Hotel 

accommodation 
services 

16.33 22.54 

60. AQUATICUM DEBRECEN 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

Hungary Spa hotel 6.37 -6.61 

61. NEW YORK PALACE 
SZÁLLODAIPARI KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

Hungary Ownership, 
operation, and 
management of 
conference center 
and hotels 

23.19 -67.79 

63. K + K HOTEL KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

Hungary Management and 
operation of 
hotels and motels 
with (or without) 
restaurants 

44.69 n.a. 

64. HOTELI NJIVICE D. O. O. Croatia Hotel 
accommodation 
services 

37.75 29.85 

66. ELEZ D.O.O. Croatia   27.08 12.80 

67. COMPLEX DELTA SRL Romania   20.18 12.79 

68. IHI MAGYARORSZÁG 
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN 
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Hungary Operation and 
management of 
hotels 

28.62 -2.55 

69. BALNEOCLIMATERICA S.R.L. Romania Providing paid 
lodging, usually 
on a short-term 
basis 

35.55 22.22 

70. TERME TUHELJ D.O.O. Croatia 264 rooms and 
suites, as well as 
sauna and 
wellness, pools, 
spa, and other 
related hotel 
amenities 

27.77 -17.59 

71. MENEGHETTI D.O.O. Croatia   15.87 14.85 

73. MANSION DANUBE HUNGARY 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

Hungary Operation and 
management of a 
hotel 

34.42 -14.96 

74. UNIVERS T SA Romania Hotel 40.01 36.64 

75. KAMP ŠIMUNI D.O.O. Croatia   29.15 29.71 
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76. CHEILE GRADISTEI SRL Romania Hotel 40.78 34.20 

77. KEMPINSKI HOTEL BUDAPEST 
ZRT. 

Hungary Hotel 29.59 -25.01 

78. HOTEL PALACE PORTOROŽ, 
HOTELIRSTVO IN TURIZEM D.O.O. 

Slovenia Hotels 19.72 -3.71 

79. ZAGREB CITY HOTELS D.O.O. Croatia Operation and 
management of a 
full-service hotel 

16.03 -24.53 

80. HOTEL SPLIT D.D. Croatia   30.64 7.71 

81. KAVRAN-MAKS D.O.O. Croatia   32.50 28.26 

82. ALPIN 2003 SRL Romania   17.57 8.92 

83. BREEZE LAKE ZÁRTKÖRŰEN 
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Hungary 

  

15.23 18.04 

84. UNITA TURISM HOLDING SA Romania Management 
services 

18.50 -3.62 

85. HOSTIN, D.O.O. Croatia Hotel Flores 
Porec,  

79.00 81.79 

86. TERME LENDAVA, TURIZEM IN 
GOSTINSTVO, D.O.O. 

Slovenia 

  

7.76 n.a. 

87. NARAVNO ZDRAVILIŠČE 
TOPOLŠICA D.D. 

Slovenia Hotel and 
accommodation 
services 

19.41 11.78 

88. ANTUNOVIĆ TA D.O.O. Croatia Hotel 24.37 18.45 

89. BAMBARA HOTEL 
SZÁLLODAÜZEMELTETŐ 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG 

Hungary 

  

15.85 13.38 

90. KOLPING CSALÁDI HOTEL 
VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

Hungary Operates as a 
hotel 

10.51 4.50 

91. MMG HOTELS KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

Hungary Operation of full-

service hotels 

13.43 38.61 

92. SINAIA SA Romania Providing short-
term lodging 

40.33 22.65 

93. IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT 
SRL 

Romania 
  

23.64 18.25 

94. HOTEL LIBERTAS D.O.O. Croatia Hotel 32.05 -23.51 

95. SIND TOUR TRADING SRL Romania Ownership and 
operation of 
hotels and motels 

26.39 20.50 

96. DELFIN HOTEL ZVEZE DRUŠTEV 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE D.O.O. 
IZOLA 

Slovenia 

  

19.17 16.37 

97. PARC HOTELS SA Romania Operation of hotel 
and tourism 
associated 
properties 

34.13 -4.21 

98. OLYMPIA VODICE D.D. Croatia Ownership, 
establishment and 
operation of 
hotels 

40.94 21.58 
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99. POČITEK - UŽITEK, TURISTIČNO 
PODJETJE D.O.O. 

Slovenia 

  

29.11 30.98 

100. CONTINENTAL SRL Romania Ownership and 
operation of North 
Star Continental 
Resort 

16.02 -6.19 

102. HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D. Croatia Operation, 
ownership, 

management of 
hotels and other 
related activities 

37.41 17.50 

103. COMPANIA HOTELIERA 
INTERCONTINENTAL ROMANIA 
SA 

Romania Hotel 22.43 -4.65 

104. HOT-ÉP ÉPÍTŐIPARI ÉS 
VENDÉGLÁTÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

Hungary Providing short-
term lodging 

30.11 29.72 

105. MULINO D. O. O. Croatia Operation of 
hotels and motels 

19.29 9.79 

106. TINT SRL Romania   36.45 30.10 

107. MASLINICA D. O. O. Croatia Traveler 
accommodation 

services (lodging 
or short-term 
accommodations); 
Travel and 
accommodations 

17.85 -9.80 

108. TERME RESORT, ZDRAVJE, 
TURIZEM, D.O.O. 

Slovenia Development and 
management of 
hotels and resorts 

9.97 5.62 

109. MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA 
D.D. 

Croatia Hotel 
accommodation 
services 

26.92 8.67 

110. MENDAN HOTEL KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

Hungary Specialises in 
providing lodging 
or short-term 
accommodations,  

10.97 13.32 

111. HÉVINVEST SPA-GOLF 
IDEGENFORGALMI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN 
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Hungary Hotel 
accommodations 

27.02 -2.94 

112. HOTEL MIRAMAR D.O.O. Croatia Management and 
operation of 
hotels 

32.92 8.37 

113. TURISM LOTUS FELIX SA Romania Operation of 
hotels and motels 

26.74 7.76 

114. ROYAL HOTELS & RESORT D.O.O. Croatia Operates various 
hotels such as 
Hotel Neptun, 

Hotel Ariston, 
Royal Palm Hotel, 
Royal Princess 
Hotel, and Villa 
Elita 

44.27 -54.93 

115. HTP KORČULA D.D. Croatia Accommodation in 
hotels, villas and 
apartments;  

29.12 8.63 

116. HOTELI BAŠKA VODA D.D. Croatia Hotel 13.31 11.58 
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117. THERMAL HOTEL VISEGRÁD 
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ 
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Hungary Provides short-
term lodging, 
rooms for single, 
double and for 

family 
accommodation 

21.24 8.33 

118. VRS PART HOTEL KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

Hungary 

  

0.56 -7.51 

119. GRAND HOTEL ADRIATIC D. O. O. Croatia Operation of 
hotels and 
restaurants 

43.33 31.78 

120. CSDR SIND TURISM SRL Romania Management and 
operation of 
hotels  

19.34 6.98 

121. ADRIA-PALACE 
INGATLANHASZNOSÍTÓ 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

Hungary Real estate 
properties 

31.18 -18.32 

123. KRISTILLA SZOLGÁLTATÓ ÉS 

KERESKEDELMI KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

Hungary Hotel 62.73 37.41 

124. JADRAN HOTELI D. D. Croatia Accommodation 
and other related 
services 

18.34 -1.33 

125. DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA 
D.O.O. 

Croatia Ownership and 
operation of 
hotels and other 

related 
establishments 

24.75 -44.54 

126. SILVANUS HOTEL SZOLGÁLTATÓ 
ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

Hungary 

  

18.00 14.76 

127. RIN GRAND ESTATE SRL Romania   24.23 -22.74 

129. MANAS D.O.O. Croatia Software solutions 

and services 

63.29 55.08 

130. HOTEL CERKNO GOSTINSKO 
TURISTIČNO PODJETJE D.O.O. 

Slovenia Operates Hotel 
Cerkno 

3.32 n.a. 

131. HOTEL CARBONA 
GYÓGYSZÁLLODA ZÁRTKÖRŰEN 
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Hungary Ownership, 
establishment and 
operation of 
hotels 

6.88 -35.17 

132. INTERNATIONAL SA Romania Operation and 
management of 
hotels 

45.18 33.10 

133. HOTEL DUBROVNIK D.D. Croatia Operation of a 
chain of hotels 

located within the 
city areas 

44.71 1.07 

134. REKREACIJSKO TURISTIČNI 
CENTER KRVAVEC, D.O.O. 

Slovenia Hotel 27.50 17.34 

135. EGER-PARK HOTEL 
SZÁLLODAÜZEMELTETŐ KFT. 

Hungary 

  

9.84 8.47 

136. PRITAX INVEST SRL Romania Management and 
operation of 
gasoline service 

stations 

34.50 6.52 

138. KAROSINVEST IDEGENFORGALMI 
ÉS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN 
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Hungary Owns and 
operates hotels 

24.45 13.50 

139. HOTELI PUNAT D. D. Croatia Ownership, 
establishment and 
operation of 

23.55 4.76 
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hotels 

140. ACCOR HOTELS ROMANIA SRL Romania Operates and 
manages hotel 

57.88 -59.68 

141. ARO-PALACE SA Romania Hotels 15.83 -44.95 

142. ANDRO INTERNACIONAL, D.O.O. Croatia 
  

44.01 31.10 

143. HOTEL SLON D.D. LJUBLJANA Slovenia Hotel 39.75 -4.11 

144. POTESTAS D.O.O. Croatia Guest rooms with 
room service, 
ballrooms, 
banquet facilities, 
express check-
out, health club,  

43.30 32.79 

145. HOTELI IN TURIZEM ROGAŠKA, 
HOTELIRSTVO IN TURIZEM, 
D.O.O. 

Slovenia Ownership, 
establishment and 
operation of 
hotels 

45.75 13.37 

146. VRANJICA BELVEDERE D.D. Croatia 
  

33.17 22.17 

147. WOT HOTELS ADRIATIC ASSET 
COMPANY D.O.O. 

Croatia Hotel operations 25.69 12.46 

149. EDITURA ADEVARUL SA Romania Hotels 33.68 -1.18 

150. WPR PORT ÉPÍTÉSSZERVEZŐ 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG 

Hungary 

  

21.87 13.82 

153. HELIKON UTAZÁSI IRODA 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

Hungary 

  

20.13 12.91 

154. HOTELI MAESTRAL D.O.O. Croatia Operation of 
hotels and 
restaurants  

21.04 -27.74 

156. VILLA DUBROVNIK D.D. Croatia Providing a wide 
range of services, 

such as lodging 
accommodations, 
food and 
beverage 
services,  

41.27 -3.30 

157. COMPLEX HOTELIER UNIREA SA Romania Management and 
operation of 
hotels 

28.58 2.64 

158. HOTEL MEDENA D.D. Croatia Provides full hotel 
accommodation 

9.51 -43.38 

159. MAD-HOTEL ÉS IRODA 
INGATLANHASZNOSÍTÓ 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

Hungary 

  

26.30 -0.10 

161. 7SEASONS APARTMENTS 
SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT 

FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

Hungary 

  

14.04 -20.80 

162. THERMAL HOTEL AQUINCUM 
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ 
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Hungary Operator of 
Corinthia 
Aquincum Hotel, a 
five star hotel also 
based in Budapest 
that caters both 
for business 
travelers and 

16.55 -84.81 
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tourists 

163. PRIMOŠTEN HOTELI D.O.O. Croatia Hotels and 
restaurants  

4.72 -53.67 

164. VALDOR SRL Romania Operation and 
management of 
hotel and 
restaurant 

20.49 -24.64 

165. GRAND HOTEL IMPERIAL, D.D. Croatia Hotel 34.97 -37.04 

166. APEX ALLIANCE 1 S.A. Romania Hotel 
management 
services; 

development of 
hotel properties 

47.27 -0.54 

167. HOTEL LERO D.O.O. Croatia   22.48 -34.53 

168. BRETANIDE RESORT D.O.O. Croatia Hotels and motels 
management and 
operation 

34.07 -10.61 

169. JOY HOTELS KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

Hungary Hotel operations 27.71 -12.40 

170. MELLOW MOOD HUNGARY 
INGATLANHASZNOSÍTÓ 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

Hungary 

  

10.18 20.81 

171. GRAND HOTEL SRL Romania Operation and 
management of a 
hotel 

48.61 -3.10 

173. PALAS INTERNATIONAL RESORT 
SRL 

Romania Hotels and motels 
operation 

45.51 22.50 

174. HOTEL MORE D.O.O. Croatia Providing lodging 

or short-term 
accommodations,;  

30.79 -41.99 

175. GRAND HOTEL PARK D.O.O. Croatia Offers 244 
lavishly furnished 
rooms; Amenities 
include 
restaurants and 

bars, conference 
rooms and halls, 
wellness and spa, 
and pool bars 

31.99 n.s. 

177. IK HOTELS VENDÉGLÁTÓ 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

Hungary Involved in 
providing short-
term lodging in 
facilities known as 
hotels, motor 
hotels, resort 

hotels, and 
motels.  

11.35 n.s. 

178. WNT PROJEKT IDEGENFORGALMI 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

Hungary 

  

60.26 69.73 

179. P.N.P.IMPEX SRL Romania Operates the 
Hotel Meteor 

18.20 16.39 
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180. HUNNIA HOTELS SZÁLLODAIPARI 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

Hungary 

  

14.13 n.s. 

181. DUBROVAČKO PRIMORJE D.O.O. Croatia Hotel operations 
and management 

33.70 n.s. 

182. MISUR TELECOM KERESKEDELMI 
ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

Hungary Hotel 18.79 -18.19 

183. ENJOY MOMENT TIME S.R.L. Romania 
  

92.00 61.16 

184. HOTELI METROPOL, 
HOTELIRSTVO IN TURIZEM, 
D.O.O. 

Slovenia Ownership, 
operation and 
management of a 
hotel 

33.85 n.s. 

185. HOTELI CAVTAT D.D. Croatia 100 rooms 
restaurant, 

aperitif bar, TV 
salon,  

46.36 n.s. 

187. VÁCI 34 ÜZEMELTETÉSI 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

Hungary Operating hotels 
and hostels 

56.50 n.a. 

   Mediana     26.74 9.40 

      

Sursa date: prelucrate de evaluator de pe Amadeus la data de 26.11.2021-  a se vedea anexele.   
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CAPITOLUL III ANALIZA DIAGNOSTIC  
 

3.1 Aspecte juridice 

 

3.1.1 Surse de informare utilizate pentru analiza aspectelor juridice 

 

În vederea analizării aspectelor juridice s-au utilizat următoarele surse: 

Rapoartele anuale ale CLUB IANA PLUS SRL din perioada 2016-2020, Act 

constitutiv, Furnizare Informații extinse de la Registrul Comerțului, Extrase CF 

furnizate de ANCPI, informații preluate de pe Portalul Instanțelor de Judecată.  

 

3.1.2 Dreptul de proprietate asupra terenului, clădirilor și echipamentelor 

 

Compania CLUB IANA PLUS SRL este o companie cu sediul social situat în 

Oradea, Strada Dr. Louis Pasteur, Nr. 4, Județul Bihor, dar care își desfășoară 

activitatea în satul Cordău, Comuna Sânmartin, Nr. 1C, Județul Bihor, unde operează 

o investiție în domeniul hotelier: pensiune cu restaurant și spații de agrement, jud. 

Bihor, în special pe codurile CAEN 5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similar, 

5610 – Restaurante, 9329 – Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 
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În schimb compania deține drept deplin de proprietate asupra clădirilor din 

patrimoniu, în baza contractelor de vânzare cumpărare încheiate și altor documente și  

certificate ce atestă dreptul de proprietate. 

 

3.1.3 Participații și alte imobilizări financiare 

 

La 31.12.2020,  nu deține active de natura imobilizărilor financiare.  

 

3.1.4 Licențe, brevete, mărci, proprietăți intelectuale 

 

La data de 31.12.2020 CLUB IANA PLUS SRL deține în patrimoniul, la data 

evaluării, imobilizări necorporale de natura brevetelor, licențelor și a mărcilor comerciale în 

valoare de 980 lei. 

 

3.5 Litigii 

 

La 31.12.2020, conform informațiilor furnizate de reprezentanții companiei în 

cadrul Rapoartelor curente, CLUB IANA PLUS SRL nu avea litigii pe rol. 

3.1.6 Contracte de credit. Alte datorii  

 

Conform situațiilor financiare puse la dispoziție de client societatea nu are 

contractate împrumuturi pe termen lung la data evaluării. Datoriile companiei sunt 

doar cele de exploatare, survenite din activitatea operațională, datorii către asociați și 

datorii față de bugetul de stat. 

 

3.2 Aspecte comerciale 

 

3.2.1 Analiza pieței 

 

Societatea activează pe piața serviciilor turistice de cazare. În ultimul an, 

sistemul sanitar românesc similar celui European, s-a aflat într-o perioadă de cumpănă 

din cauza noului virus SARS-CoV-2.  
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Pandemia COVID-19 a fost și rămâne o provocare pentru domeniul turistic, 

companiile care activează în această industrie au luat toate măsurile pentru ca 

activitatea lor să se desfășoare cu cât mai puține sincope. 

