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REZUMAT – FAPTE, IPOTEZE SPECIALE, REZULTATELE ANALIZELOR, CONCLUZII
Scopul evaluării:

Divizarea societății Active Power Solutions (APS) prin transferul
liniei principale de activitate a acesteia catre societatea
beneficiara Life is Hard SA si utilizarea valorilor pentru
calcularea raportului de schimb in proiectul de divizare.

Subiectul evaluării:

Linia de activitate principală din cadrul societății Active Power
Solutions, constand în vânzare de produse/servicii telecom și
reprezentând aportul net al acesteia în cadrul proiectului de
divizare.
Societatea comercială Active Power Solutions (APS), are sediul
în localitatea Florești, județul Cluj, strada Avram Iancu, nr. 500.
Pagina de web a societății este www.aps.ro.

Activitatea companiei analizate:

Societatea comercială Active Power Solutions este înregistrată
cu obiect principal de activitate: Consultanță în tehnologia
informației – cod CAEN 6202.

Instrucţiunile evaluării:

Conform contractului nr. 68/06.02.2020

Premisele evaluării:

Linia de activitate din cadrul APS a fost evaluată în ipoteza
respectării principiului continuității activității.

Tipul valorii estimate:

Valoarea de piață aşa cum este ea definită în «Standardele de
Evaluare a Bunurilor 2018», 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.

Data evaluării:

31.12.2019

Ipoteze şi ipoteze speciale:

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

Concluziile evaluării:

Valoarea de piață a aportului net al companiei APS, constând
în linia de activitate ce vizează vânzarea produselor/serviciilor
telecom, estimată în conformitate cu Standardele de Evaluare
a Bunurilor editia 2018 ANEVAR este de 12.720.000 lei

2

DARIAN DRS

Metodele de evaluare recomandate de Standardele de Evaluare (SEV) emise de ANEVAR sunt:
 Abordarea prin venit – reprezintă o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi,
participaţii sau linii de activitate prin folosirea uneia sau mai multor metode prin care valoarea
este estimată prin convertirea beneficiilor anticipate în valoare a capitalului.
 Abordarea prin piaţă - o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participaţii sau linii
de activitate prin folosirea uneia sau mai multor metode care compară subiectul evaluat cu alte
întreprinderi similare, participaţii sau linii de activitate similare care au fost vândute.
 Abordarea bazată pe active – metodă de estimare a valorii unei întreprinderi, participaţii sau linii
de activitate utilizând metode bazate pe valoarea de piaţă a activelor individuale ale întreprinderii
minus datoriile.
Dintre cele trei abordări, nu am aplicat cea prin piață, respectiv cost, întrucât:
 La nivelul pieței de Fuziuni și Achiziții (M&A) nu se cunosc tranzacții cu linii de activitate similare
ca și complexitate, contracte și acoperire națională; de asemenea, pe pietele de capital din
Europa centrala nu au fost identificate suficiente companii listate cu domeniu de activitate similar
si pentru care sa fie disponibile date privind multiplii previzionati pentru perioada urmatoare.
Astfel, nu există baze solide pentru aplicarea abordării prin piață.
 La nivelul liniei de activitate analizate identificăm o serie de active necorporale (bază de clienți,
persoane cheie, etc.) ce formează împreună cu restul activelor suport patrimoniul analizat.
Întrucât aceste active necorporale nu pot fi estimate în mod distinct, abordarea pe bază de active
nu a fost aplicată. Mai mult, SEV emise de ANEVAR recomandă utilizarea acestei abordări doar
în cazul start-up-urilor sau unde principiul continuității activității nu este respectat; în cazul
prezentului proces de evaluare nici una dintre cele două condiții nu este respectată.
Abordarea prin venit a fost utilizată în vederea estimării valorii de piață a liniei de activitate descrise, fiind
cea mai adecvată întrucât surprinde aportul tuturor activelor deținute, corporale și necorporale. În
aplicarea acestei abordări am utilizat previziunile managementului pentru a surprinde evoluția viitoare
asteptata a societății dar și o serie de date de piață prin care am verificat rezonabilitatea lor.
În consecinţă, considerăm că rezultatul metodei fluxurilor financiare actualizate este cel mai reprezentativ
pentru scopul prezentei evaluări având în vedere relevanţa datelor (majoritatea preluate din piaţă) şi
informaţiilor utilizate în aplicarea ei.
DARIAN DRS S.A.
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1 TERMENII DE REFERINŢĂ AI EVALUĂRII
1.1 Identificarea şi competenţa evaluatorului
Evaluarea expusă în prezentul raport a fost realizată de către societatea comercială DARIAN DRS SA1,
și nu s-a primit asistență semnificativă din partea niciunei alte persoane, înafara celor identificate mai jos:



proprietatea/societatea a fost inspectată și evaluată de către Ilie Baciu, cu legitimația ANEVAR
nr. 10363;
respectarea procedurilor interne de calitate ale companiei DARIAN DRS S.A., a fost verificată
de către Andreea Suciachi.

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

Ilie Baciu
Evaluator autorizat ANEVAR

1

Andreea Suciachi
Evaluator autorizat ANEVAR

DARIAN DRS SA, împreună cu evaluatorii identificați, sunt denumiți generic în cadrul raportului „Evaluatorul”.
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1.2 Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați
În conformitate cu datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, prezentul raport de evaluare
se adresează exclusiv socității comerciale Active Power Solutions în calitate de Client și Grupului Life is
Hard în calitate de Utilizator Desemnat.
Evaluatorul nu va transmite copii ale prezentului raport sau părți din acesta, niciunei terțe părți, dacă
aceasta nu a fost desemnată în scris ca posibil utilizator, și nici nu poate fi făcut responsabil pentru
eventuale prejudicii produse părților în drept în cazul în care un terț ar deține și utiliza o astfel de copie.
Responsabilitatea Evaluatorului este doar față de utilizatorii desemnați și nu poate fi extinsă față de niciun
terț.

1.3 Scopul evaluării
Scopul prezentului raport de evaluare îl reprezintă divizarea societății Active Power Solutions (APS) prin
transferul liniei principale de activitate a acesteia catre societatea beneficiara Life is Hard si utilizarea
valorilor pentru calcularea raportului de schimb in proiectul de divizare.

1.4 Identificarea activului supus evaluării
În conformitate cu contractul și datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, prezenta
evaluare se referă la linia de activitate vânzare produse/servicii telecom din cadrul societății Active Power
Solutions, aceasta fiind principala linie de activitate din cadrul companiei.
Societatea comercială Active Power Solutions (APS), are sediul în localitatea Florești, județul Cluj, strada
Avram Iancu, nr. 500. Pagina de web a societății este www.aps.ro
Linia de activitate a fost evaluată în ipoteza respectării principiului continuității activității.

1.5 Tipul valorii
Luând în considerare scopul prezentei evaluări, tipul valorii adecvat este ”valoarea de piață”, definită de
SEV 100 – Cadru general (IVS 100 – Cadru general) ca fiind: „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.
Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data întocmirii
sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica, concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea.

1.6 Data evaluării
Concluzia asupra valorii recomandată ca opinie finală în acest raport a fost determinată în contextul
condițiilor pieței specifice din perioada decembrie 2019; data evaluării este 31.12.2019.
Data raportului este 30.03.2020.
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1.7 Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării
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.

1.8 Natura și sursa informațiilor utilizate
A. Informații primite de la client:
Documentele puse la dispoziţie de catre reprezentanţii societăţii comerciale Active Power Solutions
cuprind:
 informații centralizate în cadrul chestionarului transmis cu privire la:
1. activitatea operațională a companiei;
2. activitatea comercială a companiei;
3. situația juridică a companiei și a patrimoniului său;
4. activele și pasivele ce formează linia de activitate analizată
 situațiile financiare aferente perioadei 2014 - 2019;
 balanțele de verificare;
 așteptările managementului cu privire la evoluția viitoare a liniei de activitate.
Documentele şi informaţiile referitoare la societatea comercială Active Power Solutions au fost puse la
dispoziţia evaluatorului de către conducerea acesteia. Evaluatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere
pentru datele puse la dispoziţie de către societate şi nici pentru rezultatele obţinute în cazul în care
acestea sunt viciate de date incomplete sau greşite.


Informații pe care se bazează concluzia asupra valorii:
o Elemente de venituri și cheltuieli previzionate aferente liniei de activitate analizate,
pornind de la datele furnizate de către managementul companiei.
o Structura de active și pasive ce formează linia de activitate analizată.
o Orice date relevante a căror considerare poate influența rezultatul metodelor
aplicate.

Aceste informații au fost asumate de catre Evaluator în urma comparării cu cele rezultate din cercetarea
pieței; pentru diferențele semnificative au fost aplicate ajustări. Astfel metoda DCF din cadrul abordării
prin venit are la bază bugetul previzional primit de la reprezentantii societăţii, acesta fiind ajustat în
vederea normalizării indicatorilor previzionați, tinându-se cont de situaţia actuală a societăţii, de istoricul
activităţii cât şi de informaţiile cunoscute la data evaluării privind evoluţia viitoare a pieţei specifice.
B. Informații colectate de evaluator:
 Date privind sectorul specific;
 Date necesare pentru estimarea ratei de actualizare;
 Indicatori economico-financiari ai unor companii comparabile din piata specifică – informații
preluate din baze de date precum Amadeus;
 Standardele de Evaluare a Bunurilor 2018.
Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile și documentele pe care le-a avut la dispoziţie,
putând exista şi alte informaţii sau documente de care evaluatorul nu avea cunoştinţă.
Evaluatorul a obţinut informaţii, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte şi de încredere dar nu
se asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi incorecte.
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1.9 Ipoteze și ipoteze speciale
Valoarea opinată în raportul de evaluare este estimată în condiţiile realizării ipotezelor care urmează şi
în mod special în ipoteza în care situaţiile la care se face referire mai jos nu generează niciun fel de
restricţii în afara celor arătate expres pe parcursul raportului şi a căror impact este expres scris că a fost
luat în considerare. Dacă se va demonstra că cel puţin una din ipotezele sub care este realizat raportul
şi care sunt detaliate în cele ce urmează nu este valabilă, valoarea estimată este invalidată.
Principalele ipoteze de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt
următoarele:
Ipoteze:
 Toate aspectele şi informaţiile se bazează pe informaţiile şi documentele furnizate de către
reprezentanţii societății comerciale Active Power Solutions prin conducerea acesteia. Aceste
informaţii au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul
de proprietate asupra activelor ce compun linia de activitate este considerat valabil şi marketabil;
 Informaţiile furnizate de terţe părţi sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanţii
pentru acurateţe;
 Din informaţiile deţinute de către evaluator, nu există niciun indiciu privind existenţa unor
contaminări naturale sau chimice la data evaluării care afectează valoarea activelor analizate
sau a proprietăţilor vecine. Evaluatorul nu are cunoştinţă de efectuarea unor inspecţii sau a unor
rapoarte care să indice prezenţa contaminanţilor sau a materialelor periculoase.
 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;
 Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie, putând
exista şi alte informaţii de care evaluatorul nu avea cunoştinţă.
 Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare al acestuia;
 Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să
depună mărturie în instanţă relativ la societatea în chestiune;
 Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitoare la valori, identitatea
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al părţilor amintite în
subcapitolul 1.2;
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 Restricții de utilizare, difuzare sau publicare
Raportul de evaluare, în totalitate sau pe părți, sau oricare altă referire la acesta, nu poate fi publicat, nici
inclus într-un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului cu specificarea
formei şi contextului în care urmează să apară. Publicarea parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui
de către alte persoane decât cele la care s-au făcut referiri anterior (cap.1 Termenii de referință ai
evaluării – 1.2. Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați), atrage după sine încetarea
obligaţiilor contractuale. De asemenea, intrarea în posesia unui terţ a unei copii a acestui raport nu
implică dreptul de publicare a acestuia.
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1.11 Declararea conformității evaluării cu SEV
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;
 Prezentul raport de evaluare este întocmit cu respectarea cerinţelor SEV 103 – Raportare
(IVS 103).
Standardele pentru active:
 Obiectul evaluării fiind o întreprindere, 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.
Conform prevederilor contractuale și a instrucțiunilor evaluării, nu a fost necesară abaterea de la niciunul
din standardele respective.

