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Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: acțiuni nominative, dematerializate,
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Cadrul general
Societatea Appraisal & Valuation s-a înființat în anul 2010, sub forma unei societăți cu răspundere
limitata, având ca domeniu principal de activitate serviciile de evaluare a bunurilor imobile. Compania
și-a extins diversificat activitatea, realizând evaluări și pentru alte tipuri de active: bunuri mobile: mașini,
utilaje, echipamente sau linii tehnologice.
Sediul central al Societăţii este în Bucureşti, în cadrul Nova Building, str. Gara Herăstrău 2-4, etaj 6,
Bucureşti. Emitentul are sedii secundare la Iași şi Cluj, în plus existând o acoperire la nivel național.
Appraisal & Valuation este reprezentant exclusiv NAI Global în Romania. Astfel, serviciile au un caracter
diversificat prin oferirea de consultanta şi evaluare a afacerilor, evaluare a societăţilor comerciale şi a
bunurilor necorporale, brokeraj imobiliar, monitorizare de proiecte, studii de piaţa, studii de fezabilitate,
consultanță imobiliara. Totodată, compania are o filială în Republica Moldova, partener NAI Global în
Moldova, prin societatea Activ Global Properties SRL, având sediul în Chișinău care oferă servicii de
evaluare pe întreg teritoriul Moldovei.
NAI Global este o rețea principală de firme imobiliare comerciale independente şi cea mai mare
companie de servicii de real estate la nivel global. NAI Global conduce o rețea de peste 7,000 de
profesioniști, având aprox. 400 de birouri la nivel global şi cu o prezenta în peste 55 de piețe la nivel
global. Profesioniștii NAI lucrează împreuna cu echipa de management pentru a asista clienții în
maximizarea şi optimizarea strategica a activelor imobiliare deţinute. Birourile NAI, localizate la nivel
global, au încheiat tranzacţii anuale de peste 20 mld. USD. NAI Global gestionează peste 300 de milioane
de mp de spatii comerciale. NAI Global are sediul central în New York. SUA.
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Evenimente importante care au avut loc în primele 6 luni din anul 2021 și impactul asupra raportării
contabile semestriale
Prin Hotărârea Adunării Generale nr. 1 din data de 6.05.2021, înscrisă în Registrul Comerțului la data de
14.05.2021, în baza rezoluției nr. 65025 din 13.05.2021, s-a hotărât transformarea Emitentului în
Societate pe Acțiuni.
Administrarea Societăţii este asigurata de către Consiliul de Administrație, a căror mandat este de 2 ani.
Membrii Consiliului de Administrație sunt următorii:
- Ioan Andrei Botiș, Preşedinte al Consiliului de Administrație: data numirii 26.04.2021, având
data expirării mandatului la 26.04.2023.
- Georgiana-Roxana Botiș: data numirii 26.04.2021, având data expirării mandatului la
26.04.2023.
- Sorin Mihail Huidu: data numirii 26.04.2021, având data expirării mandatului la 26.04.2023.
În luna mai 2021, Societatea, care este reprezentant atât NAI Romania, cât şi NAI Moldova, prin
intermediul filialei sale Activ Global Properties SRL, a încheiat un parteneriat cu Transilvania Broker, al
patrulea cel mai mare jucător de pe piața brokerilor de asigurări. Prin intermediul parteneriatului
strategic, Emitentul își consolidează poziția pe piața prin extinderea portofoliului de servicii, oferind
clienților săi soluții complete şi personalizate de evaluare şi asigurare. Astfel, parteneriatul încheiat va
permite Emitentului să furnizeze, pe de o parte, servicii de evaluare clienților Transilvania Broker,
obținând, în acest sens, un avantaj competitiv major, pe de alta parte, Emitentul va putea oferi astfel
servicii de asigurare.
Începând cu anul 2021, Societatea a adăugat în portofoliul sau de servicii şi cele de tip clădiri verzi
(green services) ce presupun realizarea unui audit tehnic al clădirilor si vizează identificarea de soluții
pentru o eficienta mai buna a costurilor, mai bun pentru mediu, durata de viată mai lunga a proiectelor,
preț mai ridicat de vânzare, dar şi alte caracteristici.