În aceste condiții, piață turistică a avut în ultimii doi ani o evoluție oscilantă, 

perioade de creștere și perioade de scădere sau chiar încetare a activității datorită 

perioadelor de carantină sau restricții majore.  

Deşi afectat de către COVID-19, industria turismului şi a călătoriilor 

reprezintă, pe plan mondial, cel mai dinamic sector de activitate şi, în acelaşi timp cel 

mai important generator de locuri de muncă. Acest sector este de aşteptat să revină în 

forţă începând cu anul 2022 după trecerea efectelor COVID-19 şi să crească în 

amploarea mult peste valoarea maximă atinsă în perioada pre-COVID-19, în special 

datorită faptului că lumea va dori să călătorească mai mult recuperând astfel perioada 

de izolare.  

Analizând astfel la situația pieței înainte de pandemie, vedem că piața 

turistică a fost o piața cu concurență în creștere, investiții masive. Astfel, la nivel 

național, anul 2019 a adus o creștere a numărului de turiști (români si străini) față de 

anul 2018 de aproximativ 5%. În anul 2019 au fost înregistrați 13.3 mil de turiști față 

de 12.8 mil turiști în anul 2018. Înnoptările înregistrate în structurile de primire 

turistică în perioada 1.01-31.12.2019 au însumat 29870,4 mii în creştere cu 5,0% faţă 

de cele din perioada 1.01-31.12.2018. În perioada 1.01-31.12.2019, din numărul total 

de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni 

de cazare au reprezentat 82,4%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 

17,6%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire 

turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (72,1% din total turişti 

străini), iar din aceştia 83,8% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene. 

În ceea ce priveşte Oradea și împrejurimile în ultimii 5 ani (ante pandemie), 

numărul turiștilor care au vizitat regiunea a crescut constant (cu 20% în fiecare an) 

ajungând, în 2019, la un număr de 250.935 de vizitatori, depășind numărul de locuitori 

ai orașului. INS mai arată că structurile de cazare din Oradea au înregistrat anul trecut 

459.210 înnoptări, cele mai multe în luna iulie (63.711 înnoptări). Faţă de anul 2018, 
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numărul turiştilor din Oradea a crescut cu 12%, ceea ce plasează oraşul pe locul I în 

ţară, în privinţa creşterii procentuale. 

În acelaşi timp, pe teritoriul judeţului Bihor se află şi multe alte obiective 

turistice atractive: staţiunea Stâna de Vale, formaţiunile carstice din Munţii 

Apuseni, spectaculoasele văi ale râurilor ce străbat judeţul, obiceiurile şi tradiţiile de 

pe întreg cuprinsul său, multitudinea de supravieţuiri arhitecturale ţărăneşti, dar şi alte 

atracţii de factură naturală şi antropică. O altă categorie de servicii în plină dezvoltare 

este cea a serviciilor turistice şi conexe. Întrucât din punctul de vedere al turismului, 

judeţul Bihor prezintă o multiplă şi diversă gamă de resurse şi atracţii turistice, care 

ţin în general de mediul natural, moştenirea culturală şi istorică a judeţului, 

patrimoniul construit şi infrastructura specifică.  

Comuna Sânmartin este lipită de municipiul Oradea, a cărei amplasarea 

geografică face să fie un punct nodal foarte important în turismul regional şi 

internaţional. De asemenea, comuna Sânmartin are în componență stațiunea  Băile 

Felix, cea mai mare staţiune balneo-climaterică permanentă din România, situându-se 

pe locul doi, după litoralul Mării Negre, în privința numărului locurilor de cazare din 

România. Facilitățile existente în această stațiune permit tratarea cu succes a 

reumatismului și afecțiunilor neurologice, ginecologice, iar bazele medicale dispun de 

instalații pentru metode ca electroterapia, hidroterapia, aerosoli, masaje, împachetări 

cu parafină și alte operațiuni specifice tratamentelor balneare. Stațiunea Băile Felix 

permite și efectuarea unui turism de relaxare în cadrul complexelor termale.  

 

3.2.2 Mediul comercial intern, politica de produs, clienții 

 

Comuna Sânmartin și în mod deosebit stațiunile Băile Felix şi Băile 1 Mai, 

oferă cea mai mare capacitate de cazare dintre staţiunile balneare, în structuri de 

cazare private. Astfel, concurenţa serviciilor turistice în zonă este una acerbă, pe o 

piaţă în continuă creştere şi veşnic schimbătoare.  

Cel mai mare furnizor de servicii turistice de cazare precum și activități 

conexe este SC Turism Felix SA. Turism Felix SA deține și operează mai multe 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aerosol
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infrastructuri de cazare:  de 5 stele Hotel Lotus Term, de 4 stele Hotel International, 

de 3 stele Hotel Poienița, Hotel Nufărul, Hotel Termal si de 2 stele Hotel Mureș dar și 

complexul acvatic Apollo – Felix. Compania President care operează Hotelul 

President și Aquapark President este al doilea cel mai mare furnizor de servicii 

turistice de agrement din zonă după Turism Felix SA. 

Chiar dacă din perspectiva serviciilor de cazare Hotelul President este 

concurentul direct al Hotelului Anthimos. În realitate compania Club Iana Plus Srl 

beneficiază de avantajele vecinătății cu complexul wellness Aquapark President. 

Majoritatea clienților Hotelului Anthimos doresc să beneficieze de cazare într-un loc 

liniștit dar cu posibilitatea de a accesa facil complexul de wellness President.   

 

Activitatea de vânzare și Clienții 

Activitatea de vânzare și clienții companiei CLUB IANA PLUS SRL provin 

din două surse: 

- Turiști cazați la hotelul Anthimos 

- Turiști sau localnici care beneficiază de serviciile de agrement la piscina 

hotelului și care servesc masa la restaurantul hotelului 

Deși anul 2020 a fost un an nefast pentru sectorul turistic, compania a reușit 

să recupereze în cursul sezonului estival și a doua parte a anului s-a situat la nivelul 

anului 2019. 

 

Pentru anul 2021, CLUB IANA PLUS SRL își propune creșterea cotei de 

piață, eficientizarea permanentă a activității operaționale și consolidarea avantajului 

competitiv al portofoliului de produse, în vederea creșterii susținute a cotei de 

profitabilitate. 
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3.2.3 Concurența 

 

Concurenţii direcţi ai Hotelului Anthimos pot fi considerate unitățile de 

cazare de 3-4 stele în aproprierea  complexului Aqua Park President : 

o Hotel Hyperion 

o Vila Alegra  

o Hotel Nicoleta  

o Pensiunea Beverly Hills  

o Pensiunea Coca  

o Vila Alma  

o Pensiunea Neredy  

o Pensiunea Regal 

 

3.2.4 Analiza politicii de preț și promovare a companiei 

 

Politica de preț – Prețurile companiei sunt situate în media pieței diferind în 

funcție de momentul din sezon.  
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Politica de promovare a produselor – Promovarea serviciilor companiei se 

face prin intermediul agențiilor turistice, a site-ului propriu precum și a platformei 

booking.com 
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3.3 Aspecte operaționale 

 

3.3.1 Organizarea activității operaționale 

 

Compania S.C. CLUB IANA PLUS S.R.L este o companie specializată în 

servicii de cazare și de restaurant pe care societatea le oferă turiștilor. Infrastructura 

turistică deținută se închiriază în regim hotelier, atât camere cât și în întregime iar 

restaurantul este în permanență deschis pentru toată lumea, având întâietate persoanele 

cazate in Hotel. 

Punctul de lucru unde societatea își desfășoară activitatea se afla în satul 

Cordău, comuna Sânmartin unde se află locația hotelului Anthimos. Compania este 

proprietarul al clădirii, hotelului Anthimos, hotel de 4 stele, situat într-un cadru natural 

deosebit la marginea pădurii din Băile Felix. Hotelul Anthimos beneficiază de o 

locație favorabilă, fiind situat in imediata vecinătate a complexului Aquapark 

President, la 1,2 km sud de centrul stațiunii balneoclimaterica Băile Felix și 10 km de 

Oradea.  

Managementul companiei a încercat de-a lungul timpului să investească în 

dotările necesare serviciilor de cazare și serviciilor de  restaurant prestate, astfel încât 

să asigure confortul clienților la standardul de 4 stele, fapt atestat și de cotațiile 

ridicate obținute de la foștii clienți pe site-uri de profil. Proprietatea imobiliară de tip 

Hotel este compusă din teren intravilan în suprafaţa de 3.984 mp şi construcţie cu regim de 

înălţime D+P+2E, cu suprafaţă construită la sol de 652mp, arie desfăşurată de 2.017 mp, 

precum şi bunurile mobile specifice din dotarea pensiunii. Proprieatea este situată 

administrativ în comuna Sânmartin, sat Cordău nr. 1/C, jud. Bihor, faptic fiind parte a 

staţiunii balneo-climaterice Băile Felix 

Terenul asupra căruia se găseşte edificată construcţia evaluată este o parcelă de 

teren situat în intravilanul localităţii Cordău, în zona de intrare în sat dinspre Băile Felix. 

Astfel, terenul este amplasat lângă drumul de acces dinspre Băile Felix, la cca 100m de   

acesta, având un amplasament mai retras, dar cu vizibilitate de pe drum, lângă pădurea 
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Felix. Accesul la teren se face prin drum auto pietruit, de cca 100m lungime, care derivă din 

drumul auto spre satul Cordău, drum asfaltat. 

Vecinătăţile  directe  sunt  o  proprietate  rezidenţială,  parcele  de  teren  liber  cu  

destinaţie agricolă (grădină şi păşuni), precum şi pădurea Felix (în adâncime). Are acces 

rutier favorabil, de pe drum auto asfaltat. Tendinţele de evoluţie a zonei sunt cele de 

dezvoltare pe termen mediu şi lung, în concordanţă cu starea amplasamentul favorabil şi 

tipul zonei (zonă turistică baleo-climaterică). Construcţia  este  o  construcţie  cu  regim  de  

înălţime  D+P+2E,  cu  destinaţie  şi  utilizare actuală agrement (pensiune turistică). 

 

 

 

Capacităţile şi componenţa amplasamentului sunt după cum urmează: 

-     9 camere cu pat matrimonial; 

-     2 camere cu două paturi separate; 

-     2 apartamente constând din hol comun, 2 camere cu 2 paturi şi baie; 

-     restaurant 70 de locuri; 

-     salon de mic dejun; 
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- sală conferinţă mare, cu o capacitate de 80 de locuri (cu videoproiector şi 

instalaţie de sonorizare); 

-     sală conferinţă mare, cu o capacitate de 50 de locuri (cu videoproiector şi 

instalaţie de sonorizare); 

-     terasă exterioară de 50 de locuri; 

-     piscină exterioară 30 de persoane; 

-     jacuzzi exterior de 8 locuri; 

-     lac artificial cu peştişori de cca 20mp; 

-     teren de joacă pentru copii. 

 

3.3.2 Activitatea productivă  

 

 Nu e cazul. 

 

  

3.3.3 Activitatea de mentenanță și întreținere 

 

Conform Raportului Anual 2020, activitatea de mentenanță şi întreținere este 

realizată în proporție ridicată de către personalul specializat al societăți; în restul 

cazurilor se apelează la serviciile unor companii specializate.  

Au continuat măsurile organizatorice şi tehnologice pentru o bună 

funcționare, cu menținerea la valori reduse a consumurilor energetice şi de apă 

(monitorizare de control şi mentenanță preventivă, la instalații şi propuneri de aplicare 

a unor măsuri tehnice de adaptare a costurilor de exploatare). 
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3.3.4 Activitatea de cercetare-dezvoltare 

 

Nu e cazul. 

 

3.3.5 Activitatea de aprovizionare 

 

Conform Raportului anual 2020 al CLUB IANA PLUS SRL principalele 

obiective ale activității de aprovizionare au fost: 

• reducerea costurilor de achiziţie;  

• respectarea necesarului de materii prime, materiale şi ambalaje pentru 

producţie cu preocuparea de a elimina crearea de stocuri fără mişcare şi cu 

mişcare lentă;  

• reanalizarea şi renegocierea contractelor / conditiilor comerciale oferite de 

furnizori în 2020 pentru reducerea preţurilor la unele materii prime şi 

materiale;  

• creşterea termenelor de plată la furnizorii interni și externi pentru obţinerea 

unor perioade mai mari de creditare.  

Ponderea achizitiilor de materii prime (“MP”) si ambalaje (“AMB”) pe de piața 

internă și externă în anul 2020: 

Estimarea investițiilor de capital a fost efectuată și preluată din propunerea de 

Buget de Venituri și Cheltuieli pentru primii 3 ani ai previziunii explicite, din 

Raportul anual 2020 și comunicările cu acționarii. Investițiile au fost bazate pe baza 

declarațiilor companiei. Aceste investiții vizează doar investiții de reînnoire, la nivelul 

amortizării. În primul an al previziunii non-explicite, amortizarea a fost estimată la 

nivelul anului 5 indexată cu nivelul estimat al inflație.  
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3.4 Aspecte manageriale și de resurse umane 

 

3.4.1. Managementul societății 

 

Managementul societății este asigurat de către d-nul Tudor Bugnar directorul 

executiv al companiei în colaborare cu d-na Mioara Țigan asociatul unic. Ambii au 

studii superioare în domeniul economic, certificare în domeniul managementului 

hotelier și sunt experți contabili. 

 

3.4.2. Resursele umane 

 

Politica de resurse umane a fost pe tot parcursul anului 2020 în linie cu 

misiunea, viziunea și valorile companiei și a avut ca scop final obținerea rezultatelor 

propuse si creșterea retenției angajaților. 

Evoluția personalului în ultimii 5 ani are o tendință de stagnare cu foarte mici 

oscilații după cum se prezinta și in tabelul de mai jos  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Angajați 3 10 11 11 11 

 

În anul 2020, CLUB IANA PLUS SRL a avut un număr mediu de 11 de 

angajați, la fel ca și în anii 2018 și 2019. Acest număr de angajați este ideal pentru 

operarea facilității de cazare. Se observă gradul ridicat de retenție a angajaților.  

Principalul obiectiv al departamentului de Resurse Umane a fost de a 

contribui la realizarea obiectivelor organizaționale și la creșterea performanțelor 

angajaților prin îmbunătățirea permanentă a proceselor și a politicilor de resurse 

umane, prin adaptarea la tendințele mediului de business. În acest context s-a încercat 

atragerea de noi angajați care sa consolideze structura organizațională a companiei. 

De asemenea, programele de instruire pentru anul 2020 au fost gândite pe termen lung 

vizând educația continuă a angajaților și cu impact în performanța acestora. 
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3.5 Aspecte economico-financiare 

 

3.5.1 ANALIZA SITUAȚIILOR FINANCIARE 

 

 

 În cadrul analizei economico-financiare a companiei CLUB IANA PLUS SRL, 

pentru determinarea situației și evoluției companiei sub aspectul structurii financiare, 

a rentabilităţii, a riscului s-au utilizat situațiile financiare ale societății comerciale 

(bilanţ, contul de rezultate, anexele la acestea) corespunzătoare perioadei 2016-2020. 

 

3.5.1.1 Analiza evoluției activelor și pasivelor (pe baza bilanțului 
contabil) 

În vederea analizei situației evoluției activelor și pasivelor în tabelul de mai jos sunt 

prezentate sintetic principalele date aferente perioadei 2016-2020. 

