Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare

Standardele Internaţionale de Evaluare
Ediţia a opta
2007

International Valuation Standards Committee
12 Great George Street
London
United Kingdom SW1P 3AD
Telephone: +44 1442 879306
Facsimile: + 44 1442 879306
Internet: http://www.ivsc.org
Copyright © 2007 by the International Valuation Standards Committee. All
rights reserved, subject to permission having been granted to ANEVAR,
through its publishing house – IROVAL - to translate the 8th edition of
International Valuation Standards (2007) and reproduce those standards in
Romanian.
No responsibility is accepted by the IVSC for the accuracy of information
contained in the text as republished or translated, the English version of the
IVSC Standards as published by the IVSC from time to time being the only
official version of the IVSC Standards.
The full text of the official version may be obtained from the IVSC International
Headquarters, 12 Great George Street, London SW1P 3AD, UK.
http://www.ivsc.org

Copyright © 2007 International Valuation Standards Committee. Toate
drepturile rezervate; a fost acordat ANEVAR, prin editura sa – IROVAL dreptul de a traduce ediţia a opta a Standardelor Internaţionale de Evaluare
(2007) şi de a reproduce aceste standarde în limba română .
IVSC nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru acurateţea informaţiilor
conţinute în textul tradus şi publicat de beneficiar, versiunea engleză a
Standardelor IVSC, aşa cum aceasta este republicată periodic de IVSC, fiind
unica versiune oficială a Standardelor IVSC.
Textul integral al versiunii oficiale poate fi obţinut de la Sediul Central al IVSC
International, 12 Great George Street, London SW1P 3AD, UK.
http://www.ivsc.org
ISBN 978-973-0-05263-3
ii

Standardele Internaţionale de Evaluare
Ediţia a opta
2007

Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare

iii

Str. Scărlătescu nr. 7, Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 011158
Tel.: +40 21 315 65 64, +40 21 315 65 05; Fax +40 21 311 13 40
E-mail: office@anevar.ro; http://www.anevar.ro
Cod IBAN: RO95 RNCB 0072 0111 0862 0001, BCR Sector 1, Cod Fiscal: RO 5300467

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA

Traducerea, tehnoredactarea şi pregătirea pentru tipar a acestor standarde au
fost realizate de IROVAL.

Comenzi la:
IROVAL
Str. Scărlătescu nr. 7,
011158, Bucureşti, sector 1
E-mail: daniela.moldoveanu@anevar.ro

iv

Telefon:

021/315.65.64
021/315.65.05

Fax:

021/311.13.40
021/311.27.82

Contribuţii financiare
IVSC mulţumeşte pentru contribuţiile financiare, la elaborarea ediţiei a opta a
Standardelor Internaţionale de Evaluare, primite de la următoarele organizaţii:











American Appraisal Associates
American Society of Appraisers
Appraisal Institute of Canada
Appraisal Institute, US
Atisreal Ltd.
Canadian Institute of Chartered
Business Valuators
China Appraisal Society
Cushman & Wakefield
Drivers Jonas
DTZ Debenham Tie Leung Ltd.










Gerald Eve
GVA Grimley
Jones Lang LaSalle
JSC „International Valuation
Center”
Khong&Jaafar, Malaysia
King Sturge - Knight Frank
The National Association of
Romanian Valuers
RICS - Royal Institution of
Chartered Surveyors

Membrii IVSC la data de 12 aprilie 2007
sunt următorii:
Membrii Consiliului de Conducere
 Australian Property Institute
 Appraisal Institute - Canada
 China Appraisal Society
 Verband Deutscher Pfandbrief Banken – Germany
 Hong Kong Institute of Survey–
ors
 The Institution of Surveyors Malaysia

 Raad voor Onroerende Zaken - The

Netherlands
 New Zealand Property Institute
 The National Association of

Romanian Valuers
 Russian Society of Appraisers
 Royal Institution of Chartered

Surveyors - UK

 The Appraisal Institute - USA
 American Society of Appraisers

v

Membrii aleşi ai Consiliului
 Korea Appraisal Board
 The Institution of Surveyors Malawi

 Associación Profesional de

Sociedades de Valoración - Spain

Reprezentanţi ai ţărilor în dezvoltare în Consiliul de Conducere
 Nigerian Institution of Estate
Surveyors and Valuers
Membri
 Instituto Argentino de Tasaciones
 Austrian Institute of Property
Valuation and Valuation Standards
 Instituto Brasileiro Avaliacoes
 Canadian Institute of Chartered
Business Valuators
 Registro Nacional de Avaluadores Columbia
 The Czech Chamber of Appraisers
 The Egyptian Association of Real
Estate Appraisers
 Bundesverband o.b.u.v sowie
qualifizierter Sachverstaendieger e.
V -Germany
 Body of Sworn-In Valuers of
Greece
 The Practising Valuers Association
of India
 Indonesian Society of Appraisers
 The Society of Chartered Surveyors
in the Republic of Irland
 The Irish Auctioners and
Valuers Institute
 Appraisal Academy of Real Estate
Research - Israel (R.A.)
 Consiglio Nazionale Geometry –
Italy
 Japanese Association of Real Estate
Appraisal

vi

 Chamber of Professional Appraisers of

Kazakhstan
 The Association of Appraisers of

Kazakhstan
 Institution of Surveyors of Kenya
 Latvian Association of Appraisers
 Lithuanian Association of Property

Valuers
 Lithuanian Association of Property

and Business Valuation Enterprises
 National Association of Mexican

Valuation Institutes
 Norges TakseringsForbund
 The Polish Federation of Valuers'

Associations
 Russian Board of Appraisers
 Self-Regulated Inter-Regional

Association of Appraisers-Russia
 Singapore Institute of Surveyors and

Valuers
 Slovenian Institute of Auditors
 South African Institute of Valuers
 Samfunder for Fastighetsvardering –

Sweden
 Tanzanian Institution of Valuers and

Estate Agents
 Thai Valuers Association
 Appraisers' Association - Turkey
 Sociedad de Ingenieria de Tasaciones

de Venezuela

Reprezentanţi cu statut de observator la IVSC
 Expertise Institute for Valuation of
Property Valuers
Assets of Georgia
 Barbados Association of
 Macedonian Appraisal Society
 Slovak Association of Economic
Professional Valuers
 Finnish Association for Real Estate
Appraisers
 Ukrainian Society of Appraisers
Valuation
 Georgian Federation of
Professional Assets Valuators
 The Albanian Society of Real