Principalele servicii oferite de către Appraisal & Valuation sunt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Evaluarea proprietăților imobiliare de toate tipurile
Evaluarea afacerii
Evaluarea bunurilor
Evaluarea activelor necorporale
Studii de fezabilitate, studii de piaţa, analiza celei mai bune utilizări
Testul creditorului privat prudent
Dosarul preturilor de transfer/Transfer pricing services
Certificare clădiri verzi
Consultanta privind finanțarea verde (green finance)
Consultanta privind Dezvoltarea imobiliara
Strategia privind stabilirea prețului de vânzare
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În anul 2021, au fost distribuite şi plătite dividende în suma de 399.000 lei, aferente rezultatelor
financiare înregistrate în anii anteriori, conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr.
1/11.04.2021.
Totodată, în vederea fidelizări unor angajaţi, Societatea are în vedere implementarea unui plan de tip
stock option, prin care să îşi recompenseze angajații cheie şi conducerea, cu scopul de a crește
motivarea, implicarea şi aportul acestora la creșterea companiei, dar şi pentru fidelizare şi încurajarea
unei atitudini pro active faţă de obiectivele strategice ale Societăţii. În acest sens, Societatea a aprobat
implementarea unui program de tip SOP în cadrul Hot. AGA nr 2 din 16.06.2021, prin care se are în
vedere distribuția către angajații cheie şi conducere a maxim 1% din acțiunile companiei în fiecare an
din program, care se întinde pe durata a 3 ani.
Prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Appraisal & Valuation S.A. nr. 1 din data de 03.06.2021,
menționată la Registrul Comerţului prin CIM nr. 274565 din data de 08.06.2021, publicată în Monitorul
Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2726/5.VII.2021, acționarii au aprobat operațiunea de majorare a
capitalului social prin aport în numerar, de 38.700 lei, de la 90.000 lei la 128.700 lei prin emiterea unui
număr de 387.000 acţiuni ordinare, nominative, emise în forma dematerializată şi cu valoare nominală
de 0,10 lei/acţiune. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/15.06.2021 s-au stabilit caracteristicile
ofertei, iar prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/18.06.2021 s-au constatat rezultatele ofertei şi
majorarea de capital al Societăţii cu 38.700 lei, de la 90.000 lei la 128.700 lei prin emiterea a 387.000
acţiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei/acţiune şi prima de emisiune de 11,4 lei/acţiune.
În acest context, Emitentul a derulat prin intermediul SSIF Tradeville SA, în data de 18 iunie 2021, o
oferta de vânzare de acţiuni adresată unui număr de mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice,
investitori de retail, pe un stat membru al Uniunii Europene, fără întocmirea şi publicarea unui prospect.
În urma acesteia, au fost emise de către APPRAISAL & VALUATION S.A. un număr de 387.000 acţiuni, cu
o valoare nominală individuală de 0,10 RON, la un preț de 11,5 RON/acţiune, cu o valoare totală de
4.450.500 RON, emise la data de 24.06.2021.
Bugetul companiei a fost aprobat in cadrul Hot. AGA nr. 3 din 16.06.2021 şi este prezentat în cadrul
Memorandumului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de
tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucureşti.
În baza unor contracte de împrumut semnate în anul 2020 (care prevăd plăţi eșalonate, inclusiv pe
parcursul semestrului I al anului 2021), Appraisal & Valuation a acordat împrumuturi societăţilor Ellada
Development SRL în valoare de 750.431,60 lei, şi Afin Investment Services SRL în valoare de 332.608,30
lei la o dobândă de 5%. Aceste tranzacţii nu au un efect substanțial asupra poziției financiare sau a
rezultatelor financiare.
Compania nu a identificat la data prezentului raport alte riscuri şi incertitudini pentru următoarele 6 luni
ale exerciţiului, altele în afara acelor riscurilor legate de mediul de afaceri general, prezentate în cadrul
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Memorandumului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de
tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucureşti.