 

Istoric Bilanț 2016 2017 2018 2019 2020 

Active imobilizate 980 657,542 714,718 752,343 3,796,301 

Active necorporale 980 980 980 980 980 

Active corporale  0 656,562 713,738 751,363 3,795,321 

Active financiare 0 0 0 0 0 

Active curente 27,746 119,622 128,306 145,346 423,345 

Stocuri 16,574 89,652 92,871 71,492 81,491 

Creante 7,045 23,802 22,738 45,470 78,966 

Casa si conturi in bănci 4,127 6,168 12,697 28,384 262,888 

Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0 

Activ total 28,726 777,164 843,024 897,689 4,219,646 

Datorii curente 25,619 85,474 91,774 79,845 89,228 

Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0 

Datorii comerciale - furnizori 12,759 57,243 61,831 48,273 14,893 

Alte datorii pe termen scurt 12,860 28,231 29,943 31,572 56,335 

Venituri inregistrate in avans 0 0 0 0 18,000 

Datorii pe termen lung 0 640,400 567,997 90,961 2,179,053 

Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0 

Alte datorii pe termen lung 0 640,400 567,997 90,961 2,179,053 

Provizioane 0 0 0 0 0 

Capital propriu 3,107 51,290 183,253 726,883 1,951,365 

TOTAL ACTIV 28,726 777,164 843,024 897,689 4,219,646 

TOTAL CAPITALURI SI DATORII 28,726 777,164 843,024 897,689 4,219,646 
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În tabelul de mai jos se prezintă evoluția în această perioadă de timp a acestor 

indicatori: 

 

Indicatori structură 

bilanț (% din total 

activ) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Active imobilizate 3.41% 84.61% 84.78% 83.81% 89.97% 

Active necorporale 3.41% 0.13% 0.12% 0.11% 0.02% 

Active corporale  0.00% 84.48% 84.66% 83.70% 89.94% 

Active financiare 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Active curente 96.59% 15.39% 15.22% 16.19% 10.03% 

Stocuri 57.70% 11.54% 11.02% 7.96% 1.93% 

Creante 24.52% 3.06% 2.70% 5.07% 1.87% 

Disponibilități 14.37% 0.79% 1.51% 3.16% 6.23% 

Cheltuieli 

inregistrate in avans 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Activ total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Datorii curente 89.18% 11.00% 10.89% 8.89% 2.11% 

Datorii financiare pe 

termen scurt 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Datorii comerciale - 

furnizori 

44.42% 7.37% 7.33% 5.38% 0.35% 

Alte datorii pe 

termen scurt 

44.77% 3.63% 3.55% 3.52% 1.34% 

Venituri inregistrate 

in avans 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 

Datorii financiare pe 

termen lung 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Alte datorii pe 

termen lung 

0.00% 82.40% 67.38% 10.13% 51.64% 

Provizioane 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Capital propriu 10.82% 6.60% 21.74% 80.97% 46.24% 

Capital permanent 10.82% 89.00% 89.11% 91.11% 97.89% 

TOTAL ACTIV 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

TOTAL 

CAPITALURI SI 

DATORII 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Așa cum se observă și din datele de mai sus principalele concluzii pe care le putem 

trage din analiza evoluției activului și pasivului sunt următoarele: 

- La nivelul activelor se observă: 

o În anul 2017 de început al afacerii se observă o creștere a activelor 

imobilizate, bazată în special pe creșterea imobilizărilor corporale 

reprezentand achizitia unor active necesare desfășurării afacerii (mobilier 
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exterior și restaurant). În anul 2019 se obervă o creștere semnificativă a 

activelor imobilizate de app. RON 3.1 mil reprezentând achiziția întregii 

proprietăți imobiliare aflată în exploatare. 

o Anul 2017 reprezintă anul de început al afacerii o stabilizare a acesteia la 

un grad de ocupare optim și rate similiare în industrie se realizează în 

anul 2019 odată cu achiziția întregii proprietăți imobiliare aflate în 

exploatare. 

o Gestiunea stocurilor și creanțelor se normalizează în anul 2019 

respectând trendul general al evoluției pieței, respectiv atingerea unei rate 

de 8% pentru stocuri și 5% pentru creanțe din total activ. 

-  În cazul pasivului se observă următoarele: 

o Compania nu înregistrează datorii financiare pe termen lung în perioada 

analizată, aspect favorabil pentru aceasta. 

o Totuși odată cu achiziția întregului asamblu de active imobilizate aflate 

în exploatare, compania înregistrează o creștere a altor datorii pe termen 

lung (asimilate împrumuturilor acționar), app. RON 2 mil, sume care 

reprezintă sursa principală de finanțare a acestor resurse. 

o Datoriile comerciale ale companiei sunt relativ constante în perioada 

analizată, cu variații între 5%-7% din total active.  

3.5.1.2 Analiza contului de profit și pierdere 

 

În vederea analizei situației veniturilor și cheltuielilor în tabelul de mai jos sunt 

prezentate sintetic principalele date aferente perioadei 2016-2020. 

 

Istoric cont de profit și 

pierdere 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Cifra de afaceri neta 58,146 882,386 1,088,255 1,930,353 1,134,330 

Alte venituri din exploatare 0 8 28 28 37 

Venituri din exploatare - total 58,146 882,394 1,088,283 1,930,381 1,134,367 

Cheltuieli monetare de 

exploatare 

55,457 821,919 924,796 1,311,241 1,142,584 

Ajustări de valoare privind 

imobilizările, activele circulante 

si provizioanele 

0 3,438 20,625 50,947 94,388 

Cheltuieli din exploatare - 

total 

55,457 825,357 945,421 1,362,188 1,236,972 

Rezultatul din exploatare 2,689 57,037 142,862 568,193 51,355 

Venituri financiare 0 0 1 0 2 

Cheltuieli privind dobânzile 0 0 0 5,258 37,479 

Alte cheltuieli financiare   0 31 17 0 2,503 

Cheltuieli financiare 0 31 17 5,258 39,982 

Rezultatul financiar 0 -31 -16 -5,258 -39,980 

Rezultatul curent 2,689 57,006 142,846 562,935 11,375 

Venituri totale 58,146 882,394 1,088,284 1,930,381 1,288,329 

Cheltuieli totale 55,457 825,388 945,438 1,367,446 1,276,954 
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Rezultatul brut 2,689 57,006 142,846 562,935 11,375 

Impozite 582 8,823 10,883 19,304 11,343 

Rezultatul net 2,107 48,183 131,963 543,631 32 

EBT 2,689 57,006 142,846 562,935 11,375 

EBIT 2,689 57,006 142,846 568,193 48,854 

EBITDA 2,689 60,444 163,471 619,140 143,242 

 

În tabelul de mai jos se prezintă evoluția în această perioadă de timp a acestor 

indicatori: 

Indicatori 

modificare 

relativă 

2017 2018 2019 2020 2020 față 

de 2016 

Cifra de afaceri 

neta 

1417.54% 23.33% 77.38% -41.24% 1850.83% 

Alte venituri din 

exploatare 

  250.00% 0.00% 32.14%   

Venituri din 

exploatare - total 

1417.55% 23.33% 77.38% -41.24% 1850.89% 

Cheltuieli 

monetare de 

exploatare 

1382.08% 12.52% 41.79% -12.86% 1960.31% 

Ajustări de 

valoare privind 

imobilizările, 

activele circulante 

si provizioanele 

  499.91% 147.02% 85.27%   

Cheltuieli din 

exploatare - total 

1388.28% 14.55% 44.08% -9.19% 2130.51% 

Rezultatul din 

exploatare 

2021.12% 150.47% 297.72% -90.96% 1809.82% 

Venituri 

financiare 

    -100.00%     

Cheltuieli privind 

dobânzile  

      612.80%   

Alte cheltuieli 

financiare   

  -45.16% -100.00%     

Cheltuieli 

financiare 

  -45.16% 30829.41% 660.40%   

Rezultatul 

financiar 

  -48.39% 32762.50% 660.37%   

Rezultatul 

curent 

2019.97% 150.58% 294.09% -97.98% 323.02% 

Venituri totale 1417.55% 23.33% 77.38% -33.26% 2115.68% 

Cheltuieli totale 1388.34% 14.54% 44.64% -6.62% 2202.60% 

Rezultatul brut 2019.97% 150.58% 294.09% -97.98% 323.02% 

Impozite 1415.98% 23.35% 77.38% -41.24% 1848.97% 
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Rezultatul net 2186.81% 173.88% 311.96% -99.99% -98.48% 

EBT 2019.97% 150.58% 294.09% -97.98% 323.02% 

EBIT 2019.97% 150.58% 297.77% -91.40% 1716.81% 

EBITDA 2147.82% 170.45% 278.75% -76.86% 5226.96% 

 

Așa cum se observă și din datele de mai sus principalele concluzii pe care le putem 

trage din analiza evoluției sunt următoarele: 

o La nivelul veniturilor se observă o tendință de creștere constantă de-a lungul 

perioadei studiate, cifra de afaceri ajungând la valoarea de 1,930,353 lei în anul 

2019, considerat an de normalizare al afacerii de la începuturile acesteia în 2016. În 

acest an indicatorii principali reprezentaivi pentru industrie (grad ocupare, EBITDA 

etc) ating un nivel specific unei utilizări maxime a resurselor. 

o Rata EBITDA atinge un nivel normalizat de app. 32% în anul 2019 nivel 

sustenabil în piața specifică și în condiții normale de funcționare sociale și 

economice; 

 

3.5.2  ANALIZA REZULTATELOR ȘI PERFORMANȚELOR FINANCIARE 
(INDICATORII DE ANALIZA FINANCIARĂ) 

 

3.5.2.1 Analiza pe baza ratelor de structură 

 

Bazându-ne pe datele colectate de la punctul 2.2 vom analiza societatea pe baza 

ratelor de structură. Astfel structura bilanțului este următoarea: 

 
Indicatori structură bilanț 

(% din total activ) 
2016 2017 2018 2019 2020 

Active imobilizate 3.41% 84.61% 84.78% 83.81% 89.97% 

Active necorporale 3.41% 0.13% 0.12% 0.11% 0.02% 

Active corporale  0.00% 84.48% 84.66% 83.70% 89.94% 

Active financiare 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Active curente 96.59% 15.39% 15.22% 16.19% 10.03% 

Stocuri 57.70% 11.54% 11.02% 7.96% 1.93% 

Creante 24.52% 3.06% 2.70% 5.07% 1.87% 

Disponibilități 14.37% 0.79% 1.51% 3.16% 6.23% 

Cheltuieli inregistrate in 

avans 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Activ total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Datorii curente 89.18% 11.00% 10.89% 8.89% 2.11% 
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Datorii financiare pe termen 

scurt 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Datorii comerciale - furnizori 44.42% 7.37% 7.33% 5.38% 0.35% 

Alte datorii pe termen scurt 44.77% 3.63% 3.55% 3.52% 1.34% 

Venituri inregistrate in avans 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 

Datorii financiare pe termen 

lung 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Alte datorii pe termen lung 0.00% 82.40% 67.38% 10.13% 51.64% 

Provizioane 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Capital propriu 10.82% 6.60% 21.74% 80.97% 46.24% 

Capital permanent 10.82% 89.00% 89.11% 91.11% 97.89% 

TOTAL ACTIV 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

TOTAL CAPITALURI SI 

DATORII 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Pe baza acestor informații au fost calculate următoarele rate de structură:  

 
Indicatori structură 

bilanț  
2016 2017 2018 2019 2020 

Rata activelor 

imobilizate 

3.41% 84.61% 84.78% 83.81% 89.97% 

Rata activelor circulante 96.59% 15.39% 15.22% 16.19% 10.03% 

Rata stabilității 

financiare 

10.82% 89.00% 89.11% 91.11% 97.89% 

Rata autonomiei 

financiare globale 

10.82% 6.60% 21.74% 80.97% 46.24% 

Rata autonomiei 

financiare la termen 

(Kpr/Kper) 

100.00% 7.42% 24.39% 88.88% 47.24% 

Rata de îndatorare 

globală 

89.18% 93.40% 78.26% 19.03% 53.76% 
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1) Rata activelor imobilizate (RAI) exprimă ponderea elementelor 

patrimoniale aflate la dispoziția întreprinderii în mod permanent, reflectând gradul de 

imobilizare a activului. Rata activelor imobilizate se apreciază în mod diferit în 

funcție de specificul activității. Rata activelor imobilizate măsoară gradul de investire 

a capitalului fix. La societatea analizată, rata activelor imobilizate înregistrează valori 

app. 84% din totalul activelor inepand cu perioada de normalizare a afacerii din anul 

2019. Aceste valori sunt consistente și conforme cu obiectul de activitate a societății. 

 

2) Rata stocurilor (RSt) reflectă ponderea stocurilor în totalul activelor 

circulante. Rata stocurilor este influențată de natura activității întreprinderii și de 

durata ciclului de exploatare, înregistrând valori mai ridicate la întreprinderile din 

sfera producției și distribuției de mărfuri și valori scăzute în sfera serviciilor. La 

societatea analizată, rata stocurilor înregistrează valori situate între 15% în anul 2017, 

respectiv 16% în anul 2019, o influență puternică de descreștere a volumului 

stocurilor fiind cauzată și de COVID-19 în anul 2020 (10%).  

 

3) Rata creanțelor comerciale (RCr) reflectă politica financiară a 

întreprinderii și este influențată de natura clienților și de termenele de plată acordate 

partenerilor de afaceri. 

 Având în vedere obiectul de activitate a companiei analizate ponderea 

creanțelor din totalul activului este specifica industriei, dar prezintă o tendință de 

scădere constantă care este corelată cu creșterea ponderii disponibilităților bănești. 

 

4) Rata disponibilităților (RDb) reflectă ponderea disponibilităților bănești și 

a valorilor mobiliare de plasament în patrimoniul întreprinderii. Valoarea ridicată a 

activelor de trezorerie indică o situație favorabilă în teoria echilibrului financiar, dacă 

nivelul lor depășește nivelul pasivelor de trezorerie. La societatea analizată, rata 

disponibilităților prezintă ponderea o tendință favorabilă de creștere în perioada 

analizată.   

 

5) Rata stabilității financiare (RSF) exprimă măsura în care firma dispune de 

resurse financiare cu caracter permanent sau stabil față de total resurse. Preponderența 

capitalului permanent în resursele financiare conferă un grad ridicat de siguranță prin 

stabilitate în finanțare. În dinamică, o creștere a ratei stabilității financiare este 

apreciată favorabil dacă este consecința modificării capitalului propriu într-un ritm 

superior modificării datoriilor pe termen mediu și lung. În mod asemănător, 

diminuarea ratei poate fi considerată o situație pozitivă dacă se datorează în 

exclusivitate reducerii datoriilor pe termen mediu și lung, fără însă ca rata să scadă 

sub nivelul minim acceptabil. La societatea analizată rata stabilității financiare are 

valori care variază ușor în jurul nivelului de 80%, situat peste valoarea recomandată 

de 66% și indică o stabilitate financiară ridicată la nivelul societății. 

 

6) Rata autonomiei financiare globale (RAFG) exprimă cât din patrimoniul 

firmei este finanţat pe seama resurselor proprii. Fiind rezultatul politicii financiare 

promovate de fiecare întreprindere, rata autonomiei financiare poate să difere de la o 
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întreprindere la alta. Totuşi, analiştii apreciază că valoarea minim admisibilă este de 

33% iar băncile folosesc ca prag minim o rata de 30% a activului net (capitaluri 

proprii) față de totalul pasivului, deşi sursele proprii ar trebui să contribuie la finanţare 

într-o proporţie de cel puţin 50%. În cazul în care capitalul propriu reprezintă cel puţin 

66% din totalul resurselor, firma are o autonomie financiară ridicată, prezentând 

garanții aproape certe pentru a beneficia de credite bancare pe termen mediu şi lung. 

La societatea analizată rata autonomiei financiare globale înregistrează valori care 

situate în jurul nivelului de 80%, aspect economic favorabil. 

 

 

7) Rata autonomiei financiare la termen (RAFT) este mai semnificativă decât 

precedenta deoarece permite aprecieri mai exacte prin luarea în considerare a 

structurii capitalului permanent şi arată gradul de independenţă financiară a unităţii pe 

termen lung. Această rată reflectă proporţia  în care capitalurile proprii participă la 

formarea capitalului permanent. Pentru asigurarea autonomiei financiare capitalul 

propriu trebuie să reprezinte cel puţin jumătate din cel permanent, deci RAFT>50 %. În 

perioada analizată societatea înregistrează o rată a autonomiei financiare de 88,88% în 

anul 2019 și 47.24%în anul 2020. 

 

8) Rata de îndatorare globală (RIG) măsoară ponderea datoriilor totale în 

patrimoniul întreprinderii, indiferent de durata şi originea lor. Prin natura ei, rata de 

îndatorare globală este subunitară, valoarea maxim admisibilă fiind 50%, mergând 

până la 66%, pe măsură ce valoarea raportului se diminuează, îndatorarea se reduce, 

respectiv autonomia financiară creşte. Rata îndatorării globale  arată ponderea 

datoriilor în totalul surselor de finanţare. În perioada vizată această rată înregistrează 

valori între 19,03%(2019) și 53,76% în anul 2020 urmărind nevoile de finanțare pe 

termen scurt (creanțele). Această evoluție evidențiază faptul că societatea are un grad 

de îndatorare în creștere pe fondul unei stabilități financiare în scădere în anul 2020.  

Analizând datele de la nivelul industriei furnizate de către Damodaran se 

observă că societatea se încadrează în valorile medii ale industriei așa cum sunt ele 

prezentate de Damodaran: 

 
Structura capitalului investit   

D / (D + E)  29.76% 

E / (D + E) 70.24% 
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3.5.2.2 Analiza lichidității și a echilibrului financiar pe termen scurt 

 

Rate de lichiditate 2016 2017 2018 2019 2020 

Lichiditatea curentă  (generală) 1.08 1.40 1.40 1.82 4.74 

Lichiditatea intermediară (rapidă) 0.44 0.35 0.39 0.92 3.83 

Lichiditatea la vedere  (imediată) 0.16 0.07 0.14 0.36 2.95 

 

Rata lichidității generale compară ansamblul activelor circulante cu cel al 

datoriilor pe termen scurt. Această rată reflectă capacitatea sau incapacitatea societății 

de a-și achita datoriile scadente pe termen scurt numai din activele circulante deținute 

în patrimoniu. Cu cât această rată este mai mare decât 1, cu atât societatea este mai 

protejată de o insuficiență de trezorerie, care ar putea fi cauzată de rambursarea 

datoriilor pe termen scurt la cererea creditorilor. În cazul CLUB IANA PLUS SRL 

aceasta rată este situată mult peste valoarea de 1 în perioada analizată, înregistrând 

valori între 1,08 și 4,74, fiind un aspect economic favorabil pentru societate și reflectă 

capacitatea crescută a acesteia de acoperire a activelor circulante din datoriile pe 

termen scurt.  