Reprezentanţi cu statut de corespondenţi la IVSC
 Palestinian Auditors and
 Price Control Department,
Accountants Association
Ministry of Finance, Vietnam

vii

INTERNATIONAL BUREAU
12 Great George Street
London SW1P 3AD
United Kingdom
Tel/ Fax: +44 1442 879306
Email: ivsc@ivsc.org
http://www.ivsc.org
31 iulie 2007
Sunt încântat să prezint ediţia a opta a Standardelor Internaţionale de Evaluare
(IVS-uri). Comitetul de Standarde al Comitetului pentru Standarde
Internaţionale de Evaluare (IVSC) face o revizuire permanentă a IVS-urile,
astfel încât IVSC să răspundă necesităţilor unei pieţe în creştere pentru
standarde consistente de evaluare, modificărilor introduse în standardele
înrudite precum Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi
Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi
recomandărilor Comitetului de la Basel pentru Supraveghere Bancară. În
această nouă ediţie a IVS-urilor există mai multe modificări importante. IVS 2,
Tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă şi IVA 2, Evaluarea pentru
garantarea împrumutului au fost revizuite în mod semnificativ. Au fost
introduse două noi standarde: IVA 3, Evaluarea activelor din sectorul public
pentru raportare financiară şi GN 15, Evaluarea proprietăţii istorice. Deşi
unele cuvinte au fost modificate şi au fost dezvoltate unele idei, conceptele
universale, definiţiile şi principiile de bază au rămas aceleaşi. Scopul IVSurilor rămâne acelaşi ca şi în ediţiile precedente, respectiv de a furniza un set
clar de standarde de evaluare recunoscute şi acceptate internaţional.
Întotdeauna, IVSC a fost o organizaţie dinamică şi, în ultima parte a anilor ’90,
a răspuns cu vigoare noii runde de modificări în domeniul raportării financiare
şi tendinţei de dezvoltare a unui limbaj financiar global. Începând cu anul 2000
progresul IVSC a fost substanţial.
Dar timpul şi lumea nu rămân pe loc. Schimbarea este legea vieţii şi, dacă
privim doar spre trecut şi prezent, vom rata cu certitudine viitorul. De aceea,
dezvoltarea şi evoluţia IVSC continuă. În ciuda vigorii pe care IVSC a
demonstrat-o, mediul în schimbare în care operează face necesară o modificare
structurală astfel încât IVSC să poată face faţă provocărilor viitoare.
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Restructurarea IVSC
În urmă cu trei ani, Consiliul Director a recunoscut că IVSC trebuie
restructurat, pentru a supravieţui tehnic şi financiar. În ianuarie 2007 IVSC a
emis propuneri de restructurare a Comitetului. Aceste propuneri au fost trimise
unei largi audienţe şi s-au solicitat comentarii. S-au primit comentarii de la
organizaţii sau societăţi de evaluare, foşti preşedinţi ai IVSC, cadre
universitare, firme de consultanţă, funcţionari guvernamentali, furnizori
naţionali sau regionali de standarde. Majoritatea covârşitoare a acestora au
agreat propunerile.
Sunt încântat să vă informez că, la întrunirea specială din 12 aprilie 2007,
membrii IVSC au votat în unanimitate iniţierea restructurării Comitetului. După
finalizarea acesteia, componentele cheie ale IVSC vor fi:


un nou Comitet de Standarde, care va funcţiona ca un organism decizional
independent şi autonom;



un Comitet de Interpretare;



un Consiliu de Supraveghere, care va răspunde strict de situaţia
managerială şi financiară a organizaţiei;



un loc în care toţi cei interesaţi îşi vor putea spune opinia – deşi IVSC va
rămâne o organizaţie de membri, criteriile de asociere vor fi lărgite în afara
organizaţiilor profesionale naţionale de evaluare. Societăţile de evaluare,
utilizatorii de evaluări, cadrele universitare şi alţii vor putea fi reprezentaţi
şi implicaţi în activitatea IVSC;



un Comitet Profesional pentru susţinerea standardelor; şi



o structură similară cu cea a Consiliului pentru Standarde Internaţionale de
Contabilitate – ceea ce înseamnă că Comitetul de Standarde va deveni
focarul sau inima organizaţiei faţă de un organism care reprezintă
organizaţiile de evaluare.

Membrii IVSC vor vota noul Statut şi Reglementările organizaţiei restructurate
la Adunarea Generală Anuală de la Londra, în ultima parte a anului 2007. Se
estimează că va exista o scurtă perioadă de tranziţie, astfel încât IVSC
restructurat va deveni operaţional în trimestrul al doilea 2008. IVSC a stabilit
un astfel de grafic provocator şi agresiv, deoarece nu îşi poate permite să fie
preocupat de o tranziţie prelungită care ar deturna resursele şi focalizarea de la
scopul său principal – acela de a stabili standarde. Tranziţia către noua structură
va fi completată cât mai rapid posibil.
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Evaluarea activelor necorporale
În prezent, există două proiecte importante ale IVSC în acest domeniu.
Utilizarea tot mai largă a valorii juste a condus la evaluări pentru raportări
financiare. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri)
pentru combinări de întreprinderi, active necorporale, beneficii ale angajaţilor şi
instrumente financiare subliniază necesitatea unor evaluări mai exacte a
activelor şi obligaţiilor. Pe măsură ce se accelerează tendinţa, importanţa
evaluărilor pentru raportările financiare de pe pieţele de capital atrage atenţia
reglementatorilor şi altor părţi interesate. IVSC a fost încurajat să extindă
Standardele Internaţionale de Evaluare astfel încât să acopere toate aspectele
evaluării, inclusiv evaluarea activelor necorporale, datoriilor şi a diferitelor
instrumente de capitaluri proprii sau datorie. IVSC a început prin formarea unui
grup de experţi de frunte pentru a dezvolta standarde pentru evaluarea activelor
necorporale în scopul raportării în conformitate cu Standardele Internaţionale
de Raportare Financiară. În trimestrul al doilea 2007 a fost emis un document
pentru discutare şi comentarii.
Analiza critică a IVS-urilor
Structura IVS-urilor a servit bine standardelor şi a fost esenţială pentru
progresul de până acum. Dar Consiliul Director al IVSC consideră că este
momentul unei pauze pentru a analiza scopul fundamental al IVSC şi cum
poate fi acesta atins, fără a fi constrâns de necesitatea de a lucra în cadrul
îngrădirilor structurii acestei cărţi. S-a constituit un grup format din experţi
evaluatori şi contabili care trebuie:


să convină asupra unui format pentru standardele internaţionale de evaluare
ideale – cum trebuie să fie organizate aceste standarde şi ce trebuie acestea
să acopere şi cuprindă;



să revizuiască ediţia curentă a IVS-urilor în comparaţie cu acest ideal şi să
ia în considerare punctele tari, punctele slabe şi omisiunile; şi



să stabilească un grafic de îmbunătăţire a IVS-urilor.