1.12 Descrierea raportului
Raportul de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu SEV 103 și cuprinde, pe lângă
termenii de referință, descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților relevante pe
care s-a bazat opinia privitoare la indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară nicio excludere sau
abatere de la respectivul Standard.
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2 PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC
2.1

Date generale

Denumirea societății: Active Power Solutions S.R.L.;
Adresa: localitatea Florești, județul Cluj, strada Avram Iancu, nr. 500;
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J12/1356/2000;
Cod unic de înregistrare: RO 13548502.
Obiectul principal de activitate al companiei îl reprezintă „Activitati de consultanta in tehnologia
informatiei” conform cod CAEN 6202.
Principala linie de activitate din cadrul societății consta in vânzarea de produse/servicii telecom din
portofoliu Telekom. Clienții acestei linii de business sunt cei din segmentul SOHO/SME2 aflați în
următoarele județe:


Maramures, Bihor, Arad, Timisoara



Cluj, Salaj, Bistrita, Alba



Bucuresti, Bacau, Iasi

2.2 Diagnosticul juridic
Diagnosticul juridic pentru o companie sau o linie de activitate are în vedere investigarea aspectelor juridicolegale privind activitatea acesteia, în general, și a patrimoniului ce urmează a fi evaluat.

2.2.1

Surse

Prezentarea aspectelor juridice şi a tuturor aspectelor menționate în întregul raport are la bază documentele
şi informaţiile (amintim aici situaţiile financiare pe ultimii 5-6 ani) puse la dispoziţie de către Active Power
Solutions prin conducerea societăţii, directorii de funcţiuni şi persoane autorizate din compartimentele de
specialitate ale societăţii.

2.2.2

Forma juridică

Compania Active Power Solutions este o societate comercială care funcționează conform legislației
aplicabile pe teritoriul României și anume Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, fiind organizată
ca societate cu răspundere limitată (SRL).
Linia de activitate supusă analizei este parte integrantă din societatea APS, dar poate fi izolată de restul
activităților și astfel poate fi evaluată în acord cu prevederile SEV 2018.

2.2.3

Proprietarii companiei

Capitalul social, la data evaluării, conform informaţiilor furnizate de către client în cadrul chestionarului de
evaluare este deţinut de către următorii acționari persoane fizice:
Nr.crt
1
2

2

Denumire acţionar
CHIS HONORIA OLIVIA
CHIS IOAN CATALIN

Număr părți sociale
1
19

Cota din capitalul social
5%
95%

Companii de talie mica si medie
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La data evaluării capitalul social al companiei APS este de 200 lei.

2.2.4

Structura bilanțieră ce compune linia de activitate analizată

Linia principală de activitate, ce constă în vânzarea de produse/servicii telecom este formată la data
evaluării din următoarele categorii de active și pasive:
Active:
 Imobilizări corporale, financiare și necorporale
Linia de activitate include următoarele grupe de imobilizări corporale:



Clădiri și construcții speciale, facem referire aici la amenajările realizate în spațiul închiriat din
Florești, str. Avram Iancu nr. 500 în sumă de 1.238.886 lei din care se transferă doar soldul de
1.169.927,82 lei.
Echipamente, facem referire aici în principal la flota de mașini, respectiv infrastructura IT
(calculatoare, echipamente IT), mobilier etc. Acestea sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr.
Inventar
1
2
9
10
15
20
21
22
23
24
31
32
33
34
47
48
50
51
52

Denumire
SERVER DELL POWEREDGE R 320
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S7
EDGE 2G
VW POLO TRENDLINE 1.0TDI
WVWZZZ6RZFY279705
VW POLO TRENDLINE 1.0TDI
WVWZZZ6RZFY279829
VW POLO TRENDLINE 1.0TDI
WCWZZZ6RZFY072337
AUTOMOBIL GOLF TRENDLINE 1.6TDI
WVWZZZAUZFW357643
AUTOMOBIL GOLF TRENDLINE 1.6TDI
WVWZZZAUZFW357636
GOLF TRENDLINE 1.6TDI
WVWZZZAUZGW006542
GOLF TRENDLINE 1.6TDI
WVWZZZAUZGW006178
VW POLO TRENDLINE 1.0 4 USI
SS.WVWZZZ6RZFY272835
VW POLO TRENDLINE 1.0 4 USI 60CP/44KW
SS.WVWZZZ6RZFY308212
VW POLO TRENDLINE SMALL FLEET 1.6
TDI 90CP/66KW SS.WVWZZZ6RZFY308212
VW POLO TRENDLINE SMALL FLEET 1.6TDI
90CP/66KW SS.WVWAUZGW006156
VW POLO TRENDLINE SMALL FLEET 1.6TDI
90CP/66KW SS.WVWAUZFW357554
SISTEM DE CONFERINTE
MACBOOK PRO 13 RETINA MF840RO/A
LAPTOP DELL 15.6" INSPIRION 7548 (SERIA
7000),UHD TOUCH,PROCESOR
TELEVIZOR SMART ANDROID 3D LED
SONY BRAVIA 164CM,4K,ULTRA HD
SCAUN BIROU EMBODY

Val. Inventar
la 31.12.2019
(lei)

Val. Amortizată
la 31.12.2019
(lei)

Val. Rămasă
la 31.12.2019
(lei)

10349.72
2520.92

10349.72
2240.82

0
280.1

35190.65

35190.65

0

35190.65

35190.65

0

34860.43

34860.43

0

56193.84

56193.84

0

56193.84

56193.84

0

56383.42

56383.42

0

56383.42

56383.42

0

34544.97

34544.97

0

35485.04

35485.04

0

55761.5

55761.5

0

55761.5

55761.5

0

55761.5

55761.5

0

12865.6
6029.65
4710.62

12865.6
6029.65
4710.62

0
0
0

8466.57

8290.19

176.38

4295.02

2087.79

2207.23
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Nr.
Inventar
55
56
58
59
60
64
65
66
67
69
70
74
82
84
87



Denumire
LED TV UHD 4K ANDROID
OPEN VOX UMTS GATEWAY 4-CHANNEL
UMTS
BANCHETA TAPITATA
BANCHETA TAPITATA
DACIA DUSTER COMFORT 1.5
IMAC 27"QC I5 3.4GHZ RETINA 5K/8GB/1TB
FOTOLIU A-BY-TOM ALBASTRU INCHIS
ET80 CF
PERDEA AER
LAPTOP ASUS 15 I7-8750H 16G 1T+256G
ANSAMBLU COLT EXTENSIBIL
CALCULATOR PORTABIL APPLE-MACBOOK
AIR13" I5 DC1.8GHZ/8GB/12
LAPTOP MI 15 I7-8750H 8GB 1TB 1050TI4GB DOS, OEM WIN 10 HOM
IPHONE 11 PRO 256GB SPACE GREY
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 PLUS 256GB
BK
AMENAJARE SPATIU - SEDIU

Val. Inventar
la 31.12.2019
(lei)

Val. Amortizată
la 31.12.2019
(lei)

Val. Rămasă
la 31.12.2019
(lei)

3411.67
3453.65

1848.02
2398.37

1563.65
1055.28

2580.67
2580.67
63772.1
7762.04
5010.08

609.28
609.28
22586
2425.65
974.15

1971.39
1971.39
41186.1
5336.39
4035.93

3421.01
6973.04
6410.09
3528.57

926.51
2518.06
1068.36
1176.21

2494.5
4454.98
5341.73
2352.36

3946.92

1096.4

2850.52

5741.9
4494.76

159.5
0

5582.4
4494.76

1238886

0

1238886

Pe lângă bunurile mobile prezentate mai sus se mai transferă câteva active din aceeași categorie,
înregistrate sub același număr de inventar, toate având valoare netă contabilă 0:
Nr. Inventar

Denumire

Val. Inventar
(lei) la
31,12,2019

Val. Amortizată
la 31,12,2019

Val. Rămasă la
31,12,2019

79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79

HYUNDAI I20 B 105 APS CTR 40340
VW TAKE UP! 2 USI- CJ 25 APS
VW TAKE UP! 2 USI- CJ 19 APS
VW TAKE UP! 2 USI-CJ 09 APS
VW TAKE UP! 2 USI-CJ 15 APS
VW TAKE UP! 2 USI-CJ 06 APS
VW TAKE UP! 2 USI-CJ 26 APS
VW TAKE UP! 2 USI-CJ 16 APS
VW TAKE UP! 4 USI- CJ 91 APS
VW TAKE UP! 4 USI- CJ 92 APS
VW TAKE UP! 4 USI- CJ 43 APS
VW TAKE UP! 4 USI-CJ 95 APS
VW TAKE UP! 4 USI
VW TAKE UP! 4 USI
VW TAKE UP! 4 USI
VW TAKE UP! 4 USI
VW TAKE UP! 4 USI
VW TAKE UP! 4 USI
VW TAKE UP! 4 USI
VW TAKE UP! 4 USI
VW TAKE UP! 4 USI
VW TAKE UP! 4 USI
VW TAKE UP! 4 USI