Rata lichidității intermediare exprimă capacitatea firmei de a-și onora 

datoriile scadente pe termen scurt numai din creanțe și disponibilități banești. Teoria 

economico-financiara sugerează că o valoare optimă a acestei rate s-ar situa în 

intervalul [0,8; 1]. În cazul analizat, societatea înregistrează valori în creștere ale 

acestei rate, ajungând la valoarea de 3.83 în anul 2020.  

Rata lichidității imediate reflectă capacitatea societății de a-și rambursa 

datoriile scadente pe termen scurt din disponibilitățile bănești existente în conturile 

bancare și casă. Nivelul minim recomandat pentru aceasta rată este de 0,3. În lipsa 

datoriilor imediat exigibile am utilizat datoriile pe termen scurt. Cu toate acestea 

valorile obținute ajung peste limita minimă în anii 2019 și 2020, fiind în intervalul: 

0,36-2,95, aspect economic favorabil pentru societate. 
 

3.5.2.3 Analiza pe baza ratelor de activitate (operaționale) 

 

Nr. 

Crt.  

Rate de activitate 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Durata de rotatie a stocurilor = 

(Stocuri / CA) · 360 

103 37 31 13 26 

2 Durata de rotatie a creantelor = 

(Creante / CA) · 360 

44 10 8 8 25 

3 Achitarea obligatiilor pe termen 

scurt 

79 23 20 9 5 

4 Rata capitalului de lucru  3.66% 3.87% 3.36% 3.39% 29.46% 
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5 Rotatia activelor 2.02 1.14 1.29 2.15 0.27 

6 Rotatia stocurilor 3.51 9.84 11.72 27.00 13.92 

7 Rotatia creanțelor 8.25 37.07 47.86 42.45 14.36 

 

Durata de rotație a stocurilor arată numărul de zile cuprinse între momentul 

achiziției mărfurilor de la furnizori și momentul livrării lor către clienți sau distribuției 

pe piață. În cazul societăților care desfășoară comerț, durata de rotație a stocurilor e 

recomandată să fie sub 30 zile.  

În cazul analizat, durata de rotație a stocurilor se situează între 13-37 zile, o 

durată normală având în vedere obiectul de activitate al societății, dar în creștere în 

anul 2020 pe fondul consolidării stocurilor corespunzătoare perioadei COVID-19. 
 

Durata medie de recuperare a creanțelor arată numărul de zile necesar 

pentru încasarea creanțelor de la terți. Se dorește ca acestă durată să fie mai mică de 

30 de zile. Societatea înregistrează valori sub limita recomandată, dar în ușoară 

creștere în perioada analizată ajungând la valoarea de 25 zile în anul 2020. Datorită 

obiectului de activitate a societății perioada de 25 zile este una normală pentru 

unitățile turistice care decontează vouchere de vacanță.  
 

Durata de achitare a obligațiilor exprimă numărul de zile în care se face plata 

furnizorilor. Societatea dorește ca această durată să fie cât mai mare, însă nu ar fi bine 

să se depășească 30 zile. În perioada 2016-2019, durata de achitare a obligațiilor este 

mai lentă decât durata de încasare a clienților, aspect economic favorabil pentru 

societate, deoarece încasarea clienților se face mai rapid decât plata furnizorilor. 

 

 

Rotația capitalului de lucru măsoară eficiența utilizării capitalului de lucru și 

se calculează ca raport între cifra de afaceri netă și capitalul de lucru. Acesta din urmă 

este egal cu diferența dintre activele circulante și datoriile pe termen scurt, fiind o 

expresie a necesarului de finanțare pe termen scurt pe care afacerea îl are. În mod 
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normal, cu cât rata de rotație este mai mare cu atât este mai bine, dar aceasta 

interpretare trebuie privită în contextul mai larg al afacerii respective. În cazul analizat 

Rata capitalului de lucru are valori în creștere, ajungând în anul 2020 la valoarea de 

29,46%. 

 

 Rotația activului total este o masură a eficienței utilizării activelor. Rotația 

activului total se masoară ca raport între cifra de afaceri netă și totalul activelor 

companiei, și înseamnă de câte ori sunt transformate activele în vanzări pe parcursul 

unui an, sau mai simplu câți bani rezultă într-un an din utilizarea unor active de o 

anumită valoare (sau câți lei de vanzări rezultă dintr-un leu de active). În cazul 

analizat rata activului total este situată în jurul valorii de 0,27 care este situată sub 

valoarea de 1,5-3 rotații pe an. Separându-se pe componente se observă rotații mai 

rapide la nivelul stocurilor și creanțelor.  
 

 
 

 

3.5.2.4 Analiza rezultatelor și performanțelor financiare 

 
Nr. 

Crt. 

Rate rentabilitate și 

performanță 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Rentabilitatea exploatării 

(operațională) 

4.62% 6.46% 13.13% 29.43% 3.99% 

2 Rentabilitatea netă a 

veniturilor 

3.62% 5.46% 12.13% 28.16% 0.00% 

3 Marja EBIT 4.62% 6.46% 13.13% 29.43% 4.31% 

4 Marja EBITDA 4.62% 6.85% 15.02% 32.07% 12.63% 

5 Rata rentabilității 

economice 

86.55% 8.24% 19.01% 69.47% 1.18% 

6 Rata rentabilității 

financiare 

67.81% 93.94% 72.01% 74.79% 0.0016%  
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În urma analizării acestor date constatăm următoarele: 

 

- Aceste rate ating valorile maxime în anul 2019, dar în același timp putem 

constata că rezultatele prezintă în ansamblu o tendință crescătoare în perioada 

analizată. 

- Valorile rentabilității din exploatare sunt în creștere în perioada analizată 

ajungând  în anul 2019 la 29,43% de la valoarea de 4,26% în anul 2016. 

- Rentabilitatea netă a veniturilor crește, de asemenea, în perioada analizată 

ajungând  în anul 2019 la 28,16%  față de 3,62% în anul 2016, dar scădere drastică în 

anul 2020. Aceasta ne indică o mai bună eficiență a veniturilor, respectiv o creștere la 

nivelul profitului net ce revine la 100 lei vânzări. 

Marja EBITDA normalizată este indicatorul care reflectă rentabilitatea activității 

operaționale a unei întreprinderi. Adesea valoarea unei întreprinderi se estimează prin 

înmulțirea EBITDA normalizată cu un multiplicator obținut de pe piața specifică a 

întreprinderii subiect. Atât marjele EBIT cât și EBITDA cresc în perioada analizată 

îmbunătățindu-se semnificativ și indicând o mai bună eficiență a activității de 

exploatare, respectiv operaționale a companiei, mai puțin în anul 2020 unde se reflectă 

efectele COVID -19 asupra sectorului.  

Putem observa că marja EBITDA la nivelul societății care atinge nivelul 32.07% 

în anul 2019 este mai mare decât marja EBITDA la nivelul sectorului de activitate dar 

scade la nivelul de 12,63% în anul 2020. 

- Rata rentabilității economice exprimă capacitatea întreprinderii de a produce 

profit pe baza capitalului permanent de care dispune. Capitalul permanent este cel care 

se află la dispoziția întreprinderii pe o durată mai mare de un an și cuprinde, pe lângă 

capitalul propriu, și capitalul împrumutat pe termen mediu și lung. Valorile 

rentabilității economice sunt în creștere în perioada analizată ajungând  în anul 2019 la 

69,47% o valoare sănătoasă, superioară ratei inflației și a ratei medii a dobânzii 

bancare, dar urmată de o corecție semnificativă în anul 2020.  

- Valoarea ratei rentabilității financiare este peste 67% în perioada 2016-2019 

indicând o rentabilitate financiară sănătoasă superioară ratei inflației și a ratei medii a 

dobânzii bancare, dar se reduce semnificativ în anul 2020. 
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3.5.3 ANALIZA RISCULUI 

 

3.5.3.1 Analiza riscului operațional 

 

Riscul operațional reprezintă incertitudinea veniturilor cauzată de condițiile din 

ramură și de acțiunile managementului întreprinderii. Ele sunt deci o măsură a 

incertitudinii privind capacitatea întreprinderii de a se adapta la timp și la cel mai mic 

cost la variațiile mediului în care operează. În vederea analizării riscului operațional 

am comparat Rezultatul din exploatare cu Marja din exploatare pe perioada 2016-

2020 de la nivelul CLUB IANA PLUS SRL: 

 

 
Nr. Crt. Risc operațional 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Rezultat din 

exploatare 
2,689 57,037 142,862 568,193 51,355 

2 Marja din 

exploatare 
4.62% 6.46% 13.13% 29.43% 4.53% 

 

Așa cum se observă și din tabelul de mai sus coeficientul de variație aferent 

marjei de exploatare este extrem de ridicat ceea ce ne indică o volatilitate destul de 

ridicată și un risc operațional crescut pe fondul efectelor COVID-19 asupra sectorului 

de activitate.   

 

3.5.3.2 Analiza riscului financiar 

 

Un risc suplimentar al nivelului rezultatului net și implicit al rentabilității 

capitalului propriu derivă din existența unor obligații financiare fixe ca urmare a 

utilizării datoriilor. Existența datoriilor adaugă un risc suplimentar la riscul 
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operațional prezentat anterior, acesta fiind numit risc financiar. În vederea analizării 

riscului financiar s-au utilizat următoarele rate de rentabilitate: 

 

Nr. Crt. Risc financiar 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Rata de îndatorare a 

capitalului propriu 

0.00% 1248.59% 309.95% 12.51% 111.67% 

2 Rata globală de 

îndatorare 

89.18% 93.40% 78.26% 19.03% 53.76% 

3 Rata de acoperire a 

datoriilor totale 

10.50% 4.42% 13.31% 236.52% 3.22% 

 

 

 
 

Așa cum se observă și din tabelul de mai sus compania are un risc financiar 

extrem de ridicat, în special datorită valorilor reduse ale capitalurilor proprii, a 

gradului ridicat de îndatorare al acestuia (situat între 12,51%-1248%), al ratei de 

îndatorare globale crescute care ajunge la 53,76% în anul 2020 și a ratei extrem de 

reduse de acoperire a datoriilor totale (3,22% în anul 2020).  

 

3.5.3.3 Analiza riscului de faliment 

 

În vederea determinării riscului de faliment s-au utilizat două modele: 

 

3.5.3.3.1 Modelul Altman 

 

Z=1,2*R5+1,4*R4+3,3*R1+ 0,6*R3+ R2 
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Nr

Cr 

Risc faliment Altman 2016 2017 2018 2019 2020 

1 X1 = RN/TA 0.0733481
86 

0.0619984
97 

0.1565352
83 

0.605589
46 

7.58357E-
06 

2 X2 = CA/TA 2.0241592
98 

1.1353922
72 

1.2908944
47 

2.150358
31 

0.26882112
9 

3 X3 = Capitalizare/Datorii 16385.100
87 

578.29581
87 

636.23575
32 

2457.582
87 

185.060801
2 

4 X4 = Pr. Reinv/TA 0.07 0.06 0.16 0.61 0.00 

5 X5 = AC/TA 0.9658845
65 

0.1539211
8 

0.1521973
28 

0.161911
31 

0.10032713
6 

Z Z=3,3*X1+X2+0,6*X3+1

,4*X4+1,2*X5 

9834.59 348.59 383.95 1479.74 111.43 

 

Interpretare în funcţie de valorile lui Z: 

Z < 1,8 – starea de faliment este iminentă; 

Z > 3 – situaţia financiară este bună; bancherul poate avea încredere în 

întreprinderea respectivă, aceasta fiind solvabilă; 

1,8 < Z < 3 – situaţia financiară este dificilă, cu performanţe vizibil diminuate 

şi apropiate de pragul stării de faliment; 

 

Pe întreaga perioadă studiată Z înregistrează valori mult peste valoarea 

recomandată de 3 ajungând în anul 2020 la valoarea de 111,43. Din punct de vedere 

bancar societatea are un grad ridicat de încredere fiind solvabilă şi neavând dificultăți 

în a accesa noi credite bancare. 

 

3.5.3.3.2 Modelul Anghel 

 

Z=5.676+6.3718*X2+5.93932*X3 -5.1427*X3-0,0105*X4 

 

Nr. 

Crt. 

Risc faliment 

Anghel 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 X1 =RN/Venituri 0.036236
371 

0.054604
859 

0.121257
87 

0.281618
5 

2.48384E-
05 

2 X2 = CF/Active 0.093608
578 

0.077775
09 

0.193910
256 

0.689704
34 

0.033946
45 

3 X3 = 

Datorii/Active 

0.891840
145 

0.934003
634 

0.782624
219 

0.190273
02 

0.537552
439 

4 X4 = 

Obligatii/CA*360 

79 23 20 9 5 

A A=5.676+6.3718*

X2+5.93932*X3 -

5.1427*X3-

0,0105*X4 

1.05 1.44 3.36 10.49 3.06 
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Interpretare în funcţie de valorile lui A: 

(Eșec/Faliment) 0,0 > A > 2, 05 (Situație favorabilă) 

 

Pe perioada 2018-2020 societatea înregistrează valori mult peste valoarea 

recomandată de 2,05 ajungând în anul 2020 la valoarea de 3,06. Din punct de vedere 

bancar societatea are un grad ridicat de încredere fiind solvabilă şi neavând dificultăți 

în a accesa noi credite bancare. 

 

3.5.4 ANALIZA POTENȚIALULUI DE CREȘTERE 

 

Analiza potențialului de creștere a întreprinderii vizează acele rate care pot 

aduce indicații privind nivelul cu care întreprinderea își va crește (reduce) volumul de 

activitate și rezultatele în viitor. Investitorii știu că valoarea de piață depinde și de rata 

de creștere a fluxului de numerar, a profitului sau a dividendelor întreprinderii. 

Creșterea unei întreprinderi, ca și creșterea oricărei entități economice (inclusiv 

a economiei în ansamblul ei) depinde de: 

- mărimea surselor reinvestite în cadrul întreprinderii; 

- rata rentabilității resurselor reinvestite. 

 

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 Medie 

Repartizarea profitului 

pt. dezvoltare 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Rentabilitatea financiară 67.81% 93.94% 72.01% 74.79% 0.00% 61.71% 

Potențial de creștere  67.81% 93.94% 72.01% 74.79% 0.00% 61.71% 

Rata de creștere active 

imobilizate 

  66996.12% 8.70% 5.26% 404.60%   

 
În cazul CLUB IANA PLUS SRL în urma analizei informațiilor din situațiile 

financiare ale anilor 2016-2020 rezultă un potential de creștere mediu de 61,71%. 

Rata medie de creștere a activelor imobilizate este extrem de ridicată.   
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3.6  Analiza marketabilității 
 

Lichiditarea externă (marketabilitatea) reprezintă abilitatea de a transforma un 

activ în bani într-un termen scurt și cu o pierdere minimă de valoare față de o 

tranzacție anterioară (presupunând că nu au apărut noi informații de la acea tranzacție) 

Companiei CLUB IANA PLUS SRL nu este o companie cotată pe piața de 

capital.  

 

3.7 CONCLUZII – ANALIZA SWOT 

 

 

În cadrul analizei SWOT se urmărește evidențierea principalelor puncte tari - 

Strengths (mediu intern), a punctelor slabe - Weaknesses (mediu intern), a 

oportunităților – Opportunities (mediu extern) și a amenințărilor – Threats (mediu 

extern). 

 

ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

PUNCTE TARI: 

 

+ Structura activului și pasivului corespunde obiectului de activitate a societății 

(societate hotelieră) 

+ Creșterea constantă a nivelului activelor, atât a celor imobilizate și a celor curente. 

Acest indicator are un efect direct asupra îmbunătățirii capacității de producție.  

+ Compania nu are datorii financiare pe termen lung ceea ce duce la o stabilitate și 

autonomie financiară ridicată 

+ Rata de îndatorare globală redusă, situată sub nivelul mediei industriei așa cum este 

prezentată de Damodaran 

+ Ratele de lichiditate au valori bune, mult peste valorile minime.  