Un document care detaliază concluziile grupului este supus discuţiei începând
cu trimestrul al doilea 2007.
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Realizările IVSC
IVSC a parcurs un lung drum, de la înfiinţarea sa în urmă cu 25 de ani, şi
trebuie să fie mândru de multiplele sale succese, printre care convenirea
definiţiei valorii de piaţă, transformarea Comitetului într-un organism cu
reprezentare globală şi, probabil cel mai important, întreţinerea unei atmosfere
de încredere, bunăvoinţă şi colaborare între jucătorii-cheie. Succesul IVSC în
stabilirea de standarde internaţionale ca şi creşterea rolului său în rândul
reglementatorilor mondiali şi agenţiilor internaţionale conduc la o mai largă
recunoaştere a profesiei de evaluator şi la înţelegerea importanţei evaluării,
ceea ce are un impact pozitiv asupra fiecărui evaluator. Toate aceste realizări nu
ar fi fost posibile fără activitatea neobosită şi contribuţia membrilor IVSC, care
şi-au pus la dispoziţie în mod voluntar timpul şi abilităţile lor pentru a conduce
IVSC la poziţia pe care o deţine în prezent. Vreau să îmi exprim sincera mea
gratitudine membrilor Consiliului Director al IVSC, Comitetului de Standarde,
grupurilor de experţi şi redactorilor care au contribuit ca această publicaţie să
devină reală. Trebuie să mulţumesc şi sponsorilor noştri, ale căror contribuţii
financiare generoase au sprijinit activitatea IVSC.
Vă mulţumesc pentru sprijinul continuu şi implicarea Dvs.,

Joseph Vella, MAI, CRE, FRICS
Preşedinte, Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare
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Prefaţă la ediţia în limba română
Sunt încântat să prefaţez ediţia în limba română a Standardelor Internaţionale
de Evaluare, publicate în acest an de IVSC.
Standardele Internaţionale de Evaluare au obţinut o recunoaştere tot mai mare
în întreaga lume, deoarece reprezintă un răspuns la nevoia profesioniştilor şi a
comunităţii economice internaţionale de coerenţă şi de cea mai bună practică în
domeniul evaluării proprietăţilor.
În România, Standardele Internaţionale de Evaluare au fost adoptate ca
standarde obligatorii pentru toţi membrii ANEVAR începând cu 1 ianuarie
2004, iar aceasta a contribuit, pe de o parte, la creşterea calităţii muncii
evaluatorilor membri ai asociaţiei noastre, cât şi la creşterea nivelului de
încredere al utilizatorilor serviciilor de evaluare.
Această ediţie reprezintă de acum suportul esenţial pentru pregătirea
profesională a experţilor evaluatori membri ai ANEVAR şi baza pentru
realizarea de către aceştia a unor rapoarte de evaluare conforme cu cea mai
bună practică internaţională recunoscută.
Aplicarea Standardelor Internaţionale de Evaluare este tot mai mult solicitată de
legislaţia din România. În multe legi importante, adoptate în ultimii ani, se
solicită în mod expres ca evaluarea diferitelor tipuri de proprietate să se facă
conform cerinţelor Standardelor Internaţionale de Evaluare.
ANEVAR aduce mulţumiri Comitetului pentru Standarde Internaţionale de
Evaluare (IVSC) – autorul şi editorul textului original al acestei ediţii, care a
acordat dreptul de traducere şi editare a Standardelor Internaţionale de
Evaluare, ediţia a opta, 2007.
Prin reprezentanţii săi în IVSC, ANEVAR a contribuit în mod direct la
elaborarea şi îmbunătăţirea Standardelor Internaţionale de Evaluare. Activitatea
d-lui Gheorghe BĂDESCU, vicepreşedinte IVSC, a contribuit mult la
includerea experienţei evaluatorilor ce lucrează pe pieţe în dezvoltare.
Mulţumesc colectivului IROVAL - CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL pentru
pregătirea acestei lucrări în vederea editării şi d-lui dr. ec. Sorin V. Stan, pentru
verificarea textului tradus.
Noiembrie 2007

Preşedinte ANEVAR,
Conf. univ. dr. Ion ANGHEL
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Modificări ale ediţiei a opta (2007) faţă
de ediţia a şaptea (2005) a IVS-urilor
Această secţiune oferă o prezentare generală a modificărilor majore care au fost
introduse în ediţia a opta a Standardelor Internaţionale de Evaluare. Datorită
naturii dinamice a profesiunii de evaluator, versiunea scrisă a Standardelor, fie
în engleză, fie în traducere, are o durată scurtă de timp. Cititorii sunt sfătuiţi să
consulte website-ul IVSC pentru a obţine informaţii cu privire la proiectele şi
instrucţiunile curente ale IVSC pentru obţinerea celei mai actuale versiuni a
Standardelor. Principalele modificări ale ediţiei a opta a IVS (2007) includ
următoarele: 1) revizuirea majoră a IVS 2, Tipuri de valoare diferite de
valoarea de piaţă, şi IVA 2, Evaluarea pentru garantarea împrumutului; 2)
introducerea a două componente noi, ca urmare a exemplelor de pe site-ul
IVSC – acestea includ un Standard Internaţional de Aplicaţie în Evaluare (IVA
3), Evaluarea activelor sectorului public pentru raportarea financiară; şi un
Standard Internaţional de Practică în Evaluare (GN 15), Evaluarea
proprietăţilor istorice; şi 3) îmbunătăţiri ale întregului conţinut al colecţiei de
standarde pentru a asigura corelarea cu restul componentelor noi sau revizuite.
Literele îngroşate din secţiunea 5 a Standardelor Internaţionale de Practică în
Evaluare, introduse în ediţia a şasea, ar trebui să capteze atenţia cititorului
asupra punctelor importante, dar toate prevederile din Standardele
Internaţionale de Evaluare, din Standardele Internaţionale de Practică în
Evaluare şi din Standardele Internaţionale de Aplicaţii în Evaluare au aceeaşi
importanţă. De asemenea, IVSC a publicat pe website studii de evaluare şi
studii tehnice. Acestea suplimentează Standardele, dar nu sunt considerate ca
făcând parte din document.
În partea de Introducere, paragrafele câtorva secţiuni au fost reorganizate, iar
informaţia a fost actualizată (Realizări ale IVSC, Membrii Consiliului Director
şi Datele adoptării standardelor). Alte secţiuni (Obiective şi Arie de
aplicabilitate) au fost revizuite. Diagrama care reprezintă Structura
Standardelor a fost extinsă pentru a cuprinde noile componente introduse în
ediţia a opta; schema care reprezenta Tipurile de valoare diferite de valoarea
de piaţă a fost eliminată. Paragrafele 4, 5, 7 şi 9 despre organizarea
Standardelor au fost revizuite. Studiile de evaluare au fost eliminate din ediţia a
opta şi postate pe site-ul IVSC. Fostul paragraf 9, în care se prezenta studiul de
evaluare, a fost eliminat.
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Secţiunea Concepte şi principii generale de evaluare şi-a schimbat denumirea
în Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate
(GAVP).
Paragrafele 4.6, 4.7, 4.11, 9.1 şi 9.2.1.3 au fost reformulate.
Paragrafele 7.4, 7.6, 7.7, 7.8 şi 9.4 ale ediţiei a şaptea au fost
eliminate.