28,866
28,750
28,750
28,750
28,750
28,750
28,750
28,750
29,290
29,290
29,290
29,290
28,956
28,956
28,956
28,956
28,956
28,956
28,956
28,956
28,956
28,956
28,956

28,866
28,750
28,750
28,750
28,750
28,750
28,750
28,750
29,290
29,290
29,290
29,290
28,956
28,956
28,956
28,956
28,956
28,956
28,956
28,956
28,956
28,956
28,956

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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79
79

VW TAKE UP! 4 USI
VW TAKE UP! 4 USI
TOTAL

28,956
28,956
723,710

28,956
28,956
723,710

0
0
0

Imobilizările financiare includ garanțiile acordate pentru spațiile închiriate.
Nr.crt

Garantie chirie

Furnizor

1

1404.66

Andreea Roseti, chirie SB

2

1759.54

Patirom Iasi

3

1198

Mezeret Oradea

Din categoria activelor necorporale sunt transferate următoarele:

Nr.
Inventar
68
72
73
75
86

Val.
Inventar la
31.12.2019
(lei)

Val.
Amortizată
la
31.12.2019
(lei)

Val.
Rămasă la
31.12.2019
(lei)

445.86
442.51
442.51
12606.2
51590.5

445.86
405.64
405.64
12606.2
0

0
36.87
36.87
0
51590.5

Denumire

LIC OEM WIN 10 HOME 64BIT EN
LIC OEM WIN 10 HOME 64BIT EN
LIC OEM WIN 10 HOME 64BIT EN
APLICATIE CRM
SISTEM CALL CENTER MEDIATEL

Se transfera de asemenea și cheltuieli de dezvoltare cu valoare netă contabilă egală cu 0.
 Active circulante
Conform datelor furnizate de societate nu se transferă active circulante cu excepția obiectelor de
inventar, conform tabelului de mai jos:
data_int
1/10/2018
1/10/2018
1/10/2018
1/10/2018
1/10/2018
1/10/2018
1/10/2018
5/4/2018
5/11/2018
7/1/2018
7/19/2018
7/24/2018
7/24/2018
7/24/2018
8/14/2018
8/14/2018
8/14/2018

denumire
PAHL BLAT ALB
PAHL CADRU BLAT ALB
FRONT SERTAR 60X32
FRONT SERTAR 60X16
SERTAR FARA FRONT
SERTAR FARA FRONT 16CM
CADRU ALB
MCF BROTHER
IMPRIMANTA BROTHER
SERVER DELL R200
SMARTPHINE HUAWEI P9 LITE MINI D
SMARTPHINE HUAWEI P9 LITE MINI D
MARKUS N SCAUN ROTATIV VISSLE
MICKE COMODA CU ROTILE
SCAUN ROTATIV MARKUS
BIBLIOTECA BILLY NNN
BIROU LINNMON

cod_art
4
5
6
7
8
9
10
36
37
51
48
48
20
49
53
54
55

cantitate
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
4
6
23
6
7
2
7

pret
84.03
159.66
33.61
42.02
42.02
58.82
84.03
445.38
840.34
2072
504.12
504.12
445.38
163.87
461.34
125.21
88.23

valoare
84.03
159.66
33.61
42.02
42.02
58.82
84.03
890.76
840.34
4144
2016.47
3024.71
10243.7
983.19
3229.38
250.42
617.61
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data_int
8/14/2018
9/4/2018
9/13/2018
9/13/2018
9/14/2018
11/1/2018
11/9/2018
11/13/2018
11/13/2018
11/19/2018
11/19/2018
11/19/2018
11/27/2018
11/27/2018
11/27/2018
12/3/2018
12/12/2018
12/18/2018
12/18/2018
12/18/2018
1/16/2019
1/17/2019
1/17/2019
2/11/2019
2/11/2019
2/12/2019
2/13/2019
2/18/2019
3/18/2019
4/4/2019
4/17/2019
5/15/2019
5/20/2019
5/20/2019
5/24/2019
5/30/2019
8/17/2019
9/11/2019
9/23/2019
9/24/2019

denumire
COMODA ALEX
COMPRESOR AER FARA ULEI
STEINHAUS START
MULTIFUNCTIONAL LASER BROTHER
DCP-L5500DN
MULTIFUNCTIONAL LASER BROTHER
DCP-L5500DN
LAPTOP DELL LATTITUDE
CANAPEA EXTENSIBILA BEBOP COOL
LAPTOP HP 250G6 I3-7020 U, SSD
240GB, LIC OEM WIN 10 HOME
COVOR BELLA
HUAWEY Y5(2018) 5.45"
LINNMON BLAT ALB
ADILS PICIOR ALB
MARKUS N SCAUN ROTATIV VISSLE
SCAUN OLIMPIA NEGRU
MASA OLIMPIA ALB/NATUR
SCAUN OLIMPIA GALBEN
MASA DE BIROU DURHAM OD13102_W,
MDF ALB MAT
SCAUN DIN OTEL SI TEXTIL
MASUTA CAFEA ANTONIO
ANSAMBLU COLT EXTENSIBIL
MASUTA CAFEA ANTONIO
LAPTOP HP 250G6 15FHD I5-7200U 4
500 AMD2G DOS
LAMPADAR UPSTREET LEMN OTEL
NEGRU
LAPTOP HP 250G6 15FHD I5-7200U 4
500 AMD2G DOS
APPLE TV 4K 64GB
DELL INSPIRON 3567 GHD I5-7200U 8
256 W10H
TP-LINK ROUTER 4G N300 2.4GHZ
HUAWEI Y5 (2018) 5.45" 16GB SSIM BK
HUAWTI P20 LITE 5.84" 64GB DSIM BL
ROUTER UBIQUITI 1XWAN 6XLAN GB
TABLETA LENOVO TAB E8
MONITOR LED DELL PROFESSIONALM
P24 18 HT TOUCH 10 POINT
MASINA ELECTRICA DE TUNS IARBA
SCAUN OMT 5367 NEGRU
SCAUN OMT 33
IPHONE 6S 32GB SPACE GREY
CANON MF267DW A4 MONO LASER
MFP
TELEFON APPLE -APPLE IPHONE 6S
KIT DE BOX
APC BACK-UPS 1400 VA
WHITEBOARD MGN MOBIL,
SP220*120CM

cod_art
56
65

cantitate
7
1

pret
168.07
210.08

valoare
1176.49
210.08

66

1

1247.71

1247.71

66

1

1247.71

1247.71

63
113
118

3
2
12

941.5
1439.37
1837.43

2824.5
2878.74
22049.16

114
117
110
112
20
105
106
107
133

1
12
6
12
6
1
1
2
5

1440
441.78
67.23
10.42
461.51
211.76
500.01
211.77
377.31

1440
5301.36
403.36
125.06
2769.06
211.76
500.01
423.54
1886.55

121
126
127
126
154

2
1
1
1
1

962.19
552.94
8273.11
552.94
1871.21

1924.37
552.94
8273.11
552.94
1871.21

171

1

714.29

714.29

154

1

1871.52

1871.52

187
188

1
4

828.92
2332.12

828.92
9328.48

179
189
190
208
228
229

1
4
1
1
1
1

295
378.85
918.5
1198.88
418.4
1183.55

295
1515.4
918.5
1198.88
418.4
1183.55

244
250
251
264
262

1
1
1
1
1

1109.24
253
390
1545.36
1304.5

1109.24
253
390
1545.36
1304.5

325
344
355
342

1
1
2
1

1460.45
319.9
578.93
964.28

1460.45
319.9
1157.86
964.28
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data_int
11/14/2019
11/21/2019
11/28/2019
12/12/2019
12/24/2019

denumire
STAND TV MOBIL CINEMOUNT TC-60
TOOLS CLESTE SERTIZARE PUNCHDOWN VLCP89555L
TESTER CABLU RETEA NETRACK 10303, RJ45/RJ11/BNC
APPLE AIRPODS2 WITH WIRELESS
CHARGING CASE
APPLE WATCH SERIES 5 GPS, 40MM
SPACE GREY ALUMINIUM CASE WI

cod_art
386
379

cantitate
1
1

pret
756.22
13.45

valoare
756.22
13.45

384

1

110.69

110.69

395

1

753.48

753.48

400

1

1889.92

1889.92

Datorii
Linia de activitate transferată cuprinde datorii purtătoare de cost pe termen mediu si scurt, dupa cum
urmeaza:
- credit pentru investiții (acesta a avut ca destinație amenajarea spațiului închiriat din str. Avram Iancu nr.
500, loc. Florești)
- leasing auto (pentru achiziția flotei de mașini ce fac obiectul transferului)
- linie de credit pentru finantarea activitatii curente
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2.2.5

Contracte de închiriere

La data evaluării Active Power Solutions are încheiate contracte de închiriere în calitate de chiriaș, pentru
următoarele locații:
Adresa
Floresti, str. Avram iancu, nr. 500, judet Cluj
Iasi, str. Armeana, nr. 12, parter, Iasi
Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, etajul V, ap. 18, cam. 1 Maramures
Sibiu, str. Serbota, nr.9, ap. 2, judet Sibiu
Bacau, Eroul Ciprian Pintea, bl.12 D, jud Bacau
Brasov, str. 1 Mai nr 40, jud Brasov
Oradea, str. Gheorghe Pitut nr1, jud, Bihor

Toate aceste contracte de închiriere fac obiectul liniei de activitate analizate.
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2.2.6

Situația asigurărilor în vigoare

Compania are încheiate contracte de asigurare pentru flota auto din gestiune, dar si asigurare de viata
de grup conform situatiei de mai jos:

2.2.7

BUNURI
ASIGURATE
Asigurare de
viata de grup

NUME
ASIGURATOR
Allianz Tiriac
Asigurari SA

VALOARE
POLITE (ron)
8192

Prima de
asigurare
2048

Asigurare
Casco

Ominasig
Vienna Insurace
Group

2414.76 euro

50.31 euro (48 luni)

Clauze, condiţii ale poliţei
Conditii generale privind
asigurarea de viata, clauza
suplimentara de deces ca
urmare a unui accident,
clauza suplimentara de
invaliditate ca urmare a
aunui accident, clauza
suplimentara de fracturi,
spitalizare, interventii
chirurgicale, incapacitate
temporarade munca ca
urmare a unui accident
avarii si furt, vandalism si
actiunea animalelor, Regres
RCA,

Situaţia litigiilor

Societatea este implicată în litigii de munca si de natură comercială, care însă nu fac obiectul transferului.
Litigiile în cauză vizează:




Dosarul nr. 11 / 2019, unde Vodafone are calitate de pârât.
Dosarul nr. 39 / 2019, unde Vodafone are calitate de pârât.
Dosar ce vizează un litigiu de muncă (contestatie decizie de concediere), cu daune morale
pretinse în sumă de 10.000 ron, cheltuieli de judecată și plata a 10 salarii brute

2.3 Diagnosticul operational
Active Power Solutions este o companie cu un istoric de 19 ani și cu o prezentă activă în piața specifică,
obtinand multiple premii pentru performanță în vânzări. Rolul asumat activ de fiecare membru al echipei
și pus în practică în fiecare zi a condus la generarea unui portofoliu de 13.000 clienți și o cifră de afaceri
de aprox. 9 mil lei. Activitatea APS presupune vanzarea produselor din portofoliu Telekom in piata din
Romania. Este o activitate B2B și adresează companii din segmentul de talie mică și mijlocie
(SOHO/SME).
Pe lângă vânzarea produselor consacrate din portofoliul Telekom, în obiectul liniei de activitate analizate
în cadrul prezentului raport de evaluare intră și servicii specifice unui integrator IT&C. Acestea cuprind
categorii specializate de servicii și produse, precum:



Vânzări hardware & software
Soluții integrate de securitate (sisteme de supraveghere, control acces, detecție efracție &
incendiu)
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2.3.1

Cablare structurată (proiectare, design și implementare)
Mentenanță IT & externalizare IT (asistență tehnică preventivă, programe de mentenanță bazate
pe SLA-uri)
Back-up & Recovery

Mod de organizare a activităţii

Operațional, linia de activitate analizată este condusă prin cele două echipe regionale de vânzări ce
acoperă județele MM, BH, AR, TM, CJ, SJ, BN, AB, Buc., BC, IS (focus pe piața SME), respectiv prin
cele 2 call centere din Brașov și Cluj Napoca (focus pe piața SOHO).

2.3.2

Evoluția vânzărilor

Evoluția vânzărilor în perioada 2014 – 2019 este prezentată în tabelul următor. Per ansamblu se observă
o evoluție oscilantă, puternic afectată de migrarea dinspre Vodafone către Telekom respectiv
restructurarea survenita ca urmare a modificarii politicii comerciale a Telekom din 2019:
Tip venit (lei)
Venituri din prestari servicii
Venituri din redevente si chirii
Venituri din vânzarea mărfurilor
Venituri din activitati diverse
Reduceri comerciale
TOTAL Cifra de Afaceri Neta

2.3.3

2014
7.201.695

2015
9.353.509

2016
9.379.649

2017
6.870.841

2.175.270
-1.877
690.859
8.684.228

3.399.183
160
1.875.076
10.877.776

5.770.788
33
2.266.350
12.884.120

597.726
16.690
364.612
7.120.645

2018
12.921.194
20.045
6.155.476
53.014
13.624
19.136.105

2019
9.161.834
47.527
1.551.057
16.995
79.598
10.697.815

Mententanța și întreținerea

Mentenanța echipamentelor tehnologice (echipamente IT) se face intern iar cea a flotei auto la service-uri
autorizate.

2.3.4

Dinamica investiţiilor

În vederea exercitării în bune condiţii a obiectului de activitate, societatea realizează anual investiții atât
în flota auto cât și în echipamente IT, respectiv amenajarea spațiilor de lucru.
În următorul tabel sunt prezentate invesțiile realizate în perioada 2014 – 2019:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Investitii in active necorporale

1.544

201.899

5.646

0

1.001

52.476

Investitii in active corporale

80.217

1.266.808

247.255

307.562

1.029.147

1.866.294

Pentru perioada următoare nu sunt previzionate alte investiții de capital decât cele necesare pentru
menținerea activelor într-o stare bună și la un nivel adecvat pentru a susține linia de activitate analizată.

2.3.5

Activitatea de aprovizionare

Activitatea de aprovizionare are un rol vital în cadrul companiei Active Power Solutions, furnizorii fiind cei de
care depinde exercitarea activităţii principale a companiei.
Furnizori principali

Produsul (gama de produse)

1.TREE COMM SERVICES

servicii consultanta, cu termen de plata 0-15 zile
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2.D & C IMPEX

vanzare masini cu termen de plata 0-5 zile

3.BENEFIT SYSTEMS

beneficii angajat cu termen de plata 0-30 zile

4.MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS

combustibil cu termen de plata 0-30.zile

5.NETWORK ONE DISTRIBUTION
6.UP ROMANIA

marfa, cu termen de plata 0-15 zile
tichete de masa, cu termen de plata 0-5 zile

2.4 Diagnosticul comercial
Obiectivul principal al acestei analize este estimarea pieţei şi a poziţiei pe piaţă. În cadrul acestui
diagnostic analizăm elementele care influenţează activitatea comercială a societăţii sau a liniei de
activitate, elemente care reprezintă factori de influenţă asupra pieţei şi a poziţiei pe piaţă a întreprinderii.

2.4.1

Analiza ramurii (domeniului)

România este cea mai interesantă piață pentru operatorii telecom deoarece are cele mai mici prețuri, cea
mai rapidă conexiune și cea mai mare densitate de linii fixe de mare viteză din Europa Centrală și de Est,
fiind, în mod tradițional, în fruntea vitezei oferite utilizatorilor finali, atât casnici, cât și corporativi.
În urma analizei de piata realizata de catre noi am constatat o accentuare a tendinţei de consolidare şi
stabilizare a pieţei comunicaţiilor electronice din România. Astfel, cei patru mari jucatori pe piata telecom
trebuie sa vina mereu cu solutii integrate si cu optiuni suplimentare pentru clienți pentru a-și consolida
pozitia pe piata.

2.4.1.1 Principalii jucători din piața telecom
Precum majoritatea serviciilor existente pe piata din Romania, piața serviciilor telecom urmeaza un trend
de consolidare din partea principalilor jucători; jucatori care detin cote de piata importante ale acestui
sector. Astfel, la finalul anului 2019, pe piata telecom din Romania erau lideri de piata urmatorii cinci
jucatori: Orange, Vodafone, Telekom Fix, Telekom Mobil, Digi Comunication, UPC.
Lideri de piată au ramas doar patru din cei cinci jucatori dupa ce la 31.03.2020 a fost finalizat procesul
de fuziune dintre Vodafone România şi UPC România. In urma acestei acţiuni UPC România va înceta
să mai existe ca entitate juridică, fiind absorbită de Vodafone România. Astfel, Vodafone România devine
furnizorul de servicii fixe de comunicaţii electronice pentru clienţii UPC. Toate drepturile şi obligaţiile UPC
România SA vor fi preluate de către Vodafone România SA, fără modificări în ceea ce priveşte termenii
şi condiţiile din contractele clienţilor şi furnizorilor.
Veniturile generate de furnizarea serviciilor de comunicații electronice au fost de 8,07 miliarde de lei în
primul semestru al anului 2019. Veniturile din furnizarea serviciilor de internet fix și mobil au crescut în
primele șase luni ale anului 2019 cu peste 4% și au ajuns să reprezinte 31% din total. Cu toate că
înregistrează ușoare scăderi, veniturile din furnizarea serviciilor de telefonie mobilă continuă să dețină
cea mai mare pondere în venituri, de 39%, în timp ce veniturile din telefonia fixă reprezintă 9%. Veniturile
din retransmisii TV sunt în creștere cu peste 5%, ajungând să contribuie cu 14% la valoarea pieței.
Structura veniturilor obținute din furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice, în
semestrul I 2019 este prezentată in următorul tabel:
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Sursa: ANCOM

Prezentăm de asemenea cotele de piață ale principalilor furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii
electronice, în funcție de veniturile obţinute din furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice,
în perioada semestrul I 2017 – semestrul I 2019:

Sursa: ANCOM

Putem observa că deși RCS&RDS este lider detașat la numărul de abonați la internet fix și TV, cu o cotă
de piață de peste 50% în prima jumătate a anului 2019, la veniturile obținute din toate serviciile furnizate
(internet, TV, telefonie fixă și mobilă) conduc Orange (26%), grupul Telekom - fostele Romtelecom și
Cosmote (24%) și Vodafone (21%). Ceilalți furnizori cumulează 29% din piață.
După cum se poate observa în următorul tabel, venitul mediu lunar obținut din furnizarea de rețele și
servicii de comunicații electronice a fost de 69,3 lei per locuitor în primul trimestru al anului 2019:

Sursa: ANCOM

2.4.1.2 Segmentarea pieței telecom
Serviciile telecom ale principalilor jucători din piață se pot segmenta pe următoarele categorii:


Telefonie fixă
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Telefonie mobila
Internet fix și mobil
Retransmisie TV

Toate aceste sevicii sunt de regulă îmbrăcate în pachete și oferite clinților casnici sau segmentului B2B.
În ceea ce privește telefonia fixă, cererea continuă să scadă, prin efectul cumulat al reducerii numărului
de linii de acces cu 4,1% (până la 3,51 milioane) și al traficului de telefonie (-7,5%, până la 1 miliard
minute), de 33 ori mai puțin decât traficul de telefonie mobilă. În acest context, traficul mediu lunar de
telefonie fixă a ajuns la numai 9 minute pe locuitor, în scădere cu 7% faţă de primele șase luni ale anului
2018. În prima jumătate a anului 2019 din cei 3,51 milioane de utilizatori activi de telefonie fixă, 2,75
milioane (-4.8%) erau persoane fizice iar 0,76 milioane (-1.3%) erau persoane juridice.
Cotele de piață ale principalilor furnizori de servicii de telefonie fixă, calculate pe baza numărului de
abonaţi, în perioada 30.06.2017 – 30.06.2019 sunt prezentate în următorul tabel:

Sursa: ANCOM

După cum se poate vedea in tabelul anterior, operatorii care aveau cei mai mulți abonați la serviciile de
telefonie fixă în prima jumătate a anului 2019 au fost: Telekom (41%), RCS&RDS (35%), UPC (20%).
Cât despre telefonia mobila, în prima jumătate a anului 2019, erau 22,3 milioane de utilizatori activi de
telefonie mobilă (-1,6%), dintre care 9,7 milioane erau persoane fizice pe bază de abonament, 3 milioane
erau persoane juridice pe bază de abonament și 9,5 milioane (-4,5%) utilizatori pe bază de cartele
preplătite active. Aceste aspecte sunt sintetizate în următoarele tabele:
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Sursa: ANCOM

Cotele de piață ale principalilor furnizori de servicii de telefonie mobilă, calculate pe baza numărului total
de cartele SIM active, în perioada 30.06.2017 – 30.06.2019 sunt prezentate în următorul tabel:

Sursa: ANCOM
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După cum se poate vedea in tabelul anterior, în funcție de numărul de cartele SIM active la sfârșitul lunii
iunie a anului 2019, Orange avea o cotă de piață de 39%, Vodafone 30%, Grupul Telekom 18% (e vorba
de fostele Romtelecom și Cosmote), ceilalţi furnizori (printre care și DIGI/RCS&RDS) însumând 14%.
Utilizatorii din România aflați în roaming în străinătate continuă să genereze ritmuri susținute de creștere
a traficului de roaming internațional: traficul de telefonie în roaming a crescut cu 6% până la 2,6 miliarde
minute apeluri efectuate și primite, iar traficul de date în roaming a crescut cu 71%, ajungând la 10.232
TB în prima jumătate a anului 2019.
În prima jumătate a anului 2019 pe piața de internet fix erau 5,1 milioane de conexiuni, în creștere cu
0,9% față de sfârșitul anului 2018, în timp ce pe piața de internet mobil erau 19,6 milioane de conexiuni
(2G, 3G și 4G), în scădere cu 1,4% față de finalul anului trecut.
Această piață este foarte fragmentată pe segmentul internet fix, unde sunt peste 500 de furnizori, în timp
ce segmentul de internet mobil este mai mai puțin concurențial, cu doar 7 furnizori.