+ Risc de faliment redus 

+ Stabilitate ridicată a personalului 
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PUNCTE SLABE: 

 

- Rentabilitate economică și financiară scăzută la nivelul anului 2020 

- Volumul cazărilor în scădere la nivelul anului 2020 datorită COVID-19 

- Risc operațional și financiar ridicat în anul 2020 

- Ratele de rentabilitate au valori reduse în anul 2020 

 

 

ANALIZA MEDIULUI EXTERN  

 

OPORTUNITĂŢI 

 

 Potențial de lansare, relansare a unor servicii turistice de calitate 

 Dezvoltare de noi servicii în conformitate cu cerințele pieței 

 Dezvoltarea și extinderea unor relații comerciale cu clienți existenții și alții noi 

 

RISCURI: 

 

 Concurența din partea competitorilor atât la nivel de preț, marje de profitabilitate 

cât și la nivel de calitatea a serviciilor lansate pe piață 

 Probleme de aprovizionare cu materii prime datorită crizei din sectorul logistic și 

de transporturi 

 Climat politic instabil care poate duce la crearea unor probleme economice 

generale, cauzat de instabilitatea deciziilor cu privire la modul de plată și 

decontare a produselor furnizate de companie 

 Posibilitatea apariției unei crize economice care să ducă la reducerea volumului 

turismului. 
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CAPITOLUL IV EVALUAREA SOCIETĂȚII 
 

4.1 METODOLOGIA DE EVALUARE 

 

În cadrul acestui capitol vom prezenta pe scurt metodologia de evaluare care va 

fi utilizată în vederea evaluării dreptului real de proprietate asupra capitalurilor proprii 

ale întreprinderii.  

 

 Abordările recomandate de către Standardele de Evaluare a Bunurilor - ediția 

2022 ce sunt în acord cu IVS (International Valuation Standards) – ediția 2022, pentru 

evaluarea capitalului propriu al unei entități sunt sunt: 

- Abordarea prin venit 

- Abordarea prin piață 

- Abordarea prin cost – în general nerecomandată  

 

Conform SEV 105 toate cele 3 metode se bazează pe principiile economice ale 

prețului de echilibru, anticipării beneficiilor sau substituției și fiecare dintre acestea 

include metode de aplicare diferite și detaliate.  

 

Obiectivul selectării abordărilor și metodelor aplicate la evaluarea unui activ 

este acela de a găsi metoda cea mai adecvată pentru circumstanțele date. Nu există 

nicio metodă care să fie adecvată tuturor situațiilor posibile. Procesul de selecție ar 

trebui să ia în considerare ca cerințe minime:  

(a) tipul (tipurile) valorii și premisa (premisele) valorii adecvate, 

determinate prin termenii de referință ai evaluării și de scopul evaluării,  

(b) punctele tari și punctele slabe ale abordărilor și metodelor de evaluare care 

pot fi aplicate, Standardele de evaluare a bunurilor ediția 2022 

(c) gradul de adecvare al fiecărei metode, ținând cont de natura activului și de 

abordările sau metodele utilizate de către participanții de pe piața relevantă și  
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(d) disponibilitatea informațiilor credibile necesare pentru aplicarea metodei 

(metodelor). 

 

În cazul societății evaluate activitatea principală a acesteia a fost și este 

generatoare de profit, iar bugetul de venituri și cheltuieli al companiei se axează pe 

așteptările managementului cu privire la evoluția viitoare a entității în raport cu 

condițiile prezente și viitoare economice.  

 

În cadrul acestui raport abordarea prin venit a fost aplicată plecând de la 

analiza situațiilor financiare ale companiei, a bugetului de venituri și cheltuieli al 

companiei, al planului propus de investiții, care au fost corectate cu date din piață cu 

privire la EBITDA, marja așteptată a domeniului, inflația previzionată, rata de creștere 

a PIB-ului, rata de creștere a sectorului etc.   

 

În ceea ce priveşte aplicarea abordării prin piaţă, menționăm faptul că piata 

tranzactiilor a suferit o scadere semnificativa in perioada pandemiei prin urmare datele 

de piata nu sunt predictibile sau sustenabile. Prin urmare evaluatorul nu consideră 

oportună aplicarea acestei metode.  

 

Abordarea prin active deși nu este o abordare propriu-zisă în evaluare a fost 

utilizată de evaluator în acest caz având în vedere profilul de afaceri al companiei 

(asset intensive), precum şi nevoia de a avea o verificare a valorii obţinute utilizând 

abordarea prin venit.   
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4.2  ABORDAREA PRIN VENIT 

 

 

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxului 

de numerar viitor într-o singură valoare curentă. Conform abordării prin venit, 

valoarea unui activ este determinată prin estimarea mărimii venitului, a fluxurilor de 

numerar sau a economiilor de costuri generate de acel activ.  

 

Această abordare presupune estimarea valorii companiei pe baza câştigurilor 

viitoare (free cash flow) de care ar putea dispune acţionarii actuali în ipoteza 

continuităţii activităţii. Metoda se bazează ca şi concept pe însumarea câştigurilor 

actualizate aferente atât perioadei de previziune explicite cât şi a celei non-explicite, 

valori care sunt obţinute prin previzionarea rezultatelor financiare având în vedere 

toate informaţiile de care dispune managementul şi acţionarul majoritar al companiei 

la data evaluării.  

 

Prin această abordare va fi recunoscută şi valoarea aportului elementelor 

necorporale neidentificabile distinct (brand, goodwill sau badwill) de care nu se poate 

ţine seama în cadrul Abordării pe bază de active. 

 

Cele două metode înscrise în această abordare sunt: 

• Metoda cash flow-ului net actualizat 

• Metoda capitalizării venitului. 

 

 Metoda cash flow-ului net actualizat surprinde atât impactul evoluției pieţei 

specifice, cât și alinierea activităţii companiei pe un trend de stabilitate în ceea ce 

privește evoluția Cifrei de Afaceri. 

 

Metoda de evaluare prin actualizarea fluxurilor financiare de disponibilităţi 

libere de obligaţii (discounted cash-flow - DCF) se bazează pe capacitatea activităţii 
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de a genera fluxuri pozitive de disponibilităţi care în final rămân la dispoziţia 

investitorilor. 

 

Paşii principali ai aplicării metodei sunt următorii: 

✓ Fundamentarea previziunilor veniturilor şi cheltuielilor 

✓ Estimarea ratei de actualizare 

✓ Estimarea fluxurilor financiare la dispoziţia investitorilor pe o perioadă 

explicită 

✓ Estimarea valorii reziduale 

✓ Actualizarea fluxurilor financiare şi a valorii reziduale 

✓ Adăugarea activelor neoperaţionale (în afara exploatării) 

✓ Obţinerea valorii capitalului acţionarilor după deducerea valorii datoriilor 

financiare nete 

 

4.2.1 Determinarea fluxului de numerar - cu evidențierea elementelor din 
analiza financiară care au fost utilizate. 

 

4.2.1.1 Fundamentarea previziunilor veniturilor şi cheltuielilor 

 

 

În cadrul prezentului raport de evaluare previziunile s-au efectuat pornind de 

la analiza efectuată a Contului de profit și pierdere, în special în cee ace privește 

veniturile, cheltuielile și a ratele de rotație.  

 

Cheltuielile de capital și cheltuielile cu amortizarea propuse au fost 

identificate din Raportului Anual pe anul 2020 cu privire la investițiile prognozate și 

din Bugetul de Venituri și cheltuieli al companiei. Deasemenea s-a luat în considerare 

situaţia actuală a societăţii, de istoricul activităţii cât şi de informaţiile cunoscute la 

data evaluării privind evoluţia viitoare a pieţei specifice. Situaţiile previzionate au 

conţinut: cifra de afaceri, principalele categorii de cheltuieli operaţionale şi profitul 

obtenabil. 
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Premisele aplicării metodei sunt: 

 

• Durata previziunii de 5 ani a presupus că după această perioadă evoluţia afacerii 

se va încadra pe o tendinţă de cvasimenţinere cu o creştere anuală perpetuă de 

3,78%, creșterea estimată a PIB-ului. În plus, consider că acesta este orizontul de 

timp pentru care gradul de acurateţe a previziunilor se poate menține în limite 

acceptabile în ce priveste evoluţia viitoare a întreprinderii. 

 

• Bugetul previzionat şi fluxurile financiare au fost elaborate pe baza tendinţelor 

istorice cât și a celor ale pieței (așa cum se prezintă ele la data evaluării). 

 

Rezultatele acestei abordări sunt valabile sub rezerva, specifică, de neîndeplinire 

ale unor elemente luate în calcul, din motive imposibil a fi avute în vedere la 

momentul evaluării. 

 

Previziunea cifrei de afaceri: 

 

În momentul de față compania CLUB IANA PLUS SRL obține veniturile atât 

din activitatea hotelieră cât și din activitatea de restaurant și servicii diverse de 

agrement.  

În anul 2020, 61% din Cifra de afaceri a fost obținută din activitatea de cazare 

și masă, în scădere semnificativă față de anul 2019. În ceea ce privește veniturile din 

vânzarea mărfurilor acestea au crescut la cel mai mare nivel din istorie, pe fondul 

diversificării produselor valorificate în restaurantul și barul propriu.  

Deasemenea s-a analizat și evoluția cifrei de afaceri înregistrate la nivelul 

companiei și s-a observat că aceasta a avut creșteri spectaculoase în perioada 2016-

2019,  urmată de un picaj abrupt în anul 2020, datorită COVID19. 
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Evoluție cifra 

de afaceri 2016 2017 2018 2019 2020 Medie Mediana 

Cifra de afaceri 

neta 58,146 882,386 1,088,255 1,930,353 1,134,330     

Evoluție Cifra 

de afaceri (%)   1417.54% 23.33% 77.38% -41.24% 

369.25

% 50.36% 

 

 În ceea ce privește inflația s-au preluat date de pe site-ul Comisiei Naționale 

de Prognoză  (https://cnp.ro/prognoze-macroeconomice/) și de pe site-ul Statista 

https://www.statista.com/statistics/373209/inflation-rate-in-romania/ pentru toată 

perioada analizată: 

 

 
 

Totodată s-a luat în considerare și prognoza de creștere economică la nivelul 

economiei naționale furnizată de Statista care prevede încetinirea ratei de creștere 

economică finale până la nivelul valorii de 3.56% în anul 2025.  (Sursa: 

https://www.statista.com/statistics/373173/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-

in-romania/ ) 

 

https://cnp.ro/prognoze-macroeconomice/
https://www.statista.com/statistics/373209/inflation-rate-in-romania/
https://www.statista.com/statistics/373173/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-romania/
https://www.statista.com/statistics/373173/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-romania/
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Analizând datele prezentate anterior rata de creștere a veniturilor este 

reprezentată mai jos:  

 
Indicator Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V VT 

Inflatia previzionată (medie anuală) 4.32% 3.39% 2.95% 2.61% 2.55% 2.55% 

Rată de creștere reală previzionată 

de evaluator (GDP) 7.00% 4.83% 3.83% 3.78% 3.56% 3.56% 
Rată de creștere nominală 11.32% 8.22% 6.78% 6.39% 3.56% 3.56% 

 

 

Rata de creștere reală previzionată pe primii 4 ani s-a considerat valoarea 

medie a creșterilor anuale corectată cu rata inflației. Începând cu anul al 5-lea s-a luat 

în considerare rata anuală de creștere ca fiind rata de creștere a PIB de 3,56% care este 

inferioară ratei de estimate de creștere a sectorului prezentată în studiul Euromonitor 

de 6,30% pe an.  

 

Raționamentul în ceea ce privește evoluția cifrei de afaceri previzionate este 

susținut de evoluția istorică crescătoare a acestui indicator. Așa cum s-a prezentat și 

anterior, în urma analizei de piață, s-a putut observa acest trend de evoluție atât la 

compania analizată cât și la ceilalți jucători din această industrie.  

 

Evaluatorul a estimat rata de creștere luând în considerare capacitatea actuală 

de producție, dar și investițiile viitoare estimate de managementul companiei. În urma 
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realizării acestor investiții, s-a estimat o creștere a capacității de producție ce va 

îndeplini 2 criterii simultan: 

- Maximizarea activității, aducând în calcul un avantaj al economiei de scală 

prin absorbția costurilor fixe. 

- Maximizarea activității ce nu va pune în pericol fabricația produselor, în 

cazul unor evenimente neprevăzute (de exemplu: stocuri insuficiente, defecțiuni 

tehnice, întârzieri ale furnizorilor de materiale) 

 

Previziunea marjei EBITDA 

 

Marja EBITDA a fost estimată pornind de la eșantionul realizat pe o serie de 

companii cu același specific, ce își desfășoară activitatea la nivelul țărilor din Europa 

Centrală și de Est. Companiile selectate sunt companii turistice care dețin hoteluri și 

facilități de cazare similare (cod CAEN 5510). Sursa informațiilor este baza de date 

Amadeus (https://amadeus.bvdinfo.com/) accesată la data de 26.11.2021 prezentată în 

capitolul 2.2 .  

 

În estimarea marjei EBITDA am pornit gradual de la marja obținută de 

companie în anul 2020 de 12,63% și am ajuns în anul 5 de previziune explicită la 

nivelul estimat al pieței de 26,74%. 

Bugetul de 

venituri si 

cheltuieli 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 VT 

Cifra de 

afaceri 
1,262,736 1,366,533 1,459,184 1,552,426 1,607,692 1,664,926 

EBITDA 159,457 220,803 287,283 360,441 429,897 445,201 

Marja 

EBITDA 

(%CA) 

12.63% 16.16% 19.69% 23.22% 26.74% 26.74% 

 

Estimarea investitiilor de capital  

 

Estimarea investițiilor de capital a fost efectuată și preluată din propunerea de 

Buget de Venituri și Cheltuieli pentru primii 3 ani ai previziunii explicite, din 

Raportul anual 2020. Având în vedere scopul prezentei evaluări, în vederea estimării 

https://amadeus.bvdinfo.com/
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CAPEX s-au luat în considerare doar investițiile de reînnoire și menținere care s-au 

estimat la nivelul amortizării prognozate de companie în previziunea BVC 2021.  

 

Amortizarea Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 VT 

lei 94,388 97,588 100,467 103,089 105,718 108,413 

 

 

 

Estimarea cheltuielilor cu amortizarea 

 

Cheltuielile cu amortizarea au fost preluate din propunerea de Buget de 

Venituri și Cheltuieli pentru primii 2 ani ai previziunii explicite. Am extrapolat 

această valoare și pentru ultimii 3 ani an al previziunii, corectând valorile cu nivelul 

estimat al ratei inflației. În primul an al previziunii non-explicite, amortizarea a fost 

estimată la nivelul anului 5 al perioadei explicite indexată cu nivelul estimat al 

inflație.  

 

Amortizarea Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 VT 

lei 94,388 97,588 100,467 103,089 105,718 108,413 

 
 

Estimarea cheltuielilor purtătoare de dobânzi 
 

În acest moment societatea nu are datorii pe termen lung, compania 

neînregistrând cheltuielil cu dobânzile. Deasemenea din documentele studiate Raport 

Annual 2020 și Raportul administratorilor nu reiese faptul că societatea intenționează 

să contracteze noi credite purtătoare de dobânzi. În aceste documente se menționează 

în mod clar că investițiile prevăzute a fi efectuate de societate în următorii ani vor fi 

finanțate din fonduri proprii. În consecință se poate estima că în următorii ani 

cheltuielile cu dobânzile se vor menține la valoarea 0.   

 

Estimarea capitalului de lucru (pe baza vitezelor de rotație) 

 

Ponderea capitalului de lucru este aproape de mediana regăsită în piață în 

anul 2019 (1,92% în cazul companiei analizate în  vs. mediana de 3,10% regăsită 
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în cazul altor companii similare din eșantionul creat), iar în anul 2020 se observă 

că mediana de la nivelul companiei 7,87% este din nou extrem de apropiată de 

mediana sectorului de 9,09%.  

 

Evoluția capitalului de lucru la compania analizată este prezentată în graficul de 

mai jos: 

 
Capital de lucru(lei) 2016 2017 2018 2019 2020 

Creante 7,045 23,802 22,738 45,470 78,966 

Stocuri 16,574 89,652 92,871 71,492 81,491 

Cheltuieli plătite în avans 0 0 0 0 0 

Total active curente 23,619 113,454 115,609 116,962 160,457 

%CA 40.62% 12.86% 10.62% 6.06% 14.15% 

Datorii comerciale 12,759 57,243 61,831 48,273 14,893 

Alte datorii 12,860 28,231 29,943 31,572 56,335 

Total datorii curente 25,619 85,474 91,774 79,845 71,228 

%CA 44.06% 9.69% 8.43% 4.14% 6.28% 

Capital de lucru -2,000 27,980 23,835 37,117 89,229 

%CA -3.44% 3.17% 2.19% 1.92% 7.87% 

Estimarea capitalului de lucru s-a efectuat pe baza unui eșantion creat 

utilizându-se baza de date Amadeus - https://amadeus.bvdinfo.com/ accesată la 

data de 26.11.2021:  

 

Companii similare  
Capital 

de lucru 

% 2016 

Capital 

de lucru 

% 2017 

Capital 

de 

lucru 

% 2018 

Capital 

de 

lucru 

% 2019 

Capital 

de lucru 

% 2020 

ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 
-0.39% 1.05% 1.59% -1.06% 2.03% 

JADRANKA TURIZAM D. O. O. 
-7.68% -3.58% 4.31% -0.97% 5.43% 

SUNCE HOTELI D.D. 48.45% 45.73% 72.04% 36.12% -2.14% 
HUP-ZAGREB D.D. 6.15% 6.29% 2.93% 5.44% 38.26% 
JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI 
D.D. 