II. Analiza situației financiare
1. Situația economico-financiară
1.1.

Situația patrimonială la 30.06.2021, comparativ cu 30.06.2020 se prezintă sintetic astfel:

ELEMENTE PATRIMONIALE
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri
Creanțe comerciale
Conturi la băncii, casa
Cheltuieli in avans
TOTAL ACTIV
CAPITALURI PROPRII
Capital social
Prime de capital
Rezerve
Rezultatul reportat
Rezultatul exerciţiului financiar
Provizioane riscuri
DATORII
Datorii termen mediu-lung (> 1 an)
Datorii termen scurt (< 1 an)
Venituri in avans
TOTAL PASIV

30.06.2020
- lei -

30.06.2021
- lei -

220.517
16.698
203.819
2.956.655
1.436.463
1.452.192
68.000
198
3.177.370
1.474.632
2.000
0
400
1.162.001
310.231
0
1.699.140
95.720
1.603.420
3.598
3.177.370

499.996
381.500
118.496
7.604.597
787.561
2.181.659
4.635.377
5.870
8.110.463
5.904.044
128.700
4.411.800
400
1.000.079
363.065
31.232
2.171.589
63.603
2.107.986
3.598
8.110.463
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Active imobilizate
➢ La data de referință 30.06.2021 valoarea imobilizărilor reprezintă o pondere de 6,2% din totalul
activelor, valoarea acestora a crescut la 0,5 mil. lei faţă de 0,22 mil. lei, la sfârșitul primului semestru
din anul 2020.
➢ Imobilizările corporale sunt în valoare de 0,38 mil. lei şi au o pondere de 4,7% din totalul activelor, iar
cele necorporale sunt în valoare de 0,12 mil. lei şi au o pondere de 1,5% din totalul activelor.
Societatea nu deținea imobilizări la data de 30.06.2021.
Active circulante
➢ La sfârșitul primelor 6 luni ale anului 2021, stocurile totalizau 0,78 mil. lei faţă de 1,44 mil. lei la
finalul perioadei de raportare aferentă primului semestru al anului 2020, iar valoarea creanţelor fost
de 2,18 mil. lei cu 50% mai mari, comparativ cu valoarea înregistrată la 30.03.2020 de 1,45 mil. lei. Ca
structura, la data de referința 30.06.2021, stocurile reprezintă 9,7% din totalul activelor, iar
creanţele, 27%.
➢ Casa şi conturile la bănci au crescut la suma de 4,64 mil lei, având în vedere plasamentul privat
derulat în luna iunie. Ca structură, la data de referință 30.06.2021, acest element reprezintă 57% din
totalul activelor.
➢ Astfel, la 30.06.2021, activele circulante au însumat 7,6 mil. lei fată de 2,96 mil. lei la data de
30.06.2020 şi reprezintă 94% din totalul activelor companiei.
Datorii
➢ La finalul semestrului I 2021 datoriile totale ale companiei au însumat aproape 2,17 mil. lei, în
creștere cu 28% faţă de perioada similară de raportare pentru anul 2020 când acestea totalizau 1,69
mil. lei.
➢ Prin raportare la total pasiv, datoriile curente (pe termen scurt) reprezintă 26%, în timp de datoriile
pe termen lung reprezintă 0,8%, menținând-se la un nivel constant relativ scăzut.
Capitaluri proprii
La 30.06.2021, totalul capitalurilor proprii este de 5,9 mil lei, pe fondul emiterii unui număr de
387.000 acţiuni, cu o valoare nominală individuală de 0,10 RON, la un preț de 11,5 RON/acţiune, cu o
valoare totală de 4.450.500 lei, emise la data de 24.06.2021.

1.2.

Situația contului de profit și pierdere la 30.06.2021, comparativ cu realizările semestrului I
2020 se prezintă sintetic astfel:

INDICATORI ECONOMICI

30.06.2020
- lei -

30.06.2021
- lei -

VENITURI DIN EXPLOATARE
Cifra de afaceri
Servicii Prestate
Vânzări de mărfuri

2.298.334
2.290.042
2.290.042
0

2.853.180
2.760.153
2.270.153
490.000
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Alte venituri exploatare
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu mărfurile
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli exploatare
Ajustări de valoare
EBITDA
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Total venituri
Total cheltuieli
REZULTATUL BRUT
Impozit pe profit
REZULTATUL NET

8.292
1.921.662
37.554
0
919.350
885.105
79.653
456.325
376.672
0
0
0
2.298.334
1.921.662
376.672
66.441
310.231

93.027
2.414.659
117.742
424.397
871.508
924.490
76.522
515.043
438.521
8.837
6.605
2.232
2.862.017
2.421.264
440.753
77.688
363.065

Elemente ale performanței financiare
➢ Cifra de afaceri a însumat 2,86 mil. lei la 30.06.2021, în creștere 21% faţă de sfârșitul primului
semestru din anul 2020, când aceasta a totalizat de 2,29 mil. lei.
➢ Cheltuielile de exploatare au ajuns, la sfârșitul perioadei de raportate la valoarea de 2,41 mil. lei, mai
mari cu 26% fată de 30.06.2020 pe fondul creșterii cheltuielilor cu salariile şi a serviciilor prestate de
către terți.
➢ Rezultatul brut înregistrat la 30.06.2021 este de 0,44 mil. lei, în creștere cu 17% prin raportate la
perioada similară a anului 2020, când a înregistrat valoarea de 0,38 mil. lei, şi care după plata
impozitului pe profit a dus la realizarea unui profit net la 30.06.2021, de 363.065 lei.
➢ Prin raportarea profitului net la cifra de afaceri înregistrata în S1 2021, rezulta o marja neta de profit
de 13,2% , valoare comparabilă cu cea înregistrata la S1 2020 de 13,5%.
➢ Marja EBITDA se situează la valori de 20% pentru semestrul I aferent anului 2020 şi de 19% pentru
aceiași perioadă a anului 2021.
1.3.