Sursa: ANCOM

Prezentăm in cele ce urmează cotele de piaţă ale principalilor furnizori de internet fix, calculate pe baza
numărului de conexiuni, în perioada 30.06.2017 – 30.06.2019 respectiv cotele de piață ale principalilor
furnizori de internet mobil, calculate pe baza numărului de conexiuni active, în perioada 30.06.2017 –
30.06.2019:
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Sursa: ANCOM

În privința rețelelor telecom care au cei mai mulți abonați la internet fix, RCS&RDS conducea detașat cu
52%, în timp ce pe zona de internet mobil lider era Orange cu 39% din piață.

2.4.1.3 Tendințe în domeniul telecom
Astăzi, într-o piață ajunsă la saturație, contrar tendințelor din urmă cu câțiva ani cand principalul motor
de creștere al pieței telecom era internetul mobil, companiile se focusează pe oferirea de pachete
convergente fix-mobil care să convingă fiecare client să cumpere cât mai multe servicii de la un singur
operator.
Astfel, dintr-un raport financiar aferent anului 2018 al grupului francez Orange, care deţine cel mai mare
operator mobil din România, reiese că pachetele convergente au fost principalul motor de creștere.
Orange România a lansat în 2016 servicii fixe de internet broadband şi televiziune, după ce a încheiat
un acord pentru utilizarea infrastructurii de fibră optică a Telekom. Astfel au apărut pachetele fix-mobil
Orange Love, oferite cu discount-uri abonaţilor la telefonie mobilă care optează şi pentru servicii fixe de
la companie.
Pentru Telekom, pachetele fix-mobil au luat prim-planul după rebranding-ul din 2014, când Romtelecom
şi Cosmote au devenit Telekom România; segmentul strategic al serviciilor convergente fix-mobil a
continuat să crească pe parcursul anului 2019 şi a înregistrat un avans de 72% în T4 2019, până la
846.000 de utilizatori în prezent. Astfel, Telekom îşi consolidează poziţia de lider de piaţă pe acest
segment. Aceste rezultate reflectă impactul pozitiv pe care ofertele convergente ale companiei îl au
asupra consumatorilor români şi a apetitului acestora pentru servicii convergente fix-mobil complete.
Vodafone a anunţat că vrea să intre pe piaţa ofertelor convergente fix-mobil, inclusiv servicii de tip video
on demand care să se adreseze tuturor membrilor familiei. Una dintre strategii a fost încheierea unui
acord pentru servicii wholesale cu Telekom, în luna iunie 2018. În baza acordului, Vodafone va putea
lansa servicii de internet fix și TV, folosind rețeaua de fibră optică a Telekom Romania din zonele urbane.
De partea cealaltă, acordul va permite Telekom să își exploateze mai bine infrastructura fixă. Totodată,
avand in vedere că Vodafone a preluat UPC România la 31.03.2020, entitatea formată în urma achiziției
permite clienților Vodafone și UPC România să aibă acces la oferte convergente de servicii mobile, de
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internet în bandă largă și TV. Tranzacția nu a inclus operațiunile UPC România de televiziune prin satelit,
Focus Sat.
Pachetele convergente fix-mobil au devenit o arie de interes pentru RCS-RDS odată cu relansarea Digi
Mobil. Compania nu raportează numărul de abonamente fix-mobil încheiate de clienţi, însă Digi Mobil a
ajuns la 3,3 milioane de clienţi la jumatatea anului 2018.

2.4.1.4 Serviciile telecom pentru persoane juridice – B2B
Principala segmentare a pieței de servicii telecom constă în delimitarea a două categorii esențiale și net
diferite ca nevoi de consum și anume: persoanele fizice și persoanele juridice. In cadrul analizei noastre
ne vom axa pe serviciile telecom destinate pieţei B2B (business to business), în consecință, serviciile
oferite persoanelor juridice.
Piaţa de soluţii de comunicaţii fixe şi mobile pentru companii are o valoare estimată la 700-800 de
milioane de euro pe an, în creştere. Cu toate acestea, piața de telecom B2B încă nu şi-a atins potenţialul
maxim.
Creșterea acestei piețe se datoarează următorilor factori:
 migrația clienţilor de la telefoane simple către smartphone-uri;
 apariția soluţiilor care combină telecomul cu IT-ul, digitalizarea proceselor de business şi
tehnologiile prin care diferite echipamente – precum contoarele sau frigiderele – sunt conectate
la internet.
Într-un mediu extrem de concurential, companiile trebuie să își regândească businessul şi implicit să își
schimbe filosofia de business.
Astfel, serviciile pe care se axează companiile din domeniul telecomunicatiilor sunt serviciile IT&C
integrate. Amintim aici de serviciile şi soluţiile digitale precum serviciile de telecomunicaţii – internet,
telefonie, inclusiv de tip VoIP (voice over IP), servicii de găzduire, servicii de securitate IT pentru întreaga
infrastructură de reţea, servicii de supraveghere video, soluţii de afişaj digital (digital signage), sistem de
pontaj electronic şi servicii de management IT, toate aceste fiind destinate pieţei B2B (business to
business).
Alte servicii aflate în portofoliile jucătorilor din piața telecom, destinate pieţei B2B, sunt serviciile de
hosting şi colocare în centre de date premium, private şi cloud hibrid, soluții de smart marketing și soluţii
premium Wi-Fi destinate evenimentelor cu număr foarte mare de participanţi – târguri, concerte,
festivaluri.
Mixul de servicii amintit anterior este destinat de regulă companiilor din diferite industrii precum cea
financiar-bancară, retail, medical, HoReCa, dar şi platforme de comerţ online sau chiar firme IT.
În funcție de nevoile clienților, aceștia se impart in două categorii:



clienți care au nevoie de viteze scăzute și puține date și,
clienți care au nevoie de o interconectare dedicată și foarte sigură, garantată, de mare viteză.

În ultimii ani, companiile din sectorul telecom se axează pe realizarea unui număr mai redus de proiecte,
însă complexe, unde specificaţiile tehnice solicitate de către clienţi sunt atipice şi implică personal
specializat, atât în zona de IT şi telecom cât şi în zona de programare.
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Pe viitor, tendința va fii de comasare a piaţei de comunicaţii convergente clasice (de servicii fixe şi mobile)
și a piaţei de IT pentru a se crea o singură piaţă de tehnologie.
Pe de alta parte, investițiile în infrastructură făcute de operatorii de telecomunicații din România cresc în
intensitate, în condițiile în care calitatea rețelelor este acum o prioritate, un bun strategic și un diferențiator
esențial pe o piață telecom cu un nivel foarte mare al concurenței.
Investițiile în infrastructură vizează în principal creșterea acoperirii, creând astfel posibilitatea oferirii de
noi servicii către clienți. De asemenea, companiile din domeniul telecom investesc și în tehnologii
revoluționare, în performanța rețelei si în dezvoltarea tehnologică.

2.4.2

Politica de vânzări. Marketing

Politica de vânzare este dependentă de strategia și direcția principalului furnizor (Telekom); compania,
prin linia de activitate analizată nu are impact în stabilirea prețurilor, ea fiind în esență re-seller. Tendinta
în sectorul acesta este de scădere a prețurilor pentru produsele de mobilitate și creștere a celor
customizate / on-demand.
Politica de marketing este realizată de operator (Telekom), în timp ce linia de activitate analizată
funcționează ca și canal de vânzare și promovare.

2.4.3

Principalii clienți

Procedura de indentificare a clienților și de contractare a acestora este atributul departamentului de vânzări
care atât prin agenții de vânzări cât și prin operatorii telesales desfășoară o activitate continuă și dinamică în
ceea ce privesc clienții companiei.
Clinții companiei sunt companii din segmentul SOHO și SME, criteriile de segmentare fiind:
 Valoarea facturii de servicii pe care clientul o plateste catre Telekom
o < 70Euro/luna : client SOHO
o < 200Euro/luna : client SME
 Numar de SIM-uri voce mobila
o < 10 : clienti SOHO
o < 50 : client SME

2.5 Diagnosticul resurselor umane
Acest diagnostic vizează stabilirea caracteristicilor resurselor umane disponibile și adecvarea potențialului
uman, atât cantitativ cât și calitativ, la obiectivele firmei.
În condițiile unei concurențe active și unui acces tot mai larg al întreprinderilor la echipamente și tehnologii
moderne, potențialul uman este considerat un factor tot mai important de succes prin capacitatea sa de
inovație, de dezvoltare.

2.5.1

Managementul societății

Societatea este condusă la data evaluării de către managerul general ce are în subordine departamentul de
vânzări, administrativ respectiv suport BO.
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2.5.2 Personalul
Conform datelor furnizate de societate evoluția numărul de angajați a fost angrenată pe un trend în
scădere, după cum se poate observa în tabelul de mai jos:
Nr. total de personal, din care:

2014

2015

2016

2017

2018 2019

Numar mediu salariati

111

121

98

90

96

82

Nr efectiv salariati efectivi la sf anului

127

123

104

105

105

81

La data evaluării, din cei 81 de angajați, 79 de angajați sunt aferenți liniei de activitate analizate, iar 6
dintre acestia au contractele suspendate (fiind în concediu de crestere a copilului).