1.41% 1.39% 2.22% 1.83% 5.70% 
TERME OLIMIA D.D. -10.63% -16.19% -15.47% -13.62% -6.02% 
PHOENICIA EXPRESS S.R.L. 

16.67% -24.12% -9.66% 81.46% 73.90% 
LIBURNIA RIVIERA HOTELI D. D. 

1.54% -0.69% 0.00% 0.95% -9.89% 
ACCOR-PANNONIA HOTELS 
SZÁLLODAÜZEMELTETŐ 
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG -1.67% 0.21% 1.37% 1.18% -9.45% 

https://amadeus.bvdinfo.com/
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SOCIETATEA DE TRATAMENT 
BALNEAR ŞI RECUPERARE A 
CAPACITĂŢII DE MUNCĂ 
"T.B.R.C.M." S.A. -0.20% -1.44% 0.48% 1.65% 3.37% 
SOCIETATEA COMPANIILOR 

HOTELIERE GRAND SRL 5.70% 6.24% 5.48% 4.81% 15.84% 
ILIRIJA D.D. -1.02% 2.62% -2.10% 1.53% -3.63% 
AVALON PARK KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG -8.81% 1.84% 4.21% 14.12% 5.65% 
SOLARIS D.D. 15.69% 13.94% 10.80% 11.36% 32.89% 
LAGUNA NOVIGRAD D. D. 

1.06% 2.42% 2.12% -0.28% 2.69% 
BEGA TURISM SA -4.00% 0.16% 14.18% 10.74% 13.21% 
ANA HOTELS S.R.L. 2.79% 4.18% 3.91% 3.13% 7.49% 
TURISM FELIX SA 2.74% 6.65% -1.66% -0.68% 3.44% 
CONTINENTAL HOTELS SA 

21.03% 19.31% 9.65% 0.25% 16.09% 
HADRIA D.O.O. 26.03% 21.89% 9.82% 3.03% 15.89% 
CALIMANESTI CACIULATA SA 

6.10% 8.65% 10.65% 8.23% 13.32% 
PUNTA SKALA D.O.O. 97.60% 69.05% 60.61% 54.41% 102.18% 
SUNČANI HVAR D.D. -0.58% -0.46% 1.13% -0.23% 9.91% 
JADRAN D.D. -3.68% -7.56% -0.78% 65.60% -0.78% 
SPIRIT HOTEL GYÓGYSZÁLLODA 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 0.34% -1.24% -3.45% 0.22% 1.60% 
DUNA SZÁLLODA ZÁRTKÖRŰEN 
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

0.73% -0.64% 1.34% 1.51% 1.40% 
TURISM,HOTELURI,RESTAURANTE 
MAREA NEAGRĂ SA 

49.71% 121.44% 84.78% 65.56% 119.93% 
AQUAWORLD HOTEL ÉS 
ÉLMÉNYFÜRDŐ SZOLGÁLTATÓ 
ZÁRTKÖRŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 0.75% 0.89% 1.62% 0.84% 2.05% 
CRESANKA D. D. 3.53% 2.66% -1.34% 1.38% 4.20% 
GRAND PLAZA HOTEL SA 

4.53% 5.25% 6.02% 3.79% 9.09% 
MILENIJ HOTELI D. O. O. 

0.20% -5.59% -7.65% 1.53% -13.41% 
HOTELI NJIVICE D. O. O. 

-6.87% -0.06% 1.77% -0.80% 4.55% 
ELEZ D.O.O. 6.79% 6.12% 11.71% 31.31% 1.10% 
COMPLEX DELTA SRL 0.04% 3.72% 8.35% 4.30% 0.89% 
IHI MAGYARORSZÁG 
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN 
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

6.39% 7.34% 9.46% 4.88% 4.80% 
BALNEOCLIMATERICA S.R.L. 

1.24% -0.99% 2.24% 9.78% 4.55% 
MENEGHETTI D.O.O. 125.28% 39.45% 87.43% 154.47% 66.94% 
STOP SRL 60.65% 47.19% 41.28% 79.92% 153.16% 
UNIVERS T SA 19.43% 12.20% 14.87% 18.34% 8.83% 
KAMP ŠIMUNI D.O.O. -3.28% 2.07% 6.17% 4.62% 21.61% 
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CHEILE GRADISTEI SRL 
21.55% 8.52% 6.98% 6.58% 19.53% 

KEMPINSKI HOTEL BUDAPEST 
ZRT. -1.19% -0.12% -0.50% 0.95% 7.25% 
HOTEL PALACE PORTOROŽ, 
HOTELIRSTVO IN TURIZEM D.O.O. 

-17.40% -11.17% -1.86% 0.59% 4.41% 
KAVRAN-MAKS D.O.O. 

38.34% 49.90% 43.17% 58.91% 60.04% 
UNITA TURISM HOLDING SA 

5.52% 6.89% 6.66% 5.40% 10.91% 
HOSTIN, D.O.O. 0.48% -11.16% -0.66% -5.66% 2.53% 
ANTUNOVIĆ TA D.O.O. 

-0.13% 1.99% 5.80% -4.46% 19.45% 
SINAIA SA 10.90% 10.77% 8.91% 7.97% 18.32% 
IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT 
SRL -3.28% -0.07% 7.86% 11.28% 20.24% 
SIND TOUR TRADING SRL 

3.12% 27.25% 26.97% 26.06% 53.61% 
PARC HOTELS SA 6.08% 6.65% 5.76% 7.09% 30.94% 
OLYMPIA VODICE D.D. 

0.84% -29.13% 1.77% 0.76% 13.99% 
CONTINENTAL SRL 42.70% 67.55% 157.45% 60.68% 154.18% 
TOPLICE SVETI MARTIN D.O.O. 

-0.85% 1.20% 0.35% 2.84% 4.95% 
HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D. 

0.52% 1.33% 3.39% 5.15% 48.44% 
MASLINICA D. O. O. 7.56% 6.48% 4.85% 11.99% 41.72% 
MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA 
D.D. -33.83% 0.53% -2.24% 0.58% 5.56% 
HÉVINVEST SPA-GOLF 
IDEGENFORGALMI ÉS 
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN 
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG -6.91% -2.64% -2.06% -2.35% 1.73% 
HOTEL MIRAMAR D.O.O. 

164.03% 90.71% 79.69% 96.11% 285.65% 
ROYAL HOTELS & RESORT D.O.O. 

3.58% 2.51% 15.03% 44.09% -15.49% 
HTP KORČULA D.D. 3.32% 3.70% 1.83% 3.43% 12.73% 
HOTELI BAŠKA VODA D.D. 

-0.19% 4.08% -8.64% -10.83% 2.76% 
GRAND HOTEL ADRIATIC D. O. O. 

0.05% 3.24% 5.79% 0.82% 5.39% 
JADRAN HOTELI D. D. 

6.22% 3.12% 2.91% 1.59% 9.65% 
DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA 
D.O.O. 84.37% 75.17% 2.28% 2.03% 14.26% 
SILVANUS HOTEL SZOLGÁLTATÓ 
ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG -4.78% 10.24% 13.97% 13.26% 12.27% 
MANAS D.O.O. 4.68% 2.80% -0.18% 1.71% 50.93% 
INTERNATIONAL SA 6.23% 5.72% 3.82% 2.42% 3.39% 
HOTEL DUBROVNIK D.D. 

5.57% 7.46% 5.16% 4.25% 23.85% 
REKREACIJSKO TURISTIČNI 
CENTER KRVAVEC, D.O.O. 

-12.94% -8.96% -5.64% 2.05% 1.44% 
PRITAX INVEST SRL 1.29% 5.84% 4.04% 9.91% 48.24% 
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ACCOR HOTELS ROMANIA SRL 
7.34% 12.01% 8.56% 0.59% 380.52% 

ARO-PALACE SA 3.69% 3.99% -0.82% 2.37% 8.31% 
ANDRO INTERNACIONAL, D.O.O. 

25.12% -1.61% 1.37% 1.67% 8.14% 
HOTEL SLON D.D. LJUBLJANA 

4.04% -1.05% -0.57% -11.08% -26.44% 
POTESTAS D.O.O. 6.99% -25.58% 5.98% 6.24% 20.08% 
HOTELI IN TURIZEM ROGAŠKA, 
HOTELIRSTVO IN TURIZEM, 
D.O.O. 

0.19% 3.55% -0.47% -1.59% 35.70% 
VRANJICA BELVEDERE D.D. 

-6.12% 3.53% 6.98% 1.36% 4.28% 
HOTEL MANAGEMENT D.O.O. 

-5.67% 0.74% 2.60% 7.76% -141.74% 
HELIKON UTAZÁSI IRODA 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

177.20% 117.42% 15.88% -8.50% -10.41% 
HOTELI MAESTRAL D.O.O. 

4.34% 3.13% 1.41% 0.39% 3.09% 
WEST END 
SZÁLLODAÜZEMELTETŐ 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

2.95% 3.59% 6.43% 4.94% 1.57% 
VILLA DUBROVNIK D.D. 

1.60% 0.76% 0.77% 1.95% 17.68% 
COMPLEX HOTELIER UNIREA SA 

67.42% 56.26% 51.29% 40.99% 114.00% 
THERMAL HOTEL AQUINCUM 
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ 

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 5.35% 5.12% 3.45% 5.56% 5.78% 
PRIMOŠTEN HOTELI D.O.O. 

9.88% 7.13% -0.49% -0.32% 2.06% 
VALDOR SRL 14.04% 13.54% 6.40% 14.03% 33.90% 
GRAND HOTEL IMPERIAL, D.D. 

-183.01% -0.22% 0.92% -0.34% 7.35% 
HOTEL LERO D.O.O. 4.89% 6.61% 5.91% 17.58% 77.96% 
BRETANIDE RESORT D.O.O. 

3.86% 3.36% 13.79% 17.39% 12.67% 
GRAND HOTEL SRL 3.10% 2.23% 5.19% 8.82% 13.75% 
PALAS INTERNATIONAL RESORT 
SRL 

2.73% 1.71% 3.87% 1.75% 7.07% 
HOTEL MORE D.O.O. 4.76% -3.69% 4.19% 3.10% 18.95% 
GRAND HOTEL PARK D.O.O. 

3.79% 2.84% 2.40% 2.67% 35.59% 
DUBROVAČKO PRIMORJE D.O.O. 

0.41% 0.20% 3.38% 2.06% 20.81% 
HOTELI CAVTAT D.D. 1.40% -0.19% 4.17% 10.88% 1868.58% 
ANKER GRUPA D.O.O. 2.82% 9.03% 30.97% 45.19% 970.67% 

MEDIANA 3.10% 3.13% 3.91% 3.10% 9.09% 

MEDIE 10.13% 9.92% 10.60% 12.49% 53.50% 
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În cadrul procesului de evaluare s-a considerat mediana regăsită la nivelul altor 

companii similare, de 3,13%, plecându-se treptat de la nivelul înregistrat în anul 

2020. 

Pe baza datelor de mai sus și prin utilizarea medianei care a reieșit din analiza 

setului de date, prognoza capitalului de lucru e următoarea: 

 

Capital 

de 

lucru 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 VT 

lei 27,654 34,027 40,711 46,573 50,321 52,112 

%CA 2.19% 2.49% 2.79% 3.00% 3.13% 3.13% 
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Prezentarea contului de profit și pierdere previzionat 
 

Istoric cont de profit și pierdere Previziune CPP 

  2016 2017 2018 2019 2020 Anul I  Anul II Anul III Anul IV Anul V VT 

1. Cifra de afaceri 

neta 

58,146 882,386 1,088,255 1,930,353 1,134,330 1,262,736 1,366,533 1,459,184 1,552,426 1,607,692 1,664,926 

Alte venituri din 

exploatare 

0 8 28 28 37 171,429 185,521 198,099 210,758 218,261 226,031 

Venituri din 

exploatare - total 

58,146 882,394 1,088,283 1,930,381 1,134,367 1,434,166 1,552,054 1,657,283 1,763,184 1,825,953 1,890,957 

Cheltuieli monetare 

de exploatare 

55,457 821,919 924,796 1,311,241 1,142,584 1,006,105 1,048,142 1,071,435 1,088,896 1,072,078 1,111,312 

Ajustări de valoare 

privind imobilizările, 

act. circ. si 

provizioanele 

0 3,438 20,625 50,947 94,388 94,388 97,588 100,467 103,089 105,718 108,413 

Cheltuieli din 

exploatare - total 

55,457 825,357 945,421 1,362,188 1,236,972 1,100,493 1,145,730 1,171,901 1,191,985 1,177,795 1,219,725 

Rezultatul din 

exploatare - EBIT 

2,689 57,037 142,862 568,193 51,355 333,673 406,324 485,382 571,198 648,158 671,232 

Venituri financiare 0 0 1 0 2 2 2 3 3 3 3 

Cheltuieli privind 

dobânzile 

0 0 0 5,258 37,479 0 0 0 0 0 0 

Alte cheltuieli 

financiare   

0 31 17 0 2,503 2,786 3,015 3,220 3,426 3,548 3,674 

Cheltuieli 

financiare 

0 31 17 5,258 39,982 2,786 3,015 3,220 3,426 3,548 3,674 

Rezultatul financiar 0 -31 -16 -5,258 -39,980 -2,784 -3,013 -3,217 -3,423 -3,545 -3,671 

Rezultatul curent 2,689 57,006 142,846 562,935 11,375 330,889 403,311 482,165 567,776 644,613 667,561 

Venituri totale 58,146 882,394 1,088,284 1,930,381 1,288,329 1,434,168 1,552,056 1,657,286 1,763,186 1,825,956 1,890,960 

Cheltuieli totale 55,457 825,388 945,438 1,367,446 1,276,954 1,103,279 1,148,745 1,175,121 1,195,411 1,181,343 1,223,399 

Rezultatul brut 2,689 57,006 142,846 562,935 11,375 65,069 123,215 186,816 257,352 324,179 336,788 

Impozite 582 8,823 10,883 19,304 11,343 10,411 19,714 29,891 41,176 51,869 53,886 

Rezultatul net 2,107 48,183 131,963 543,631 32 54,658 103,501 156,925 216,176 272,311 282,902 



RAPORT  DE  EVALUARE                                                                        CLUB IANA PLUS SRL 

81 

 

EBT 2,689 57,006 142,846 562,935 11,375 65,069 123,215 186,816 257,352 324,179 336,788 

EBIT 2,689 57,006 142,846 568,193 48,854 65,069 123,215 186,816 257,352 324,179 336,788 

EBITDA 2,689 60,444 163,471 619,140 143,242 159,457 220,803 287,283 360,441 429,897 445,201 

Marja EBITDA 4.62% 6.85% 15.02% 32.07% 12.63% 12.63% 16.16% 19.69% 23.22% 26.74% 26.74% 

 

Prezentarea calcului FNNI 

 
  Valori istorice Prognoză 

lei 2016 2017 2018 2019 2020 Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V VT 

Cifra de afaceri netă 58,146 882,386 1,088,255 1,930,353 1,134,330 1,262,736 1,366,533 1,459,184 1,552,426 1,607,692 1,664,926 

% Creștere nominală 0.00% 1417.54% 23.33% 77.38% -41.24% 11.32% 8.22% 6.78% 6.39% 3.56% 3.56% 

Total venituri 

operaționale 58,146 882,394 1,088,284 1,930,381 1,288,329 1,434,168 1,552,056 1,657,286 1,763,186 1,825,956 1,890,960 

Costuri operaționale 55,457 825,388 945,438 1,367,446 1,276,954 1,103,279 1,145,730 1,171,901 1,191,985 1,177,795 1,219,725 

% din cifra de afaceri 95.38% 93.54% 86.88% 70.84% 112.57% 87.37% 83.84% 80.31% 76.78% 73.26% 73.26% 

EBITDA 2,689 60,444 163,471 619,140 143,242 159,457 220,803 287,283 360,441 429,897 445,201 

% din cifra de afaceri 4.62% 6.85% 15.02% 32.07% 12.63% 12.63% 16.16% 19.69% 23.22% 26.74% 26.74% 

Amortizari si 

provizioane(-) 0 3,438 20,625 50,947 94,388 94,388 97,588 100,467 103,089 105,718 108,413 

EBIT 2,689 57,006 142,846 568,193 48,854 65,069 123,215 186,816 257,352 324,179 336,788 

 Impozit pe profit (-) 582 8,823 10,883 19,304 11,343 10,411 19,714 29,891 41,176 51,869 53,886 

Profit net 2,107 48,183 131,963 548,889 37,511 54,658 103,501 156,925 216,176 272,311 282,902 

Amortizare (+)           94,388 97,588 100,467 103,089 105,718 108,413 

Investiţii în 

imobilizări (-)           94,388 97,588 100,467 103,089 105,718 108,413 

Variaţia capitalului de 

lucru net (-)           -61,575 6,373 6,685 5,862 3,748 1,791 

FNNI           116,233 97,128 150,241 210,314 268,563 281,110 
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4.2.2 Determinarea ratei de actualizare cu explicitarea termenilor și 
indicarea surselor de informații 

  

În vederea estimării ratei de actualizare s-a procedat în prima fază la 

determinarea Costului capitalului propriu prin modelul CAPM (Capital Assets Pricing 

Model) și ulterior s-a estimat Costul mediu ponderat al capitalului (CMPC) prin 

corelarea rezultatelor obținute în cadrul CAPM cu indicatorul preluat din piață 

Debt/Equity. 