Codul Deontologic
Paragraful 3.6 despre evaluatorul independent a fost revizuit.

Tipuri de proprietate
În prima secţiune despre proprietatea imobiliară, în paragraful 2.6.1, termenul
„valoarea sinergiei” a înlocuit „valoarea din comasare”; paragraful 2.7 şi toate
subsecţiunile au fost şterse (acestea se refereau la abordări ale evaluării
proprietăţii imobiliare);
În secţiunea despre bunuri mobile, în paragraful 3.2.2.1, clauza „care în unele
state se numesc maşini şi echipamente”, a fost ştearsă; şi paragraful 3.3.1 a fost
reformulat pentru a reflecta modificarea din IVS 2 în ceea ce priveşte
ipotezele, respectiv dacă proprietatea este deţinută în contextul continuităţii
activităţii, dacă entitatea este în curs de lichidare sau trebuie vândută pentru o
valoare de recuperare;
În secţiunea referitoare la Întreprinderi, în paragraful 4.3.2, termenul
„proprietăţi generatoare de afaceri” a înlocuit termenul „proprietăţi specializate
generatoare de afaceri”; paragrafele 4.8.1, 4.8.2 şi 4.8.3 au fost eliminate
(acestea se refereau la abordări în evaluarea întreprinderii); şi
În secţiunea de active financiare, paragraful 5.1.4.2 a fost realizat cu referinţe
încrucişate la noul studiu de evaluare IVSC despre securitizare.

Standardele Internaţionale de Evaluare
Introducere la Standardele Internaţionale de Evaluare
Paragrafele 3.4 (tipuri de valoare), 4.2 şi subparagrafele 4.2.1 şi 4.2.2 au fost
reformulate pentru a fi în corelaţie cu revizuirile din IVS 2. Subparagrafele de
la 3.4 şi subparagraful 4.1.1 au fost şterse. Termenul valoare nebazată pe piaţă
nu se mai utilizează (titlurile paragrafelor 1.0 şi 4.0 au fost schimbate).
Paragrafele 3.0, 3.3, 4.0 şi 4.1.3 au fost uşor modificate.
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IVS 1
Cu excepţia eliminării frazei „ca parte a continuităţii activităţii” din paragraful
2.1 şi referinţele la secţiunea redenumită (Concepte fundamentale ale
Principiilor de Evaluare General Acceptate), în paragrafele 1.2, 4.1.1 şi 6.1,
IVS 1 nu a suferit nici o mdificare.

IVS 2
Standardul a suferit modificări majore. Printre principalele revizuiri s-a
numărat reformularea secţiunilor 1, 2, 4 şi 6; secţiunile 5 şi 7 au fost
reorganizate, pentru a se elimina repetiţia. În secţiunea 3, au fost introduse
patru definiţii noi (tip de valoare, valoare justă, cumpărător special şi valoarea
sinergiei, care a înlocuit valoarea din comasare), au fost prescurtate două
definiţii (valoarea de investiţie şi valoarea specială) şi alte şapte definiţii au
fost eliminate (valoarea de utilizare, valoarea de exploatare continuă, valoarea
de asigurare, valoarea de impozitare, de impunere sau valoarea impozabilă,
valoarea de recuperare, valoarea de lichidare sau valoarea de vânzare forţată
şi valoarea de garantare a creditului ipotecar).
IVS 2 revizuit împarte în trei grupe tipurile de valoare diferite de valoarea de
piaţă. Acestea includ valoarea specifică pentru entitate, valoarea specifică
pentru părţile implicate într-o tranzacţie şi valoarea conform unei definiţii
specificate în legislaţie sau în contracte.
Aplicarea unui tip de valoare poate fi clarificată prin identificarea ipotezelor
situaţiei specifice a entităţii care deţine proprietatea, de exemplu continuitatea
exploatării, o entitate pe cale de lichidare sau o entitate ale cărei active sunt
vândute pentru recuperare.

IVS 3
Definiţiile au fost aranjate în ordine alfabetică. Paragraful 3.5, al doilea
paragraf despre certificarea evaluării şi certificarea valorii au fost şterse;
referirile la rezumatul evaluării din paragraful 3.4 şi la certificarea valorii din
paragraful 3.1 au fost şterse; paragraful 5.1.3.1 a fost revizuit; paragraful
5.1.10.1 care recomanda ca anumite elemente specifice să fie confirmate în
delaraţia de conformitate au fost eliminate iar referirile la acestea, din
paragraful 3.5, au fost şterse.
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Standardele Internaţionale de Aplicaţii în Evaluare
IVA 1
IVA 1 a suferit mici modificări. Definiţiile au fost aranjate în ordine alfabetică.
Definiţia costului de înlocuire net din paragraful 3.1 corespunde acum definiţiei
revizuite a CIN din GN 8; referirile în cruciş din paragrafele 5.5, 5.6.1 şi 5.6.2
au fost corectate; şi abrevierea “IFRS-uri” a fost introdusă înainte de IAS-uri, în
paragraful 7.2.
IVA 2
Acest Standard Internaţional de Aplicaţie în Evaluare a fost reformulat
considerabil. Printre principalele modificări s-a numărat reformularea
secţiunilor 1, 2, 4 şi 6 şi reorganizarea secţiunilor 5 şi 7 pentru a elimina
repetările. Au fost introduse patru definiţii în secţiunea 3 (ipotecă, proprietate
specializată, proprietate generatoare de afaceri [care a înlocuit termenul
proprietate specializată generatoare de afaceri] şi valoarea de garantare a
creditului ipotecar); au fost şterse paragrafele din secţiunea 3 a celei de-a
şaptea ediţii care abordau aplicabilitatea valorii de piaţă, ca tip de valoare,
pentru garantarea împrumutului. În secţiunea 5 au fost introduse texte noi în
legătură cu ipotezele privind schimbările anticipate în condiţia proprietăţii (5.5)
şi în secţiunea 6 privind contractele de leasing între părţi legate între ele prin
interese (6.7), evaluarea unei proprietăţi specializate în contextul continuităţii
activităţii (6.8) şi ratele de solvabilitate ale creditorilor (6.14). În secţiunea 6, a
fost eliminat paragraful din ediţia a şaptea care se referea la efectul de
îndatorare a investiţiei imobiliare.
IVA 3 este un text nou. Ca urmare a variantei din anul 2006 şi a îmbunătăţirii
citatelor din IPSAS, la începutul anului 2007, acest Standard de Aplicaţie a fost
aprobat spre publicare.