2.6 Analiza economico-financiara
Analiza economico-financiară a societății Active Power Solutions (APS) reprezintă un studiu metodologic al
situației și evoluției societății comerciale, sub aspectul structurii financiare și a rentabilității, plecând de la
bilanț, contul de rezultate, anexele la acestea, corespunzătoare anilor 2014 – 2019, puse la dispoziție de
către conducerea societății.
La efectuarea analizei s-au avut în vedere exclusiv documentele de evidență contabilă ale Active Power
Solutions (APS). În acest context prezenta analiză își propune să surprindă principalele aspecte ale afacerii
societății comerciale APS din punct de vedere economico-financiar, să interpreteze evoluția acestora și să
sesizeze tendințele pe care se poate încadra evoluția viitoare. Analiza răspunde unor cerințe generale
reclamate de contexul în care este elaborată.
Un instrument important al analizei financiare îl constituie analiza indicatorilor care reprezintă raportul dintre
două posturi sau grupe fie din bilanț, fie din contul de profit și pierdere, fie unul din bilanț și altul din contul de
profit și pierdere.
Întrucât din perspectiva evaluării analizăm cea mai importantă linie de activitate este posibil ca analiza
prezentă să fie influențată și celelalte linii de activitate din cadrul companiei APS (ce au o pondere mică).
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2.6.1

Analiza bilanțului patrimonial

În continuare este prezentat sintetic, bilanțul aferent perioadei 2014 - 2019:

Analiza posturilor bilanțiere, cu preponderență pentru ultimii ani de analiză a scos în evidență următoarele:






Imobilizările corporale sunt angrenate pe un trend cu oscilații importante, fiind influențat de investițiile
realizate în parcul auto respectiv în spațiile închiriate (active suport core business-ului). Astfel, la
data evaluării valoarea activelor corporale sunt în scădere de la 1.643.344 lei (2018) către 1.441.387
lei (2019). Această evoluție este datorată amortizării activelor mobile (flota de autovehicule).
În perioada analizată, imobilizările necorporale și financiare sunt nereprezentative ca și valoarea,
fiind reprezentate în special de licențe software (cazul activelor necorporale) sau garanții pentru
contractele de închiriere aflate pe rol (specifice activelor financiare).
În ceea ce privesc activele circulante sesizăm următoarele:
o valoarea și ponderea stocurilor în total active este angrenat pe un trend descrescător, astfel
ca la data evaluării acesta reprezintă doar 3% (echivalent a 152.482 lei), față de 19% în
2017.
o Valoarea și ponderea creanțelor oscilează de la an la an, fiind influențată de evoluția
activității de bază și într-o mică măsură de politicile comerciale ale companiei.
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2.6.2

În ceea ce privesc datoriile observăm următoarele:
o Predominante sunt cele din exploatare – aspect normal pentru tipologia de business
o Datoriile pe termen lung sunt în general leasing-uri și susțin flota de autovehicule
o Datoriile pe termen scurt sunt atât datorii comerciale cât și datorii intra grup sau financiare
pe termen scurt; acestea din urmă susțin activele corporale suport pentru activitatea
principală.
o Toate tipurile de datorii sunt în scădere față de anul 2018.

Analiza poziţiei financiare

2.6.2.1 Indicatorii de structură
În tabelul anterior sunt prezentate ca structură elementele componente ale bilanţului societăţii. Analiza
ponderii şi evoluţiei celor două grupe mari de active, activele imobilizate şi activele circulante precum şi
structura de finanţare reflectă situaţia actuală din societate. Prezentăm în continuare analiza pe fiecare
indicator:
Structura patrimonială

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Datorii financiare / Total Activ

25%

25%

27%

23%

22%

19%

Datorii financiare / Cpr

107%

82%

83%

496%

155%

109%

DTML nete / EBITDA

0,54

0,12

-0,01

0,54

0,43

0,83

Cpr / Total Activ

23%

30%

33%

5%

14%

17%

Datorii totale / Cpr

338%

228%

206%

2076%

608%

486%

 Datorii Financiare / Total Activ evaluează poziţia datoriilor financiare ale companiei în raport cu cea
a activelor sale. Reprezintă un indicator ce arată cât de multe datorii o companie poate suporta fără
a intra în dificultate financiară. Se poate observa că pe perioada 2017 - 2019 de analiză evoluția
indicatorului este relativ constantă, fiind în limite optime.
 Datorii Financiare / Capitaluri Proprii evaluează poziţia datoriilor financiare ale companiei în raport
cu valoarea capitalului acţionarilor. Reprezintă un indicator ce arată cât de multe datorii o companie
poate suporta fără a intra în dificultate financiară. Nivelul acestor datorii este foarte ridicat în raport
cu capitalul propriu, însă acest aspect nu afectează în mod negativ activitatea companiei întrucât
aceste datorii susțin în principal activele corporale (autovehicule).
 DTML nete/EBITDA evaluează poziția datoriilor pe termen mediu și lung netuite de cash în raport cu
profitul caștigat de o entitate înainte de a isi onora plata cheltuielilor cu dobanda, impozitul și
amortizarea. Este un indicator care arată cât de multe datorii nete pe termen mediu și lung3 o
companie poate suporta fără a intra în dificultate de plată. Valoarea acestui indicator este în creștere
față de 2018, de la 43% la 83% la data evaluării, aspect ce conferă societății o poziție foarte bună.
 Capitaluri Proprii / Total Activ evaluează poziţia capitalurilor proprii ale unei companii în raport cu
cea a activelor sale. Reprezintă un indicator de solvabilitate, întrucât arată de câte capitaluri proprii
pot fi activele susţinute. Se poate observa că finanțarea activelor din surse proprii se realizează în
procent scăzut, înregistrând valori de sub 30%.

3

Datorii nete = datorii – cash in sold
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 Total Datorii / Capitaluri Proprii este un indicator al levierului financiar şi indică gradul de autonomie
financiară de care se bucură compania analizată. Se observă că autonomia financiară a companiei
este scăzută.

2.6.2.2 Analiza lichidităţii, a echilibrului financiar şi a indicatorilor de gestiune
Utilizarea activului patrimonial

2014

2015

2016

2017

2018

2019

105%

99%

107%

69%

78%

84%

Lichiditatea imediată

6%

28%

36%

1%

0%

0%

Durata de rotatie a creantelor

75

69

44

145

62

102

Lichiditatea rapidă

Viteza de rotaţie a activelor circulante reprezintă un indicator de eficienţă care reflectă schimbările
intervenite în activitatea întreprinderii (în special în activitatea de exploatare: modificarea procesului de
aprovizionare şi producţie, reducerea costurilor, scurtarea ciclului de producţie şi a perioadei de
desfacere şi încasare a producţiei etc.). Volumul activelor circulante depinde de doi factori, şi anume:
cifra de afaceri şi viteza de rotaţie a activelor circulante. Cu cât activele circulante vor parcurge mai
repede fiecare stadiu al rotaţiei capitalului, cu atât viteza de rotaţie va fi mai mare, iar nevoia de fond de
rulment mai mica pentru un volum dat al activitatii, respectiv al cifrei de afaceri.
Indicatorii ce reflectă lichiditatea companiei oferă informaţii despre bunurile la care întreprinderea poate
să facă apel pentru a plăti datoriile pe termen scurt.
Din analiza gradului de utilizare al elementelor patrimoniale se pot trage următoarele concluzii:






Lichiditatea rapidă: acest indicator ia în considerare doar acele elemente de activ disponibile
imediat, ce pot fi utilizate pentru a îndeplini obligaţiile pe termen scurt. Se elimina din calcul
activele mai puţin lichide, cum ar fi elementele de stocuri sau cheltuielile plătite în avans, în
consecinţă în cazul în care indicatorul are o valoare scăzută arată o dependenţă crescută a
activelor curente faţă de stocuri. În perioada analizată lichiditatea rapidă indică faptul că activele
curente nu sunt dependente de stocuri acest aspect fiind normal, considerând activitatea
desfășurată de companie. Se observă o încadrare a acestui indicator sub 1.
Lichiditatea imediată: determină capacitatea companiei de a-şi onora obligaţiile imediate. Acest
indicator ne relevă o dependență a companiei de gradul de încasare al creanțelor. Acest aspect
poziționeză compania într-o arie delicată, unde orice întârzâiere de incasare a creanțelor va
genera dificultăți financiare pentru companie.
Durata de rotaţie a creanţelor: reflectă intervalul de timp în care facturile emise de către
companie sunt achitate de clienţi. Cu cât facturile sunt incasate mai repede, cu atât necesarul
de capital de lucru este mai mic. Lichiditățile de care dispune compania pot reprezenta un avantaj
competitiv în acest fel firma putând să negocieze cu clientii durate mai mari de încasare a
creanțelor. De asemenea, lichiditățile la un nivel ridicat pot reprezenta o masură de siguranță
luată de companie pentru a compensa managementul defectuos al creanțelor. Se poate observa
o perioada de încasare a creanțelor de peste 40 zile, în creștere și cu fluctuații importante de la
an la an (102 în 2019 vs 62 in 2018 și 145 în 2017), aspect ce poate creea sincope în cash flow
și o nevoie de finanțare crescuta.
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2.6.2.3 Analiza performanţelor financiare
În tabelul următor sunt reliefate evoluţiile principalelor categorii de venituri şi cheltuieli:

În urma analizei posturilor de venituri şi cheltuieli, am extras următoarele concluzii:
 Cifra de afaceri netă a companiei este generată într-o proporție importantă de producția vândută
(servicii prestate), aceasta fiind influențată de politica principalului client. Cât despre vânzarea
mărfurilor, aceasta are o evoluție oscilantă și imprevizibilă.
 Principalele cheltuieli din exploatare sunt cele cu personalul și terții (aici fiind incluși și
colaboratorii). Având în vedere specificul companiei, considerăm această alocare a cheltuielilor
operaționale ca fiind una normală.
 Cheltuielile cu angajații sunt angrenate pe un trend în creștere constant, dat fiind presiune pe
forța de muncă de vânzare din acest domeniu.
 Cheltuielile cu terții sunt angrenate pe un trend oscilant, în acord cu cifra de afaceri și activitatea
principala.