Cash-Flow, schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază,
investițiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârșitul perioadei

Casa şi conturile la bănci la începutul perioadei (01.01.2021): 42.061 lei;
Casa şi conturile la bănci la sfârșitul perioadei (30.06.2021): 4.635.377 lei.
Anexat prezentei se regăsește raportarea contabilă semestrială.
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2. Analiza activității emitentului
2.1.

Prezentarea şi analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de
incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași
perioadă a anului trecut

Elementele de evaluare generala care privesc aspectele financiare ale societăţii au fost prezentate în
secțiunea precedentă.
Emitentul îşi desfăşoară activitatea într-un mediu concurențial dinamic. Pentru a contracara acest aspect,
Societatea dezvolta si îmbunătățește permanent serviciile astfel încât sa fie personalizate in funcţie de
specificul clienților, acordând importantă capitalului uman, întrucât pentru aceasta, pierderea angajaţilor
calificați în domeniul evaluării şi persoanele cheie ale companiei, reprezintă unul dintre principalele riscuri
identificate.
Riscul de lichiditate - reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativa a rezultatelor şi capitalului,
determinat de incapacitatea Societăţii de a-şi îndeplini obligațiile la scadenta acestora. Riscul de lichiditate
este corelat cu deținerea de active imobilizate sau financiare şi transformarea acestora în active lichide.
Societatea depinde de condiţiile de acces la finanţare şi alte surse de lichidități care pot fi restricționate din
motive independente de controlul acesteia. Principalii factori care afectează în mod direct riscul de
lichiditate sunt: instabilitatea/conflictele politice interne, modificările repetate ale cadrului legislativ, lipsa
surselor de lichiditate din piaţa, precum şi politica bugetară, care pot conduce la o percepție
negativa/neîncredere din partea investitorilor interni şi externi, şi care pot cauza retrageri de lichidități din
sistemul financiar romanesc şi implicit poate afecta şi lichiditatea Emitentului.
Riscul asociat ratelor dobânzilor şi surselor de finanţare - este riscul actual sau viitor de impact negativ al
profiturilor şi capitalului ca urmare a unor modificări adverse ale ratelor dobânzii sau a condiţiilor de
finanţare. În cazul deteriorării mediului economic în cadrul căruia operează Emitentul, acesta s-ar putea găsi
în imposibilitatea contractării unor noi finanțări in condiţiile anterioare, fapt ce ar putea duce la creșterea
costurilor de finanţare si ar afecta situaţia financiară a Societăţii.
Riscul de cash-flow – acesta reprezintă riscul ca Societatea sa nu-şi poată onora obligațiile de plata la
scadenţă. O politică prudentă de gestionare a riscului de cash-flow implica menținerea unui nivel suficient
de numerar, echivalent de numerar si disponibilitate financiara prin facilitați de credit contractate adecvat.
Societatea monitorizează nivelul intrărilor de numerar previzionate din încasarea creanţelor comerciale,
precum şi nivelul ieșirilor de numerar previzionate pentru plata datoriilor comerciale şi a altor datorii.
Datorita acestui model de afaceri, care include furnizarea de servicii de monitorizare sub o taxă fixă lunară,
societatea reușește sa mențină un flux de numerar sănătos.
Riscul investițiilor în alte companii - emitentul poate decide investiția în alte societăți din același domeniu de
activitate, luând decizia de investiție în mod rezonabil, fundamentat şi diligent în funcţie de oportunitățile
viitoare. Emitentul poate decide investiția in companii ce derulează activităţi încadrate în aceeași linie de
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activităţi, sau a unor activităţi complementare, luând în calcul integrarea acestor linii în cadrul activitatii
principale ale societăţii. Dar, din motive ce nu țin de Emitent, investiția se poate dovedi a fi sub estimările
prognozate de Emitent la momentul luării deciziei de investiție, astfel aceasta demonstrând-se a fi
nefavorabilă ulterior. În cazul preluării altei societăți sau a unei dețineri semnificative în alte companii,
Emitentul nu poate garanta păstrarea portofoliului de clienţi ale societăţii achiziționate sau generarea
aceleași marje de profit înregistrate anterior de acestea.
Bugetul pentru anul 2021 a fost aprobat in cadrul Hotărârii AGA nr. 3 din data de 16.06.2021. principalii
indicatori ai acestuia şi gradul de realizare prin raportare la sfârșitul primului semestru al anului 2021, sunt:

Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
Rezultat din exploatare
Rezultat net

Prevăzut BVC 2021
6.181.662
5.304.414
877.249
614.439

Realizat S1 2021
2.853.180
2.414.659
438.521
363.065

Gradul de realizare
46%
46%
50%
59%

La finalului perioadei de raportare, societatea a realizat 59% din indicatorul - rezultat net, aprobat conform
Hotărârii Adunării Generale.

2.2.

Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor
cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare a
acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Emitentul a derulat prin intermediul SSIF Tradeville SA, in data de 18 iunie 2021, o oferta de vânzare de
acţiuni adresată unui număr de mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, investitori de retail, pe un
stat membru al Uniunii Europene, fără întocmirea şi publicarea unui prospect. În urma acesteia, au fost
emise de către APPRAISAL & VALUATION S.A. un număr de 387.000 acţiuni, cu o valoare nominală
individuală de 0,10 lei, la un preț de 11,5 lei/acţiune, cu o valoare totală de 4.450.500 lei, emise la data de
24.06.2021.
În cadrul plasamentului privat au fost emise acţiuni către 115 de investitori, dintre care 19 investitori
calificați (inclusiv profesionali), iar restul 96 de retail. Dintre investitorii de retail, 6 sunt persoane juridice
romane si restul de 90 sunt persoane fizice romane.
Sumele atrase vor fi folosite, în principal, pentru finanțarea şi dezvoltarea activitatii curente, prin crearea de
noi divizii, extinderea serviciilor, a platformelor digitale, deschiderea de sedii noi. Emitentul
urmărește finanțarea activitatii curente a companiei / inclusiv a eventualei extinderi a activitatii prin posibile
achiziții.
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2.3.

Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează
semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate
veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului
trecut

Nu au existat evenimente, tranzacţii care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază în
afara elementelor precizate anterior în cadrul acestui Raport.
3. Schimbări care afectează capitalul şi administrarea emitentului
3.1.

Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligațiile
financiare în timpul perioadei respective

În perioada analizată nu au existat situații care să pună societatea în imposibilitatea de a-şi onora obligațiile
financiare.
3.2.

Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de
emitent

Societatea Appraisal & Valuation s-a înființat in anul 2010, sub forma unei societăți cu răspundere limitată,
având ca domeniu principal de activitate serviciile de evaluare a bunurilor imobile. Prin Hotărârea Adunării
Generale nr. 1 din data de 6.05.2021, înscrisă în Registrul Comerțului la data de 14.05.2021, în baza
rezoluției nr. 65025 din 13.05.2021, s-a hotărât transformarea Emitentului în Societate pe Acțiuni. Capitalul
social al emitentului este de 128.700 lei, împărțit în 1.287.000 acţiuni cu valoare nominală de 0,10
lei/acţiune.
4. Tranzacții semnificative
Nu s-au efectuat tranzacții semnificative de către emitent cu persoanele cu care acționează în mod
concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.
5. Declarații
Situațiile financiare semestriale nu au fost auditate de către auditorul financiar al societăţii, acestea nu au
fost depuse la ANAF datorită lipsei acestei obligații şi au fost întocmite de societate în mod voluntar pentru
raportarea financiară conform reglementărilor pieţei de capital.
Anexe:
- Raportarea contabilă semestrială la 30 iunie 2021;
- Declarația privind conformitatea cu standardele contabile aplicabile.
Președinte al Consiliu de Administrație.
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DECLARATIA
persoanei responsabile privind raportarea contabilă semestrială la 30.06.2021

Andrei Ioan BOTIŞ în calitate de Director General al Societăţii , îşi asumă raspunderea
pentru întocmirea situaţiilor financiare la 30.06.2021 şi confirma că:
-

-

-

Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în
conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
Situaţiile financare anuale ofera o imagine fidelă a poziţiei financiare,
performantei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea
desfaşurată;
Raportul Consiliului de Administraţie cuprinde o analiză corectă a dezvoltării şi
performanţelor societăţii, precum şi riscurile şi incertitudinile specifice
activităţii;
Situaţiile financiare la 30.06.2021 nu au fost auditate.

Președinte al Consiliului de Administraţie
Director General
Andrei Ioan BOTIŞ
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