 

Determinarea Costului capitalului propriu: 

 

În vederea determinării costului capitalului propriu prin metoda CAPM - 

Capital Assets Pricing Model vom utiliza următoarea formulă: 

 

Ra = Rf +  X  ERP +  α 

Unde: 

 Ra – rata de actualizare  

Rf – rata de bază fără risc 

ERP – prima de risc a pieţei 

 - coeficient de volatilitate  

  

α – primă de risc asociată strict companiei evaluate și scenariului de previziune 

considerat (se utilizează la companii necotate) și nu va fi utilizat în cadrul 

acestui calcul.  

Menționez faptul că fluxurile financiare la dispoziția investitorilor au fost 

întocmite în monedă nominală; astfel că rata de actualizare estimată este una nominală 

(are în vedere inflația așteptată).  

În continuare voi estima fiecare din cele 4 componente ale ratei de actualizare: 

 

1. Rata de bază fără risc (Rf) 

 

Rata fără risc şi prima de risc de piaţă, asemeni celorlalte componente ale 

costului capitalului propriu reprezintă concepte orientate spre viitor (forward-looking). 

Costul capitalului reprezintă un concept orientat spre viitor explicat de faptul că în 

evaluare (a unei companii spre exemplu), se estimează valoarea prezentă a beneficiilor 

viitoare obtenabile din deţinerea companiei. 
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Rata de bază fără risc reprezintă acea investiţie care determină remunerarea 

capitalului investit în condiţii de risc minim (dobânda actuală la obligaţiunile 

guvernamentale pe termen lung – la data evaluării). Pentru companii ce îşi desfăşoară 

activitatea în Europa se consideră rată de bază fără risc nominală ca fiind randamentul 

la scadenţă a obligaţiunilor de stat emise de state având rating AAA şi maturitate de 

cel puţin 10 ani, coroborat cu inflația așteptată monedei euro respectiv monedei 

naționale (unde își desfășoară activitatea compania) 

 

În vederea stabilirii ratei dobânzii fără risc am preluat de pe site-ul Băncii 

Naționale a României  randamentului la scadență a obligațiunilor de stat cu maturitate 

de peste 10 ani.  

 

SIN Tip 

Data 

emisiun

ii 

Data   sca

denţei    

Maturitate 

reziduală 

(luni) 

Mone

dă 

Rată 

dobândă 

fără risc 

RO1J9H39

WKT4 

OS dob

ândă 

24 

nov.202

1 

28 

apr.2036 
173 lei 4,25% 

Sursa: Banca Națională a României https://www.bnr.ro/Emisiuni-pe-piata-

primara-5651.aspx accesat la data de 26.11.2021 

 

O altă modalitate de calcul a ratei dobânzii fără risc este prin formula 

compusă: din randamentul obligațiunilor emise în SUA şi cu maturitate pe termen 

lung, 20 de ani și corectarea acestuia cu ratele de inflație.   

 

• Randamentul obligațiunilor emise în SUA şi cu maturitate pe termen lung, 

20 de ani estimat de Duff & Phelps la o valoare de 2,5% (estimat la septembrie 2021). 

 

Sursele datelor sunt prezentate mai jos: 

 

 
 

https://www.bnr.ro/Emisiuni-pe-piata-primara-5651.aspx
https://www.bnr.ro/Emisiuni-pe-piata-primara-5651.aspx
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https://www.duffandphelps.com/insights/publications/cost-of-capital 

 

Această rată se corectează cu inflația la sursă care a fost preluată din statista 

https://tradingeconomics.com/united-states/forecast și și cu inflația estimată la lei 

https://tradingeconomics.com/romania/forecast  

 

 
Inflație Statele Unite sursa: https://tradingeconomics.com/united-states/forecast 

 

 

 
Inflatie România https://tradingeconomics.com/romania/forecast 

 

 Rata de bază fără risc determinate prin această metodă: 

 

Nr. 

crt. 

Element Valoare 

1 Randamentul obligațiunilor emise în SUA şi cu maturitate pe 

termen lung, 20 de ani 

2.5% 

2 Inflație SUA 6.2% 

3 Inflație România 7.94% 
 Rata dobânzii fără risc metoda compusă 4.24% 
 Rata dobânzii fără risc preluată de la BNR (de mai sus) 4.25% 

 

Având în vedere datele de mai sus s-a ales utilizarea ratei dobânzii fără risc 

preluate de pe site-ul Băncii Naționale a României și reprezentând randamentul la 

scadență a obligațiunilor de stat cu maturitate de peste 10 ani. 

https://www.duffandphelps.com/insights/publications/cost-of-capital
https://tradingeconomics.com/united-states/forecast
https://tradingeconomics.com/romania/forecast
https://tradingeconomics.com/romania/forecast
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2. Prima de risc a pieţei  

 

Prima de risc a pieţei de capital (ERP) reprezintă un element de bază al 

determinării costului capitalului cu ajutorul modelului CAPM (Capital Asset 

Pricing Model). Aceasta şi rata fără risc sunt concepte intercorelate, prima de risc 

determinându-se în relaţie cu rata fără risc. În esenţă, ERP este randamentul 

suplimentar aşteptat de investitori pentru asumarea unui risc adiţional, asociat cu 

investiţia într-un portofoliu diversificat de acţiuni, prin comparaţie cu 

randamentul aşteptat al unei investiţii în active fără risc.  

 

În vederea determinării ERP s-a apelat la baza de date furnizată de 

Aswath Damodaran la următorul link: 

https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctrypremJuly21.xlsx  și s-au utilizat 

două modalități de obținere care dau rezultate identice: 

 

2.1 Calculul primei de risc a pieței pornind de la prima de risc a 

piețelor mature(ERP ) corectată cu Riscul specific de țară (CRP) 

utilizând baza de date Damodaran 

https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctrypremJuly21.xl

sx 

Această modalitate implică preluarea ERP-ului pentru piețele mature de 

4.38% din baza de date Damodaran și corectarea acestuia cu Riscul specific de 

țară (1.85%) furnizat în aceeași bază de date:  

Country and Equity Risk Premiums 

Current risk premium for a mature equity market 4.38% 

Country Risk Premium - Romania 1.85% 

Equity Risk Premium - Romania 6.23% 

 

2.2 Preluare directă a ERP pentru România din baza de date 

furnizată de Aswath Damodaran 

https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctrypremJuly21.xl

sx din Sheeturile de calcul Country Lookup sau ERPs by country 

unde se observă că ERP-ul pentru România (6.23%) este deja 

corectat cu ERP-ul pentru țările mature(4.38%) și este furnizat în 

mod direct. La acesta nu mai este necesară aducerea nici unei alte 

corecții fiind deja corectat.  

 

https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctrypremJuly21.xlsx
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctrypremJuly21.xlsx
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctrypremJuly21.xlsx
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctrypremJuly21.xlsx
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctrypremJuly21.xlsx
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Country Romania 

    

Moody's sovereign rating Baa3 

S&P sovereign rating BBB- 

CDS spread 1.19% 

Excess CDS spread (over US CDS) 1.01% 

    

Country Default Spread (based on 

rating) 1.82% 

Country Risk Premium (Rating) 1.85% 

Equity Risk Premium (Rating) 6.23% 

 

3. Coeficientul  

 

În estimarea coeficientului de volatilitate β aferent sectorului turismului, 

am utilizat baza de date furnizată de Damodaran 

https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

și am preluat coeficientul Beta neajustat pentru sectorul hotelier la valoarea de 

0.8 și l-am ajustat pentru diferența de taxă de la 7.03% la 16%. A reieșit un 

coeficient beta ajustat la taxele din România de 0.92.  

Levered beta = Unlevered beta * [1 + (1 - Tax rate) * (Debt / Equity)] 

 

Industry 

Name 

Number 

of firms 
Beta 

D/E 

Ratio 

Effective 

Tax rate 

Unlevered 

beta 

Cash/Firm 

value 

Unlevered 

beta 

corrected 

for cash 

HiLo 

Risk 

Hotel/Gaming 102 1.35 42.37% 9.00% 1.02 7.03% 1.10 0.3663 

 

 

4. Coeficientul α 

 

Coeficientul α fost calculat pe baza sistemului de analiză a riscului și a 

fost stabilit la nivelul 1%.  

 
Nr. 

crt. Factori 

Risc 

estimat Pondere Risc ponderat 

1 

Stabilitatea afacerii (risc 

mediu) 1 10% 0.1 

2 Transparenta 0 10% 0 

3 

Gradul de concentrare al 

clientilor 1 25.0% 0.25 

4 Dependenta de furnizori 0 0.0% 0 

5 

Dependenta de personal 

cheie 2 20.0% 0.4 

https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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6 Competenta 1 25.0% 0.25 

Total 1 

 

 

5. Determinarea Costului Capitalului propriu 

 

În vederea determinării costului capitalului propriu prin metoda CAPM - 

Capital Assets Pricing Model vom utiliza următoarea formulă: 

 

Ra = Rf +  X  ERP +  α 

Unde: 

 Ra – rata de actualizare  

Rf – rata de bază fără risc 

ERP – prima de risc a pieţei 

 - coeficient de volatilitate  

 

În cazul nostru: 

 

Ra = Rf +  X  ERP +  α= 4.25%+ 1.35*6.23%+ 1%= 13.69% 

 

 

4.2.3 Estimarea Costului Mediu Ponderat al Capitalului (CMPC) 

 

În vederea estimării costului mediu ponderat al capitalului s-au luat în 

considerare structura estimată a capitalului pornind de la situaţia actuală a structurii de 

finanţare în piaţa specifică și costul brut real al finanţării aferent capitalurilor 

împrumutate. 

Determinarea structurii estimate a capitalului s-a efectuat prin preluarea de la 

Damodaran a datelor aferente industriei/pieței specifice 

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html: 

• : 

o E/(D+E) = 70.24% 

o D/(D+E)=29.76% 

o D/E = 42.37% 

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
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• Costul brut real finanțării capitalurilor împrumutat, calculat pornind de la 

media costului nominal al creditelor noi acordate societăţilor nefinanciare 

preluat de pe site-ul BNR 

https://www.bnr.ro/StatisticsReportHTML.aspx?icid=800&table=580&column 

=  4,56% 

 

o Având cele două date se poate calcula CMPC 

 

 

Estimare CMPC 

Structura capitalului investit   

D / (D + E)  29.76% 

E / (D + E) 70.24% 

D/E 42.37% 

Cost capital propriu 13.69% 

    

Costul datoriilor   

Costul brut al datoriilor 4.56% 

Impozit pe profit 16% 

Cost net al datoriilor 3.94% 

    

CMPC = (CCpXCp/Cpmt)+CDX 10.79% 

 

4.2.4 Estimarea ratei de creștere în perpetuitate 

 

Rata de creștere în perpetuitate g, pentru perioada non-explicită este rata de 

creștere a fluxurilor de numerar de numerar net ce poate fi menținută pe termen lung 

de către companie.  Aceasta s-a estimat plecându-se de la previziunea de prognoza de 

creștere economică la nivelul economiei naționale furnizată de Statista care prevede 

încetinirea ratei de creștere economică finale până la nivelul valorii de 3.78% în anul 

2024 și 3,56 în anul 2025.  (Sursa: https://www.statista.com/statistics/373173/gross-

domestic-product-gdp-growth-rate-in-romania ) 

https://www.bnr.ro/StatisticsReportHTML.aspx?icid=800&table=580&column
https://www.statista.com/statistics/373173/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-romania
https://www.statista.com/statistics/373173/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-romania
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4.2.5  Estimarea valorii terminale 

 

Valoarea terminală, cunoscută și sub denumirile de valoare reziduală, 

valoare continuă și valoare terminală, 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 – 3,56% (asimilabil creșterii 

Produsului intern brut).  

 

Calculele sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 
Calcul VR 

Indicator Valoare 

FNNI VT 281,110 

Rata de creștere în perpetuitate g 3.56% 

Perioada de actualizare 5 

factorul de actualizare 0.59917807 

Valoare Terminală 3,889,723 

Valoare Terminală actualizată 2,330,637 
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4.2.6  Estimarea capitalurilor proprii 

 

Prin însumarea cash flow-ului actualizat cu valoarea terminală actualizată 

rezultă EV (Enterprise Value). La valoarea EV s-au adus următoarele corecții: 

- S-a adăugat numerarul și echivalentul de numerar 262.888 lei  

- Nu s-au scăzut datoriile financiare, întrucât societatea nu are și nici nu a 

avut datorii financiare în perioada 2016-2020 și nici nu își propune să contracteze 

astfel de datorii. 

- Nu s-au adus corecții pentru prima de control având în vedere faptul că 

s-a utilizat abordarea prin venit. 

- S-a estimat valoarea a 100% din capitalurile proprii ale întreprinderii. 

 
Calcul valoare capitaluri proprii 

Indicator Valoare 

Valoare Cash Flow cumulat 595,066 

Valoare Terminală actualizată 2,330,637 

Active înafara exploatării 262,888 

Valoarea companiei 3,188,590 

Datorii financiare 0 

Valoare capital propriu 3,188,590 

  

Vvenit capitalul propriu = 3,188,590 lei 
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  Valori istorice Prognoză 

lei 2016 2017 2018 2019 2020 Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V VT 

Cifra de afaceri netă 58,146 882,386 1,088,255 1,930,353 1,134,330 1,262,736 1,366,533 1,459,184 1,552,426 1,607,692 1,664,926 

% Creștere nominală 0.00% 1417.54% 23.33% 77.38% -41.24% 11.32% 8.22% 6.78% 6.39% 3.56% 3.56% 

Total venituri 

operaționale 58,146 882,394 1,088,284 1,930,381 1,288,329 1,434,168 1,552,056 1,657,286 1,763,186 1,825,956 1,890,960 

Costuri operaționale 55,457 825,388 945,438 1,367,446 1,276,954 1,103,279 1,145,730 1,171,901 1,191,985 1,177,795 1,219,725 

% din cifra de afaceri 95.38% 93.54% 86.88% 70.84% 112.57% 87.37% 83.84% 80.31% 76.78% 73.26% 73.26% 

EBITDA 2,689 60,444 163,471 619,140 143,242 159,457 220,803 287,283 360,441 429,897 445,201 

% din cifra de afaceri 4.62% 6.85% 15.02% 32.07% 12.63% 12.63% 16.16% 19.69% 23.22% 26.74% 26.74% 

Amortizari si 
provizioane(-) 0 3,438 20,625 50,947 94,388 94,388 97,588 100,467 103,089 105,718 108,413 

EBIT 2,689 57,006 142,846 568,193 48,854 65,069 123,215 186,816 257,352 324,179 336,788 

 Impozit pe profit (-) 582 8,823 10,883 19,304 11,343 10,411 19,714 29,891 41,176 51,869 53,886 

Profit net 2,107 48,183 131,963 548,889 37,511 54,658 103,501 156,925 216,176 272,311 282,902 

Amortizare (+)           94,388 97,588 100,467 103,089 105,718 108,413 

Investiţii în 

imobilizări (-)           94,388 97,588 100,467 103,089 105,718 108,413 
Variaţia capitalului de 

lucru net (-)           -61,575 6,373 6,685 5,862 3,748 1,791 

FNNI           116,233 97,128 150,241 210,314 268,563 281,110 

Perioade de 

actualizare (ani)           1 2 3 4 5 5 

Factor de actualizare - 

CMPC 9,41%           
0.90263294

8 

0.81474623
8 

0.73541679
8 

0.66381143
2 0.59917807 

0.5991780
7 

Valoarea terminală                     3,889,723 

FNNI actualizat           104,916 79,135 110,490 139,609 160,917 2,330,637 

Valoarea actualizată 

FNNI 2,925,702                   
Active înafara 

exploatării 262,888                   
Valoarea 
întreprinderii 3,188,590                   

Datorii financiare 0                   

Capital propriu 3,188,590                   



 

 

4.3 ABORDAREA PRIN COST 

4.3.1 Generalitati 

 

Abordarea prin cost – a fost utilizată în prezentul raport de evaluare ca suport 

pentru verificarea valorii obtinute prin Abordarea prin venit.  