32

DARIAN DRS

2.6.2.4 Indicatori de profitabilitate şi rentabilitate
În ceea ce priveşte capacitatea companiei de a produce profit , aceasta a fost analizata prin urmatorii
indicatori:
Indicatori profitabilitate

2014

2015

Rentabiltiatea activelor

19%

29%

Rentabilitatea capitalurilor proprii

82%

94%

Rentabilitatea capitalurilor angajate

54%

85%

EBITDA / CA

13%

24%

EBIT / CA

9%

19%

Rezultat net / CA

7%

15%

2016

2017

2018

2019

33%

4%

13%

0%

100%

95%

91%

1%

95%

18%

41%

5%

19%

11%

7%

4%

14%

4%

5%

1%

11%

3%

5%

0%

Indicatorii de rentabilitate reflectă următoarele:






Rentabilitatea activelor: reprezintă eficacitatea utilizării activelor companiei și este un indicator
relevent al competitivității. În cazul sectoarelor cu ciclul operațional lung, randamentul activelor
este retribuit cu marje de profit mai mari. Valori mici ale acestui indicator sugerează în general
investiții neproductive sau supradimensionate, ce nu lucrează la capacitate maximă și nu pot
produce suficient profit.
Rentabilitatea capitalurilor proprii: arată profitul net generat de fiecare unitate monetară
investită de către acționari sub forma de capitaluri. Valorile mari ale acestui indicator arată o
profitabilitate crescută ce maximizează rezultatele resimțite de acționari ca urmare a investiției
realizate. Creșterea acestui indicator în condițiile de menținere ale aceluiași capital reprezintă un
semnal pozitiv pentru investitori. Companiile cu un grad mare de îndatorare tind să obțină o
rentabilitate mai mare a capitalurilor proprii, însă dezavantajul constă în riscul mare pe care îl dă
dependența ridicată față de creditori.
Rentabilitatea capitalurilor angajate: reprezintă capacitatea companiei de a-și aloca eficient
capitalul în investiții profitabile. Acesta reprezintă o indicație asupra modului în care resursele
utilizate generează venituri. O rentabilitate mai mică decât costul capitalului atras, reprezintă că
profitul generat de resursele atrase este mai mic comprativ cu costul lor.

Indicatorii de profitabilitate prezintă următoarele concluzii:






Marja EBITDA: reflectă cel mai bine rentabilitatea activității operaționale. În comparație cu
competitorii din sector, un nivel inferior mediei industriei, indică o potențială inferioritate
operațională și poate conduce la viitoare probleme întâmpinate de companie. În cadrul
companiei, marja EBITDA este angrenată pe un trend de scădere, fiind reflectată presiunea pe
preț din piață.
Marja EBIT: reprezintă ponderea profitului operațional în cifra de afaceri, acest indicator exprimă
capacitatea companiei de a genera valoare adăugată pentru acționarii sai. Acestă marjă arată
profitabilitatea afacerii în sine, fără a lua în calcul cheltuielile ce nu țin de aceasta (amortizarea).
Marja rezultatului net: reflectă cât profit generează fiecare leu de vânzări, această marja ține
cont pe lângă activitatea operațională și de politica de investiții, finanțare și fiscală a companiei.
Se poate observa un trend similar cu cel al marjei EBITDA și EBIT.
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2.7 Analiza SWOT
Scopul analizei SWOT este sa evidenţieze concluziile analizei mediului intern din care rezultă punctele
tari (Strengths) şi punctele slabe (Weaknesses) şi concluziile analizei mediului extern concretizate în
expunerea oportunităţilor (Opportunities) şi a riscurilor (Threats).
Punctele tari ale unei firme sunt acele avantaje pe care aceasta le deţine comparativ cu alte firme din
ramură sau cu alte firme din localitate. Punctele slabe reprezintă acele părţi nesatisfăcătoare ale activităţii
societăţii, în comparaţie cu firme similare din ramură sau firme din regiune.
Oportunităţile pe care mediul extern le prezintă pentru o anumită firmă sunt acele date ale mediului care
pot contribui la dezvoltarea activităţii firmei şi pot avea influenţe pozitive asupra acesteia. Riscurile sau
pericolele mediului extern sunt acele aspecte ale mediului în care evoluează firma care pot influenţa
negativ activitatea acesteia.









ANALIZA MEDIULUI INTERN
PUNCTE TARI:
Rețea de vânzare extinsă la nivel
național
Portofoliu important de clienți
Rețea de distribuție specializată și
bine dezvoltată
PUNCTE SLABE:
Lipsa competențelor formate de a
face un proces de sales consultativ
Durate mari de incasare a creantelor
Indicatorii de profitabilitate in scadere

ANALIZA MEDIULUI EXTERN
OPORTUNITĂŢI
 Cross – selling către baza de clienți existentă
 Diversificarea gamei de servicii și produse oferite





RISCURI:
Deși piața telekom este una matură, cu
perspective stabile de creștere, dependența
de un singur client -Telekom, poate conduce la
un impact semnificativ asupra situatiei
financiare in caz de modificare a politicii lui
comerciale
Presiunea pe costurile operaționale venită
dinspre forța de muncă specializată în vânzări.
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3 EVALUAREA LINIEI DE ACTIVITATE
Metodele de evaluare recomandate de Standardele de Evaluare (SEV) emise de ANEVAR sunt:
 Abordarea prin venit – reprezintă o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi,
participaţii sau linii de activitate prin folosirea uneia sau mai multor metode prin care valoarea
este estimată prin convertirea beneficiilor anticipate în valoare a capitalului.
 Abordarea prin piaţă - o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participaţii sau linii
de activitate prin folosirea uneia sau mai multor metode care compară subiectul evaluat cu alte
întreprinderi similare, participaţii sau linii de activitate similare care au fost vândute.
 Abordarea bazată pe active – metodă de estimare a valorii unei întreprinderi, participaţii sau linii
de activitate utilizând metode bazate pe valoarea de piaţă a activelor individuale ale întreprinderii
minus datoriile.
Dintre cele trei abordări, nu am aplicat cea prin piață, respectiv cost, întrucât:
 La nivelul pieței de Fuziuni și Achiziții (M&A) nu se cunosc tranzacții cu linii de activitate similare
ca și complexitate, contracte și acoperire națională; de asemenea, pe pietele de capital din
Europa centrala nu au fost identificate suficiente companii listate cu domeniu de activitate similar
si pentru care sa fie disponibile date privind multiplii previzionati pentru perioada urmatoare.
Astfel, nu există baze solide pentru aplicarea abordării prin piață.
 La nivelul liniei de activitate analizate identificăm o serie de active necorporale (bază de clienți,
persoane cheie, etc.) ce împreună cu restul activelor formează tot unitarul analizat. Întrucât
aceste active necorporale nu pot fi estimate în mod distinct abordarea pe bază de active nu a
fost aplicată. Mai mult, SEV emise de ANEVAR recomandă utilizarea acestei abordări doar în
cazul start-up-urilor sau unde principiul continuității activității nu este respectat; în cazul
prezentului proces de evaluare nici una dintre cele două condiții nu este respectată.
Abordarea prin venit a fost utilizată în vederea estimării valorii de piață a liniei de activitate descrise, fiind
cea mai adecvată întrucât surprinde aportul tuturor activelor deținute, corporale și necorporale. În
aplicarea acestei abordări am utilizat input-urile managementul pentru a surprinde evoluția viitoare a
societății dar și o serie de date de piață prin care am verificat rezonabilitatea lor.
În consecinţă considerăm că rezultatul metodei fluxurilor financiare actualizate este cel mai reprezentativ
pentru scopul prezentei evaluări având în vedere relevanţa datelor (majoritatea preluate din piaţă) şi
informaţiilor utilizate în aplicarea ei.
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3.1 Abordarea prin venit
Presupune estimarea valorii Societăţii 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.
Cele două metode înscrise în această abordare sunt:



3.1.1

Metoda cash flow-ului net actualizat
Metoda capitalizării venitului.

Evaluare

În cazul de faţă am aplicat prima metodă, care presupune estimarea valorii afacerii 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 (goodwill sau badwill) de care nu se poate ţine seama în cadrul
Abordării pe bază de active.
Paşii principali ai aplicării metodei sunt următorii:
 Estimarea și fundamentarea previziunilor de venituri si cheltuieli
 Estimarea ratei de actualizare
 Estimarea fluxurilor financiare la dispozitia investitorilor pe perioada explicită și cea perpetuă.
 Actualizarea fluxurilor financiare şi a valorii reziduale
 Considerarea eventualelor active în exces sau discount-uri
Previziunile financiare s-au realizat pornind de la planul de afaceri pus la dispoziție de către
managementul companiei pentru perioada 2020 – 2023 și conțin cifra de afaceri, cheltuielile operaţionale
şi cheltuielile non-cash. Datele furnizate de management au fost analizate prin prisma datelor de piață
identificate și au fost realizate unele ajustări ce au condus la bugetul de venituri și cheltuieli utilizat în
procesul de evaluare, buget ce surprinde:


Input-urile managementului în ceea ce privește:

o Cifra de afaceri estimată pentru următorii 3 ani
o Majoritatea cheltuielilor operaționale pentru următorii 1-3 ani (salariații, utilitățile, taxele,
terții)


Input-urile evaluatorului cu privire la:

o Cifra de afaceri începând cu anul 4 de previziune
o Evoluția cheltuielior operaționale prin prisma datelor de piață identificate în piața
specifică și în special a marjei operaționale EBITDA.
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Premisele aplicării metodei sunt:





Elementele de venituri şi cheltuieli au fost reflectate în monedă nominală.
Durata previziunii explicite 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 aproximativ 3%
(echivalent cu nivelul așteptat al inflației pe termen lung).
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.

În cele ce urmează vom prezenta detalierea paşilor enumeraţi anterior.