Standardele Internaţionale de Practică în Evaluare (GN-uri)
Părţi ale textelor din secţiunea 5 a Standardelor Internaţionale de Practică
în Evaluare sunt scrise cu aldine (vezi mai sus).
GN 1, a fost înlocuit termenul proprietate specializată generatoare de afaceri
cu termenul proprietate generatoare de afaceri şi au fost actualizate referinţele
la nou denumitele Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General
Acceptate.
GN 2 a suferit o revizuire minimală – definiţiile au fost aranjate în ordine
alfabetică şi a fost concepută o nouă schemă - „Ierarhia drepturilor de
proprietate”.
xviii

GN 3 a fost postat pe website în anul 2005. În urma revizuirii, a fost aprobat
spre publicare pe site-ul IVSC în noiembrie 2005. Ediţia a opta include noul
paragraf 4.3 pe tema cerinţelor IPSAS-urilor; de asemenea definiţiile au fost
aranjate în ordine alfabetică.
GN 4, definiţiile valorii de exploatare continuă, din paragrafele 3.12.1 şi
3.12.2, au fost şterse; cuvântul „capitalului” a fost introdus după cuvântul
„valoarea” în definiţiile factorului de capitalizare şi rată de capitalizare din
paragrafele 3.4 şi 3.5.
GN 5, referinţa din paragraful 2.3 la GN 3 ca fiind „în curs de revizuire” a fost
ştearsă; din definiţia valorii intrinseci din paragraful 3.10 a fost ştearsă
sintagma „în unele ţări”, iar noua definiţie a mijloacelor fixe mobile, care apare
în GN 3, a înlocuit definiţia din paragraful 3.16 a ediţiei a şaptea.
GN 6, definiţia valorii de exploatare continuă din paragrafele 3.20.1 şi 3.20.2 a
fost ştearsă; definiţiile din paragrafele 3.4, 3.5, 3.6, 3.24, 3.25. 3.29 şi 3.30 au
fost aranjate în ordine alfabetică.
GN 7, nu a fost revizuit.
GN 8, paragrafele 1.2 şi 2.2 au fost uşor modificate; definiţiile costului de
înlocuire net din paragraful 3.1, activului modern echivalent din paragraful 3.3,
optimizării din paragraful 3.4 şi potenţialului de servicii din paragraful 3.6 au
fost revizuite; noua definiţie a mijloacelor fixe mobile, care apare în GN 3, a
fost adăugată şi definiţiile rentabilitate adecvată şi pierdere din depreciere au
fost şterse; definiţiile au fost aranjate în ordine alfabetică; paragraful 4.2 este un
text nou; vechiul paragraf 5.1 a fost şters; cu excepţia paragrafului 5.12,
secţiunea 5.0 a fost rescrisă; vechile referinţe la deprecierea economică/externă
apar acum numai ca depreciere externă; s-a adăugat şi o Anexă, Testul de
rentabilitate pentru raportarea CIN.
GN 9, titlul acestui GN a fost schimbat în Analiza fluxului de numerar
actualizat pentru evalările bazate pe piaţă şi pentru analiza investiţiilor.
Definiţiile au fost aranjate în ordine alfabetică. Paragrafele 5.1, 5.1.1 şi 5.1.3 au
fost completate cu informaţii suplimentare. Paragrafele 3.1, 3.2, 3.6, 5.2.2.1,
5.2.6, 5.6, 5.7, 5.9.2.5 şi 5.9.3.5 au fost uşor modificate.
GN 10 şi 11, definiţiile au fost aranjate în ordine alfabetică.
GN 12, termenul proprietate generatoare de afaceri, care a fost redefinit, a
înlocuit termenul proprietate specializată generatoare de afaceri.

xix

GN 13 nu a fost revizuit.
GN 14, referinţa la GN 9 din paragraful 2.1 a fost actualizată; sintagma „sau
raportări statutare” (înainte de scopuri) a fost ştearsă din paragrafele 3.5 şi 3.6.
GN 15 este text nou.
Glosarul reflectă modificările făcute în cadrul definiţiilor conţinute în diferitele
capitole ale documentului şi cuprinde şi termenii introduşi în noile Standarde
Internaţionale de Practică în Evaluare. Definiţiile din IRFS-uri/IAS-uri au fost
actualizate şi câteva alte definiţii au fost eliminate
Indexul conţine noii termeni care au fost introduşi pentru a reflecta noul
conţinut al acestei colecţii de Standarde.
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Comitetul pentru Standarde
Internaţionale de Evaluare
Introducere
Ritmul rapid al schimbărilor economice din anii ’70 a contribuit la sporirea
recunoaşterii date de participanţii pe piaţă importanţei evaluării proprietăţii în
mod profesional. Globalizarea pieţelor investiţionale a accentuat necesitatea
unor standarde recunoscute pe plan internaţional, pentru evaluarea proprietăţii.
Devenise evident că, fără existenţa unor standarde de evaluare recunoscute pe
plan internaţional, probabilitatea de apariţie a confuziilor era ridicată.
Diferenţele între punctele de vedere ale organizaţiilor profesionale naţionale în
domeniul evaluării, pot conduce la dezacorduri involuntare. Ca răspuns la
această situaţie, membrii unei comisii tehnice a Royal Institution of Chartered
Surveyors (RICS) şi reprezentanţi ai organismelor din domeniul evaluării din
Statele Unite au demarat un dialog, spre sfârşitul anilor ’70, care a dus la
înfiinţarea, în anul 1981, a Comitetului pentru Standarde Internaţionale de
Evaluare a Activelor (TIAVSC). În anul 1994, Comitetul şi-a schimbat
denumirea, iar în prezent este cunoscut sub denumirea de Comitetul pentru
Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC). Obiectivele IVSC se împart în
două categorii:


Să elaboreze şi să publice, în interesul public, standarde pentru evaluarea
proprietăţii şi să promoveze adoptarea lor la nivel global; şi



Să armonizeze standardele de evaluare între ţările * lumii, să identifice şi să
dezvăluie, pe măsură ce apar, diferenţele în interpretarea şi/sau aplicarea
prevederilor standardelor de evaluare.