Abordarea bazată pe active nu este o abordare propriu-zisă in evaluare, deoarece 

valoarea activelor si datoriilor individuale rezulta din aplicarea unei sau mai multor 

abordări principale in evaluare, descrise in SEV 100 – Cadrul general, înainte de a fi 

însumate. 

Plecând de la bilanțul contabil întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor 

sintetice din data evaluării, activele si datoriile societății sunt prezentate la valoarea de 

piață, rezultând un activ corectat. 

Abordarea prin active se aplică de regulă in cazul întreprinderilor in stadiu 

incipient sau recent înființate, al căror profituri sau fluxuri de numerar nu pot fi 

determinate în mod credibil.  

 

Principalele metode metode de evaluare incluse în abordarea prin active sunt: 

1) Metoda activului net contabil – ANC (engl. Net Book Value – NBV Method) 

2) Metoda activului net ajustat – ANA (engl. Adjusted Net Asset Value) 

3) Metoda valorii realizabile nete a activelor 

4) Metoda valorii de lichidare 
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Metoda activului net ajustat – ANA (engl. Adjusted Net Asset Value) – 
prezentarea metodei 

 

Având în vedere scopul acestei lucrări de evaluare și faptul că această evaluare se 

bazează pe premiza continuității activității companiei s-a selectat pentru utilizare Metoda 

activului net ajustat (ANA). Esența metodei ANA constă în evaluarea 

separată/individuală a activelor corporale și necorporale, precum și a datoriilor 

întreprinderii necotate subiect, la data evaluării.  

 

Etapele aplicării metodei ANA 

 

- Etapa 1. Obținerea unui bilanț contabil al întreprinderii subiect și a altor 

documente care atestă dreptul de proprietate deplin, de folosință sau de cedare a 

dreptului de folosință a activelor, precum și situația datoriilor financiare, nefinanciare 

și a celor contingente. 

 

- Etapa 2. Verificarea existenței efective a activelor corporale declarate în inventar, 

respective inspecția fizică, la locul de amplasare a activelor corporale. 

 

- Etapa 3. Verificarea documentelor care atestă situația juridică a unor active care 

sunt excluse din evaluare (de exemplu, a celor închiriate), precum și a documentelor 

din care să rezulte îndeplinirea condițiilor pentru identificarea și evaluarea unor 

active necorporale, care vor fi incluse în evaluare. Un caz special este cel al evaluării 

forței de muncă instruite, deși nu este recunoscută de standardele de contabilitate ca 

fiind un activ necorporal separat (fiind inclusă în fondul comercial). Totuși, în cazul 

în care evaluatorul justifică necesitatea evaluării acesteia, forța de muncă instruită va 

putea fi evaluată separat prin abordarea prin cost. 

 

- Etapa 4. Evaluarea separată a activelor pentru care există indicii că valoarea lor 

contabilă este diferită față de valoarea lor de piață. Astfel de distorsiuni există de 
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obicei în cazul terenurilor, al mijloacelor fixe și, uneori, și al stocurilor. Este necesară 

analiza detaliată a fiecărei poziții de active și datorii, înregistrate și neînregistrate în 

bilanțul contabil și ajustarea valorilor contabile a acestora în valori curente de piață. 

4.3.2 Activul Net Contabil 

 

 
 

- Au fost sintetizate din bilanțul contabil în tabelul de mai sus principalele 

elemente de activ și pasiv pentru a pregăti etapa următoare și anume de 

evaluare/reevaluare a elementelor patrimoniale importante care pot suferi 

ajustări. 
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4.3.3 Evaluarea elementelor patrimoniale 

 

- Activele şi datoriile societăţii au fost evaluate la valoarea de piaţă, conform 

procedurii detaliate mai jos, obţinându-se activul net corectat. 

- Evaluarea terenului şi construcţiilor s-a efectuat ţinând seama de proprietăţile 

imobiliare care fac parte din patrimoniul societăţii.  

Valoarea estimată pentru proprietăţile imobiliare este cea obţinută în Raportul 

de evaluare realizat la data de 31.12. 2020 de către evaluator Anevar Laurenţiu 

Droj. Raportul de evaluare care descrie metodologia de lucru este prezent în 

Anexă la dosarul de lucru al echipei de evaluare. 

Valoarea terenului deţinut de companie a fost obţinută prin utilizarea Abordării 

prin piaţă, iar valoarea clădirii prin Abordarea prin cost. 

- Evaluarea mijloacelor fixe a fost şi ea realizată recent respectiv la data de 

31.12.2020 de către evaluator autorizat bunuri mobile - Laurenţiu Droj. Prin 

urmare valoarea utilizată în acest raport este conformă cu ultima evaluare. 

Raportul de evaluare care descrie metodologia de lucru este inclus în Anexă la 

dosarul de lucru al echipei de evaluare. 

- Disponibilităţile în lei sunt evaluate la valoarea nominală. Disponibilităţile în 

valută sunt evaluate la cursul valutar valabil pentru data întocmirii bilanţului. 

- Creanţele şi stocurile nu au fost ajustate fiind raportate la valoarea de piaţă; 

- Datoriile companiei nu au fost ajustate considerând că sunt raportate la 

valoarea de piaţă; 

 

4.3.4 Activul net corectat 

 

- În urma corectării valorilor contabile cu diferențele din evaluare, rezultă 

următorul activ net corectat: 
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ACTIV Valori contabile la 

31.12.2020
Ajustari evaluare Valoare ajustata

I.Imobilizari necorporale 980 0 980

II.Imobilizari corporale 3,795,321 1,093,950 4,889,271

1. Terenuri și Construcții 3,618,729 1,153,369 4,772,098

2. Instalații tehnice şi mijloace de transport 119,359 -59,419 59,940

3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor 

umane şi materiale şi alte active corporale

0

11.Investiții imobiliare în curs de execuție 57,233 0 57,233

III.Imobilizari financiare 0

Active imobilizate - total 3,796,301 1,093,950 4,890,251

I.Stocuri: 81,491 0 81,491

II.Creante 78,966 0 78,966

III.Investitii  pe termen scurt 0 0 0

IV.Casa si conturi la banci 262,888 0 262,888

Active circulante - total 423,345 0 423,345

C.Cheltuieli in avans 0

TOTAL ACTIVE 4,219,646 1,093,950 5,313,596

PASIV

Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 71,228 0 71,228

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - total 2,179,053 0 2,179,053

H.Provizioane 0 0 0

I.Venituri in avans 18,000 0 18,000

TOTAL DATORII 2,268,281 0 2,268,281

ACTIV NET CONTABIL 1,951,365 1,093,950 3,045,315  

Justificare ajustări evaluare 

• Având în vedere reevaluarea terenurilor și construcțiilor societății 

comerciale Club Iana Plus SRL (realizată în cuprinsul unui raport 

separat întocmit la data de 31.12.2020-anexă la dosarul de lucru) este de 

4.772.098 lei.  

Au existat diferențe față de valorile contabile ale societății având în 

vedere cele prezentate și argumentate pe larg în raportul separat de 

evaluare realizat de subsemnați. 

• Având în vedere reevaluarea instalațiilor tehnice și mijloacelor de 

transport ale Club Iana Plus SRL (realizată de expert evaluator EBM 

Droj Laurențiu în cuprinsul unui raport separat întocmit la data de 

31.12.2020-anexă la dosarul de lucru) a rezultat o valoare ajustată de 

59,940 lei. 
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- Valoarea capitalurilor proprii ale societății comerciale Club Iana Plus SRL 

estimată pe baza abordării prin active, este de 3,045,315 lei. 

 

Vcost Capitalul Propriu= 3,045,315 lei 

 

 



 

 

CAPITOLUL V ANALIZA REZULTATELOR ȘI CONCLUZIA 
ASUPRA VALORII 

 

 

În acest raport de evaluare s-au utilizat următoarele metode evaluare: 

 

- Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxului de 

numerar viitor într-o singură valoare curentă. Conform abordării prin venit, valoarea unui 

activ este determinată prin estimarea mărimii venitului, a fluxurilor de numerar sau a 

economiilor de costuri generate de acel activ. 

 

Abordarea prin cost – a fost utilizată în prezentul raport de evaluare ca suport pentru 

verificarea valorii obtinute prin Abordarea prin venit. De altfel în ediția 2022 SEV 200 se 

menționează: “În mod normal, abordarea prin cost nu poate fi aplicată la evaluările de 

întreprinderi și participații la întreprinderi, deoarece acest tip de active îndeplinesc 

rareori criteriile stipulate în SEV 105 Abordări și metode de evaluare, paragraful 70.2 

sau 70.3” 

Rezultatele obținute prin ambele metode sunt: 

 

  

Abordare prin 

venit 

Abordarea prin 

cost 

Capitaluri proprii 3,188,590 3,044,335 

 

Având în vedere aspectele prezentate în cadrul raportului se poate considera că 

pentru scopul prezentei evaluări şi relevanța datelor şi informațiilor utilizate în 

aplicarea metodelor de evaluare rezultatul abordării prin venit este cel mai 

reprezentativ. 

Argumentele cu privire la selectarea rezultatului abordării prin venit: 

• Valoarea obținută prin metoda fluxurilor financiare actualizate are în vedere 

atât potențialul de exploatare al patrimoniului societății, pe baza activității 

curente desfășurate în cadrul acesteia cât și de impactul activelor intangibile 

neidentificabile distinct asupra valorii companiei.  
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• Metoda are la bază cashflow-urile estimate în conformitate cu proiecțiile 

financiare întocmite de managementul companiei. În consecință, valoarea 

obținută reflectă cel mai bine așteptările unor potențiali investitori privind 

performanțele financiare viitoare ale companiei, cu rezervele menționate de 

evaluator în cadrul prezentării aplicării metodei, cu referire la riscurile care pot 

avea un impact semnificativ asupra evoluției şi dezvoltării viitoare a societății.  

• Având în vedere aspectele prezentate în cadrul raportului se poate considera că 

pentru scopul prezentei evaluări şi relevanța datelor şi informațiilor utilizate în 

aplicarea metodelor de evaluare rezultatul abordării prin venit, respectiv a 

metodei fluxurilor financiare actualizate este cel mai reprezentativ. 

• Ţine cont de toate aspectele specifice activității CLUB IANA PLUS SRL 

cuantificate prin proiecții financiare; 

• Previziunile financiare au fost elaborate ținând cont de situația actuală a 

societății, de istoricul activității cât şi de informațiile cunoscute la data 

evaluării privind evoluția viitoare a pieței specifice şi analizate de noi împreună 

cu managementul acesteia; 

Astfel, opinia evaluatorului privind valoarea de piață a capitalului propriu 

aferent CLUB IANA PLUS SRL este: 

Valoare Capitaluri proprii= 3,188,590 lei 

 

 

Laurenţiu Droj 

 

Cristina Lujanschi Ilie Banu 

Evaluator autorizat EPI și 

EBM 

Evaluator autorizat EI 

Membru titular ANEVAR, 

nr. leg 12286 
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Evaluator autorizat EI 

Membru titular ANEVAR, 
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Evaluator autorizat EI 

Membru titular ANEVAR, 
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ANEXA 1 

PRINCIPALELE SURSE INFORMAȚII: 

 

- CLUB IANA PLUS SRL - Documente de raportare financiară 2016-2020, Bugete 

de venituri și cheltuieli 2019, 2020, Raport Anual 2017, 2018, 2019, 2020  

- Aswath Damodaran:   

- http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html 

- Banca Națională a României https://www.bnr.ro/Emisiuni-pe-piata-primara-

5651.aspx 

- Baza de date Amadeus (https://amadeus.bvdinfo.com/  

- Baza de date Market Screener(www.marketscreener.com ) 

- Baza de date Statista https://www.statista.com/  

- BV Resources – Control Premium Study 2020 - https://www.bvresources.com/ 

- Comisia Națională de Prognoză: https://cnp.ro/prognoze-macroeconomice 

- Duff&Phelps – https://www.duffandphelps.com/insights/publications/cost-of-

capital 

- Duff&Phelps - Anuarul Valuation Handbook – Guide to cost of capital 

- Salvidio & Partners Industries Betas III Qauarter 2021 International Edition - 

https://salvidio.com/en/documents-industry-betas/ 

- Trading Economics Forecast - https://tradingeconomics.com 

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
https://www.bnr.ro/Emisiuni-pe-piata-primara-5651.aspx
https://www.bnr.ro/Emisiuni-pe-piata-primara-5651.aspx
https://amadeus.bvdinfo.com/
http://www.marketscreener.com/
https://www.statista.com/
https://www.bvresources.com/
https://cnp.ro/prognoze-macroeconomice
https://www.duffandphelps.com/insights/publications/cost-of-capital
https://www.duffandphelps.com/insights/publications/cost-of-capital
https://salvidio.com/en/documents-industry-betas/
https://tradingeconomics.com/
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ANEXA 2  

 

ASWATH DAMODARAN 

 

COUNTRY RISK PREMIUMS  AND EQUITY RISK PREMIUMS 

UPDATED VALUE MID-YEAR UPDATE 2021 

 

https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctrypremJuly21.xlsx  

 

https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctrypremJuly21.xlsx
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Average of Adj. 

Default Spread 

Average of Country Risk 

Premium 

Average of Equity Risk 

Premium 

Average of Corporate 

Tax Rate 

Western Europe 0.85% 0.86% 5.24% 19.22% 

Andorra 

(Principality of) 1.57% 1.60% 5.98% 10.00% 

Austria 0.33% 0.33% 4.71% 25.00% 

Belgium 0.50% 0.51% 4.89% 29.00% 

Cyprus 2.48% 2.52% 6.90% 12.50% 

Denmark 0.00% 0.00% 4.38% 22.00% 

Finland 0.33% 0.33% 4.71% 20.00% 

France 0.41% 0.42% 4.80% 28.00% 

Germany 0.00% 0.00% 4.38% 30.00% 

Greece 2.97% 3.02% 7.40% 24.00% 

Guernsey (States 

of) 0.50% 0.51% 4.89% 0.00% 

Iceland 0.70% 0.71% 5.09% 20.00% 

Ireland 0.70% 0.71% 5.09% 12.50% 

Isle of Man 0.50% 0.51% 4.89% 0.00% 

Italy 1.82% 1.85% 6.23% 24.00% 

Jersey (States of) 0.41% 0.42% 4.80% 0.00% 

Liechtenstein 0.00% 0.00% 4.38% 12.50% 

Luxembourg 0.00% 0.00% 4.38% 24.94% 

Malta 0.70% 0.71% 5.09% 35.00% 

Netherlands 0.00% 0.00% 4.38% 25.00% 

Norway 0.00% 0.00% 4.38% 22.00% 

Portugal 1.82% 1.85% 6.23% 21.00% 

Spain 1.32% 1.34% 5.72% 25.00% 

Sweden 0.00% 0.00% 4.38% 21.40% 
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Switzerland 0.00% 0.00% 4.38% 14.84% 

Turkey 4.55% 4.62% 9.00% 22.00% 

United Kingdom 0.50% 0.51% 4.89% 19.00% 

 

 

Average of Adj. 

Default Spread 

Average of Country Risk 

Premium 

Average of Equity Risk 

Premium 

Average of Corporate 

Tax Rate 

Eastern Europe & 

Russia 2.66% 2.70% 7.08% 15.65% 

Albania 3.72% 3.78% 8.16% 15.00% 

Armenia 2.97% 3.02% 7.40% 18.00% 

Azerbaijan 2.48% 2.52% 6.90% 20.00% 

Belarus 5.37% 5.46% 9.84% 18.00% 

Bosnia and 

Herzegovina 5.37% 5.46% 9.84% 10.00% 

Bulgaria 1.32% 1.34% 5.72% 10.00% 

Croatia 2.06% 2.10% 6.48% 18.00% 

Czech Republic 0.50% 0.51% 4.89% 19.00% 

Estonia 0.58% 0.59% 4.97% 20.00% 

Georgia 2.48% 2.52% 6.90% 15.00% 

Hungary 1.82% 1.85% 6.23% 9.00% 

Kazakhstan 1.82% 1.85% 6.23% 20.00% 

Kyrgyzstan 4.55% 4.62% 9.00% 10.00% 
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Latvia 0.99% 1.01% 5.39% 20.00% 

Lithuania 0.70% 0.71% 5.09% 15.00% 

Macedonia 2.97% 3.02% 7.40% 10.00% 

Moldova 5.37% 5.46% 9.84% 12.00% 

Montenegro 3.72% 3.78% 8.16% 9.00% 

Poland 0.70% 0.71% 5.09% 19.00% 

Romania 1.82% 1.85% 6.23% 16.00% 

Russia 1.82% 1.85% 6.23% 20.00% 

Serbia 2.48% 2.52% 6.90% 15.00% 

Slovakia 0.70% 0.71% 5.09% 21.00% 

Slovenia 0.99% 1.01% 5.39% 19.00% 

Tajikistan 5.37% 5.46% 9.84% 19.12% 

Ukraine 5.37% 5.46% 9.84% 18.00% 

Uzbekistan 3.72% 3.78% 8.16% 7.50% 

 
 

 

 

 

 

 

 