3.1.2

Estimarea fluxurilor financiare la dispozitia investitorilor

Obiectivul metodei DCF (discounted cash-flow) este estimarea “averii acţionarilor” respectiv valoarea
capitalului acţionarilor. Aceasta se poate realiza prin două căi: estimarea mai întâi a valorii capitalului la
dispoziţia investitorilor din care să fie dedus nivelul datoriilor şi estimarea directă. Deşi ambele metode
trebuie să conducă la aceleaşi rezultate, dacă ele sunt aplicate corect, estimarea directă este mai dificil
de aplicat în practică. Din acest motiv este recomandat să fie evaluat întreg capitalul companiei
(conţinând capitalurile tuturor celor care finanţează afacerea) din care să se deducă valoarea datoriilor.
(Tim Koller, Marc Goedhart şi David Wessels – Measuring and Managing the Value of Companies –
ediţia a 4-a, 2005).
În cazul de faţă, s-au parcurs următoarele etape:




Estimarea bugetului previzional (Contul de profit şi pierderi)
Estimarea fluxurilor financiare la dispoziţia intreprinderii
Estimarea variaţiei necesarului de fond de rulment

3.1.2.1 Fundamentarea previziunilor veniturilor și cheltuielilor
Bugetul previzional s-a elaborat aşa cum aminteam anterior pornind de la planul de afaceri pus la
dispoziție de către managementul companiei pentru perioada 2020 – 2023 și ajustat de către evaluator
pe partea de cheltuieli operaționale pentru a reflecta datele de piață constatate pentru alte companii
similar. Menționăm faptul că aceste ajustări au rolul de a încadra linia de activitate analizată în limitele
medii de profitabilitate regăsite în piață.
Estimările cu privire la veniturile potential obtenabile au în vedere următoarele aspecte:
 Pe segmentul serviciilor rezultate din contractul cu Telekom estimăm o creștere anuală medie
de 5% în primii 3 ani (de la 9.300.000 lei până la 10.300.000 lei), urmată de o stabilizare și
încadrarea a veniturilor pe un trend de evoluție asociat cu inflația pe termen lung (estimată la
3%). Evoluția estimată din primii 3 ani este susținută atât de datele istorice cât și de adaptarea
și reconfigurarea modelului propriu de business după politica comercială a Telekom ce în cursul
anului 2019 a suferit modificări notabile și se așteaptă să aducă rezultate începând cu 2020.
 Pe segmentul IT&C managementul așteaptă creșteri notabile în primii 3 ani (de la 300.000 lei la
1.400.000 lei), urmate de o evoluție în acord cu inflația pe termen lung.
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O situație similară regăsim și în cazul veniturilor aferente mărfurilor, unde în primii 3 ani sunt
așteptate creșteri de la 330.000 lei până la 730.000 lei, urmate de o evoluție în acord cu inflația
pe termen lung.
Nivelul reducerilor comerciale este preconizat a rămâne relativ constant (80.000 lei anual).

Referitor la cheltuielile și marjele operaționale s-au avut în vedere următoarele:
 Date de piață referitoare la ponderea principalelor categorii de cheltuieli, respectiv marjele
operaționale EBITDA medii regăsite în piață pentru companii similare.
 Cheltuielile salariale sunt angrenate pe un trend de creștere anuală de 10% în primii 3 ani de
previziune, urmat de o stabilizare la nivelul așteptat al inflației pe termen lung. Evoluția
preconizată din primii 3 ani are ca scop alinierea salariilor la un nivel mediu așteptat din piață.
 Cheltuielile cu terții au în vedere așteptările managementului și evoluția inflației pe termen lung.
Nivelul acestor cheltuieli este previzionat în acord cu istoricul și noile contracte semnate (ex.
chirii).
 Restul cheltuielilor operaționale au la baza așteptările managementului, ce sunt în acord cu
datele istorice, și inflația așteptată pe termen lung.
 Nivelul cheltuielior cu amortizarea are în vedere structura activelor amortizabile și nivelul estimat
al CAPEX-ului coroborat cu amortizarea aferentă acestora
Analiza industriei specifice indică marje operaționale EBITDA medii cuprinse între 24% - 33%, însă sunt
asociate unor competitori direcți de o dimensiune și acoperire națională mai mică comparativ cu linia de
activitate analizată. Astfel, considerăm marjele previzionate ca fiind adecvate (sunt cuprinse între 19%max 25%, unde 19% este specifică perioadei perpetue).
În continuare prezentăm bugetul de venituri şi cheltuieli previzionat:
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3.1.2.2 Estimarea ratei de actualizare
În cele ce urmează prezentăm modalitatea de estimarea a ratei de actualizare ce a fost utilizată în cadrul
abordării prin venit.
Având în vedere că rata de actualizare sau altfel spus, costul capitalului investit nu este observabil direct,
au fost elaborate modele variate, prezumţii şi aproximări care să conducă la valoarea corespunzătoare.
Astfel calea cea mai consacrată utilizată în prezent este WACC (Weighted Average Cost of Capital), ce
consideră Cost of Equity, estimat prin modelul CAPM (Capital Assets Pricing Model) coroborat cu Cost
of Debt respectiv raportului mediu regăsit în piață pentru indicatorul Debt/Equity.
Estimarea Costului Capitalului Propriu (Cost of Equity)
Relaţia de calcul pentru estimarea Cost of Equity prin modelul CAPM este:
Ra = Rf + ERP x adj + CRP + α
unde, Ra – rata de actualizare
Rf – rata de bază fără risc
ERP – prima de risc a pieţei
adj - coeficient ajustat de evaluare a riscului sistematic
CRP – prima de risc de ţară
α – primă de risc asociată strict companiei evaluate și scenariului de previziune considerat
Aplicarea acestei abordări cu rigurozitate în România este dificilă datorită lipsei sau insuficienţei
informaţiilor publice referitoare la estimarea principalelor componente şi aici facem referire în special la
prima de risc şi coeficientul .
Menționăm 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 vom 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.
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 perioadele de fluctuaţie, în care ratele fără risc înregistrează valorii foarte mici datorate intervenţiilor
băncilor centrale pe piaţa monetară, analiştii iau în considerare “normalizarea” ratei fără risc. Prin
“normalizare” se înţelege estimarea unei rate fără risc care să reflecte cât mai aproape de realitate media
sustenabilă a randamentelor obligaţiunilor de stat . În cazul de față s-a considerat media randamentelor
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obligațiunilor de stat emise pe 10 ani de Eurozone – estimată la 2,5% conform studiului de piață publicat
de Duff & Phelps.

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.
Pentru a calcula prima de risc a pieţei am estimat:
a. Prima de risc a pieţei pentru o piaţă matură:
 prima de risc (ERP) pentru o piaţă matură preluată din studiul Duff & Phelps – prima estimată
este de 4,8%.
b. La prima de risc pentru o piaţă matură s-a adăugat prima de risc de ţară a României:
 riscul de ţară al României (CRP), este de 3,2%, estimat de Duff & Phelps, corespunzător ratingului BBB.
3. Coeficientul 
În estimarea coeficientului de volatilitate β aferent sectorului în care compania activează, am utilizat baza
de date elaborată de Duff & Phelps. A fost preluată valoarea coeficientului „beta unlevered corrected for
cash“ pentru sectorul “Telecomunciation services” – 0,72.
În cadrul procesului de evaluare s-a avut în vedere un coeficient beta levered, pornind de la un raport
mediu Debt/Equity identificat în piață (19%) coroborat cu nivelul de taxare din România, rezultând un
Beta ajustat de 0,83.
4. Coeficientul α
Am considerat luarea în calcul a unei prime de risc suplimentară, cuantificată prin coeficientul alpha
pentru a ține cont de următoarele:
 Dependența actuală de un singur client (Telekom),
 Expunerea la modificările legislative în domeniu – stabilite conform deciziilor luate de către
ANCOM.
În cazul de față am considerat oportun încadrarea coeficientului alpha la nivelul de 2% pentru a
surprinde faptul că societatea este nelistată și legislația în domeniu se schimbă frecvent.
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Mai jos este prezentat sintetic estimarea:

Estimarea Costului Mediu Ponderat al Capitalului (WACC)
Pentru estimarea costului mediu ponderat al capitalului celelalte elemente luate în calcul au fost:
 Structura estimată a capitalului, pornind de la situaţia actuală a structurii de finanţare în piaţa
specifica;
 Costul brut real al finanţării aferent capitalurilor împrumutate, calculat pornind de la media
costului nominal al creditelor noi acordate societăţilor nefinanciare, conform BNR, estimat la
6,12%.
Valoarea rezultată a Costului mediu ponderat al capitalului (WACC) este:

3.1.2.3 Estimarea fluxurilor financiare la dispoziţia investitorilor pe o perioadă explicită
Fluxurile financiare la dispoziţia investitorilor (CFI) sunt compuse ca şi părţi principale din Fluxurile
din exploatare şi Fluxurile din investiţii. În cadrul CFI (Cash-flow la dispoziţia investitorilor) nu se ţine
seama de fluxurile aferente activităţii de finanţare.
Fluxurile din exploatare au ca şi intrare profitul brut din exploatare şi ca ieşire, impozitul pe profit şi variaţia
capitalului de lucru. Profitul brut din exploatare şi impozitul pe profit au fost preluate din cadrul bugetului
previzionat. Modificările în structura capitalului de lucru au fost estimate conform prevederilor din
subcapitolul următor.
Fluxurile din investiţii au ca şi intrări cheltuieli cu amortizarea (preluate din lista de active ce compune
linia analizată), iar ca ieşiri, investiţii ce au rolul de a susţine previziunile privind evoluţia cifrei de afaceri.
Aceste investiții fac referire la reînnoirea periodică a parcului auto suport pentru activitatea de vânzare.
La data evaluării o parte din aceste active mobile sunt complet amortizate sau au făcut obiectul unor
tranzacții, motiv pentru care nivelul estimat al CAPEX-ului este aprox 470.000 lei anual (asociat
amortizării economice a activelor fixe curente).
Amortizarea contabilă a fost ajustată cu nivelul net al investițiilor prezentate mai sus.
Variaţia necesarului de fond de rulment, respectiv a valorii stocurilor, creanţelor şi a datoriilor curente sa estimat având în vedere ponderea sa în cifra de afaceri generată. În cadrul procesului de evaluare s-a
considerat o medie de 10%, echivalent cu media ultimilor 5 ani. Nivelul estimat este verificat prin prisma
necesarului minim de disponibilități pentru plata salarilor, utilităților și a chiriei pentru 2 luni (echivalent cu
durata medie de rotație a creanțelor).
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Pornind de la cele prezentate până în acest punct prezentăm mai jos CFI:

Notă: datele istorice sunt aferente întregii companii APS, unde linia de activitate analizată este core business-ul.
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3.1.3

Estimarea valorii terminale (reziduale)

Estimarea valorii terminale, o componentă importantă a valorii prin metoda DCF o constituie valoarea
reziduală (terminală) care reprezintă valoarea afacerii aferentă perioadei de previziune non explicite.
Având în vedere continuitatea activităţii, am estimat valoarea reziduală prin capitalizarea cash-flow-ului
net aferent primului an al perioadei de previziune non explicite, ţinând seama de rata anuală de creştere
perpetuă g – estimată la cca. 3,0%.

3.1.4

Rezultatul evaluării prin metoda DCF

Pentru a estima valoarea aportului net, din valoarea liniei de activitate au fost deduse datoriile nete.
Acestea sunt reprezentate de datoriile financiare (purtătoare de cost) neacoperite din valoarea realizabila
neta a activelor în afara exploatării (nu au fost identificate astfel de active, acestea nefăcând obiectul
transferului).
Suplimentar, întrucât societatea nu este listată este necesara ajustarea pentru lipsa de lichiditate a
capitalului propriu prin considerarea unui discount de lichiditate (DLOM), acesta fiind la un nivel de 24%
in sectorul serviciilor, conform datelor de piață din sursa BVR Resources:
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