IVSC recunoaşte diversitatea de scopuri pentru care sunt solicitate evaluările
proprietăţii, şi anume: utilizarea evaluărilor la întocmirea situaţiilor financiare,
adoptarea deciziilor cu privire la acordarea împrumuturilor garantate cu o
proprietate (garanţii, gajuri, ipoteci), realizarea tranzacţiilor care implică
transferul dreptului de proprietate, soluţionarea litigiilor şi stabilirea taxelor. În
plus faţă de standarde, IVSC a început să publice Standarde de Aplicaţie pe
tema evaluării pentru raportarea financiară şi în scopul garantării
împrumuturilor, dar şi Standarde de Practică în Evaluare, care se referă la
tratarea anumitor probleme specifice evaluării şi la aplicarea Standardelor în
*

În acest document, cuvântul „ţări” sau „state” are acelaşi înţeles cu cel folosit de Organizaţia Naţiunilor Unite,
care recunoaşte şi se referă la membri săi ca ţări (state), respectiv comunităţi organizate politic, care au un guvern
propriu şi ocupă un teritoriu suveran.
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situaţii specifice, care apar în acordarea de consultanţă în diferite domenii de
afaceri. În mod deosebit, IVSC a urmărit ca Standardele Internaţionale de
Evaluare (IVS-uri) să fie recunoscute în standardele de contabilitate precum şi
în alte standarde de raportare, astfel încât evaluatorii să cunoască ce li se
solicită din partea standardelor altor discipline.
În anul 2003, IVSC a devenit o asociaţie înregistrată, cu un statut propriu, care
cuprinde asociaţii profesionale de evaluare din întreaga lume.
IVSC a realizat opt revizuiri ale Standardelor Internaţionale de Evaluare, care
au fost publicate în anii 1985, 1994/97, 2000, 2001, 2003, 2005 şi 2007.
Evoluţia acestor Standarde atestă importanţa pe care IVSC o acordă faptului că
schimbarea este inevitabilă şi continuă, chiar şi atunci când este graduală şi abia
perceptibilă. Perfecţionarea continuă a Standardelor de evaluare reflectă
angajamentul IVSC de a garanta că definiţiile şi cerinţele evaluării sunt
actualizate permanent, în funcţie de evoluţiile pe plan mondial.

Membri şi Organizare
Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare a devenit cu adevărat o
organizaţie internaţională, atât în privinţa misiunii sale, cât şi a membrilor săi.
Comitetul, care a fost înfiinţat de 20 de asociaţii profesionale naţionale, s-a
dezvoltat permanent, ajungând ca în anul 2007 să cuprindă 52 de asociaţii
profesionale naţionale, ce au statutul de membru sau observator. Asociaţiile
membre din aceste ţări subscriu la obiectivele IVSC în domeniul evaluării şi
trebuie să aibă un număr suficient de membri capabili să elaboreze lucrări de
evaluare conform Standardelor. Asociaţiile membre sprijină Standardele
publicate de IVSC şi depun eforturi pentru recunoaşterea Standardelor în ţările
lor.
Asociaţiile membre sunt încurajate să informeze IVSC cu privire la orice
diferenţe semnificative între standardele naţionale şi cele internaţionale, astfel
încât acestea să fie prezentate comunităţii internaţionale. IVSC admite că
evaluatorii trebuie să îşi desfăşoare activitatea într-un cadru legal, în
conformitate cu prevederile legale şi cu reglementările specifice ţărilor în care
îşi desfăşoară activitatea. Asociaţiile membre, atât în baza statutului lor, cât şi
voluntar, cooperează cu autorităţile de control şi reglementare şi cu alte
organizaţii profesionale, pentru a se asigura că evaluările respectă prevederile
Standardelor Internaţionale de Evaluare, elaborate de IVSC. De asemenea, la
nivelul ţărilor în care activează, aceste asociaţii naţionale joacă un rol educativ
şi consultativ în privinţa standardelor de evaluare.
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Realizări ale IVSC
IVSC este o organizaţie non-guvernamentală (ONG), membră a Naţiunilor
Unite, în mai 1985 fiindu-i acordat statutul Roster în cadrul Consiliului
Economic şi Social al Naţiunilor Unite. IVSC lucrează în cooperare cu ţările
membre menţinând legătura cu agenţiile internaţionale, cum ar fi: Organizaţia
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), Banca Mondială, Fondul
Monetar Internaţional (FMI), Organizaţia Mondială a Comerţului (WTO),
Comisia Uniunii Europene, Banca pentru Reglementări Internaţionale (BIS) şi
Organizaţia Internaţională a Comisiilor pentru Valori Mobiliare (IOSCO). De
asemenea, IVSC menţine o relaţie strânsă cu Consiliul pentru Standarde
Internaţionale de Contabilitate (IASB) şi cu comisiile independente de
elaborare a standardelor ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) –
Comisia pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public
şi Comisia pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare.
IVSC furnizează profesiei contabile recomandări şi consiliere referitoare la
evaluare, urmăreşte să coordoneze standardele sale şi programele de lucru cu
cele ale disciplinelor înrudite, în interesul public şi cooperează cu organismele
internaţionale pentru elaborarea şi promulgarea de noi standarde. Pentru a
garanta că standardele internaţionale, care guvernează practica în evaluare, sunt
în concordanţă cu cerinţele specificate pentru evaluatori, de standardele
internaţionale de raportare financiară, IVSC verifică anual fiecare ediţie nouă a
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), promulgate de
Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB) şi
Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri),
promulgate de Comisia pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru
Sectorul Public. IVS-urile fac referire la aceste standarde de contabilitate, ori de
câte ori ele se aplică în munca evaluatorilor. IVSC publică pe site-ul său Studii
de evaluare şi Studii tehnice. La momentul lansării acestei ediţii, următoarele
documente erau disponibile: două Studii de evaluare: Evaluarea pentru pieţele
în dezvoltare şi Evaluarea proprietăţii imobiliare în scopul garantării titlurilor
de valoare emise de fondurile de investiţii imobiliare; şi un Studiu tehnic,
Evaluarea globală în scopul impozitării.

Realizãri ale IVSC
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Sediul central
Sediul internaţional al IVSC se află situat în Londra:
12 Great George Street
London
United Kingdom SW1P 3AD
Tel: 44 1442 879306
Fax: 44 1442 879306
Biroul financiar, situat în Chicago – Statele Unite, răspunde de aspectele
financiare ale activităţii IVSC. Informaţii suplimentare despre Comitet şi
continua dezvoltare a Standardelor de evaluare pot fi obţinute prin accesarea
adresei de Internet a IVSC: http://www.ivsc.org/.
Persoanele din conducerea IVSC sunt selectate cu atenţie din rândul
reprezentanţilor desemnaţi de asociaţiile naţionale membre, din care aceştia fac
parte. Un nou preşedinte este ales la fiecare doi ani. IVSC este condus de un
Consiliu de Conducere din care fac parte membrii aleşi cu drepturi depline,
preşedintele şi doi vicepreşedinţi. Consiliul de Conducere delegă
responsabilitatea revizuirii standardelor şi a elaborării de noi proiecte de
standarde către Comitetul pentru Standarde al IVSC. Membrii Comitetului
pentru Standarde provin din domenii de activitate diverse. În selecţia membrilor
Comitetului pentru Standarde, Consiliul de Conducere urmăreşte să constituie
un grup de persoane, avându-se în vedere obţinerea celei mai bune combinaţii
de abilităţi tehnice şi experienţă profesională relevantă pe pieţele internaţionale
de afaceri şi de proprietăţi imobiliare, grup care poate contribui la dezvoltarea
standardelor internaţionale de evaluare la un înalt nivel calitativ. Statutul IVSC
expune detaliat cerinţele referitoare la membri, conducere şi la activităţile
organizaţiei, care pot fi consultate pe web site-ul IVSC.
Membri Consiliului Director al IVSC, la 1 ianuarie 2007, sunt:
Joseph Vella – preşedinte
Elvin Fernandez – viitor preşedinte
Gheorghe Bădescu – vicepreşedinte
Igor Artemenkov
Vern Blair
K. K. Chiu
Richard Chung
Robert Connolly
Brian Glanville
6
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Aart Hordijk
Jang Dong Kyu
Gray A. Nthinda
Liu Ping
Chris Thorne
Leandro S. Escobar-Torres
Raymond Trotz
Brad Wagar
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Standardele Internaţionale de Evaluare
Obiective şi arie de aplicabilitate
Dezvoltarea Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS-uri) s-a realizat
urmărindu-se trei obiective principale:


Pentru a înlesni tranzacţiile internaţionale şi a contribui la viabilitatea
pieţelor internaţionale prin promovarea transparenţei în raportările
financiare, precum şi creşterea încrederii în evaluările realizate pentru
garantarea împrumuturilor, pentru tranzacţii care implică un transfer al
dreptului de proprietate, pentru soluţionarea litigiilor şi pentru
determinarea impozitelor asupra proprietăţii;



Pentru a servi ca un etalon profesional pentru evaluatorii din întreaga
lume, şi astfel, permiţându-le acestora să răspundă cererilor pieţelor
internaţionale de proprietăţi pentru evaluări credibile şi să satisfacă
cerinţele pentru raportări financiare ale comunităţii internaţionale de
afaceri; şi



Pentru a furniza Standarde de evaluare şi de raportare financiară care să
satisfacă cerinţele ţărilor în dezvoltare sau în curs de industrializare.

Utilizatorii evaluărilor realizate conform IVS-urilor se pot baza pe astfel de
evaluări realizate de profesionişti competenţi care subscriu unor standarde
ridicate de deontologie profesională. Pe măsură ce aria de aplicare a evaluării a
devenit mai largă, termenul de evaluarea proprietăţii a căpătat o însemnătate
mai mare decât termenul, mult mai restrâns, de evaluarea activelor, acesta
referindu-se în special la evaluările realizate pentru utilizarea în raportarea
financiară. Un evaluator profesionist de proprietăţi este o persoană care are
calificarea, abilităţile şi experienţa necesare pentru a estima valoarea pentru
diverse scopuri, cum ar fi: tranzacţii ce implică transferuri ale dreptului de
proprietate, evaluări pentru garanţii bancare imobiliare şi ipotecare, evaluări de
proprietăţi aflate în litigiu, evaluări de proprietăţi pentru stabilirea impozitelor
datorate statului pentru acestea, evaluări de proprietăţi tratate ca active
imobilizate în raportarea financiară. Un evaluator profesionist de proprietăţi
poate avea competenţa profesională pentru a realiza evaluări şi pentru alte
categorii de proprietate, cum sunt bunurile mobile, întreprinderi şi active
financiare. Standardele Internaţionale de Evaluare reprezintă cea mai bună
practică sau practica acceptată în evaluare, cunoscute şi ca Principii de Evaluare
General Acceptate (GAVP). Evaluatorul se poate conforma cu Standardele
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Internaţionale de Evaluare în mod voluntar, la impunerea lor prin lege sau
printr-o reglementare sau la cererea clienţilor, a utilizatorilor şi/sau a
organizaţiilor sau asociaţiilor naţionale. Cum nu are puterea de a le impune,
IVSC lasă organizaţiilor financiare şi autorităţilor naţionale sarcina de a
implementa standardele. Se intenţionează ca Standardele Internaţionale de
Evaluare şi standardele naţionale din ţările membre să se completeze şi să se
susţină reciproc. IVSC pledează în favoarea cunoaşterii diferenţelor dintre
prevederile Standardelor Internaţionale de Evaluare şi cele naţionale.
Analiza detaliată a metodologiei de evaluare şi a aplicaţiei acesteia, la diferite
tipuri de proprietăţi sau pieţe, ţine de pregătirea specializată şi documentarea
specialistului în evaluare. Pentru acest motiv, IVSC încurajează toţi evaluatorii
ca, pentru perfecţionarea lor profesională, să folosească programele de instruire
continuă pe parcursul întregii lor cariere. Standardele Internaţionale de
Evaluare prevăd mai degrabă ce trebuie să facă evaluatorii decât să explice cum
sunt aplicate procedurile sau metodologiile specifice de evaluare. IVS-urile
recunosc că fiecare aplicaţie de evaluare este legată de o problemă specifică de
evaluare, a cărei soluţie depinde de abilitatea evaluatorului de a selecta tehnicile
de evaluare relevante şi de a-şi exprima raţionamentul profesional, în mod
adecvat.
Acolo unde standardele altor discipline, cum sunt cele de contabilitate, pot fi
aplicate în evaluări, IVSC recomandă evaluatorilor să cunoască cerinţele de
prezentare în contabilitate, a rezultatelor evaluărilor lor.

Prezentarea Standardelor Internaţionale
În cadrul profesiei de evaluator, sunt înţelese şi recunoscute, de către întreaga
comunitate de afaceri, diferite principii şi tehnici de evaluare. Comentariile
prescurtate, referitoare la aceste principii şi tehnici, incluse în Standarde, nu ar
trebui considerate exhaustive. De aceea, înţelegerea şi utilizarea acestor
Standarde este importantă, în totalitatea lor, chiar dacă Standardele considerate
individual pot fi publicate ca secţiuni distincte, fiecare dintre ele fiind o
componentă a întregului. Astfel, definiţiile, introducerile, conceptele şi
principiile de evaluare şi alte elemente comune trebuie înţelese ca având
legătură cu fiecare componentă. Deşi s-a încercat elaborarea individuală a
fiecărui capitol din Standarde, cerinţele Codului Deontologic al IVSC şi IVS 3
– Raportarea evaluării se aplică tuturor elementelor. Astfel, cititorul va avea de
câştigat din parcurgerea întregului document. Trimiterea frecventă la referinţe
uşurează urmărirea în întregul text a paragrafelor care tratează acelaşi subiect.
Standardele de evaluare, Standardele de Aplicaţie şi Standardele de
Practică includ paragrafe scrise atât cu fonturi normale, cât şi cu fonturi
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îngroşate, care au însă aceeaşi importanţă. Paragrafele scrise cu fonturi
îngroşate arată principiile importante. Studiile tehnice publicate de IVSC pe
site reprezintă materiale suplimentare faţă de standarde şi nu trebuie interpretate
ca făcând parte din această carte de Standarde.

Structura Standardelor Internaţionale de Evaluare,
Aplicaţiilor şi Practicilor de Evaluare
ASPECTE
FUNDAMENTALE

INTRODUCERE, PREZENTAREA IVSC, PREZENTAREA STANDARDELOR,
CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE PRINCIPIILOR DE EVALUARE GENERAL
ACCEPTATE
CODUL DEONTOLOGIC

TIPURI DE
PROPRIETATE

PROPRIETATE
IMOBILIARĂ

BUNURI
MOBILE

ÎNTREPRINDERI

ACTIVE
FINANCIARE

INTRODUCERE LA IVS-urile 1, 2 şi 3

STANDARDE

STANDARDE
INTERNAŢIONALE
DE APLICAŢII
ÎN EVALUARE
STANDARDE
INTERNAŢIONALE
DE PRACTICĂ
ÎN EVALUARE

STANDARD 1

STANDARD 2

STANDARD 3

VALOAREA DE PIAŢĂ-TIP
DE VALOARE

TIPURI DE VALOARE
DIFERITE DE VALOAREA DE
PIAŢĂ

RAPORTAREA
EVALUĂRII

IVA 1

IVA 2

IVA 3

EVALUAREA PENTRU
RAPORTAREA
FINANCIARĂ

EVALUAREA PENTRU
GARANTAREA
ÎMPRUMUTULUI

EVALUAREA ACTIVELOR DIN
SECTORUL PUBLIC PENTRU
RAPORTAREA FINANCIARĂ

EVALUAREA
PROPRIETĂŢII
IMOBILIARE

EVALUAREA
ÎNTREPRINDERII

VERIFICAREA
EVALUĂRILOR

ANEXĂ

GLOSAR
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EVALUAREA
DREPTURILOR
ÎNCHIRIERE/
LEASING

EVALUAREA
MIJLOACELOR
FIXE MOBILE

EVALUAREA
ACTIVELOR
NECORPORALE

EVALUAREA
BUNURI LOR
MOBILE

CONSIDERAŢII
PRIVIND
SUBSTANŢELE
PERICULOASE
ŞI TOXICE ÎN
EVALUARE

ABORDAREA
PRIN COST
PENTRU
RAPORTAREA
FINANCIARĂ
(CIN)

ANALIZA
FLUXULUI DE
NUMERAR
ACTUALIZAT

EVALUAREA
PROPRIETĂŢILOR AGRICOLE

EVALUAREA
PROPRIETĂŢILOR
GENERATOARE
DE AFACERI

EVALUAREA
GLOBALĂ
PENTRU
IMPOZITĂREA
PROPRIETĂŢII

EVALUAREA
PROPRIETĂŢILOR
DIN INDUSTRIA
EXTRACTIVĂ

EVALUAREA
PROPRIETĂŢII
ISTORICE

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC) recunoaşte
complexitatea procedurilor profesionale de evaluare, diversitatea de tipuri de
proprietăţi, dificultăţile generate de modul de interpretare a evaluării de către
alte discipline, problemele care apar în utilizarea şi traducerea terminologiei de
specialitate, precum şi nevoia primordială a publicului pentru evaluări
profesioniste, bine fundamentate şi elaborate în conformitate cu standarde
general acceptate. În consecinţă, conţinutul şi formatul Standardelor a fost
elaborat având în vedere aceste considerente, înţelegerea structurii Standardelor
fiind astfel importantă pentru aplicarea lor. Modul de organizare a Standardelor
este prezentat în cele ce urmează:
1. Introducere – Introducerea oferă o privire de ansamblu cu privire la
originile Standardelor Internaţionale de Evaluare, la activitatea Comitetului
pentru Standarde Internaţionale de Evaluare şi la contextul general al
Standardelor. De asemenea, este explicată organizarea standardelor şi aria de
aplicabilitate a acestora.
2. Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General
Acceptate – O analiză completă a corpului de cunoştinţe referitoare la
metodele şi practicile de evaluare depăşeşte aria de aplicabilitate a acestor
Standarde. Pentru a sprijini înţelegerea acestor standarde de către alte
discipline şi pentru a diminua dificultăţile generate de barierele lingvistice,
această secţiune încearcă să furnizeze comentarii cu privire la cadrul juridic,
economic şi conceptual pe care se bazează disciplina evaluării şi Standardele
sale. Detalierea acestor concepte şi principii este esenţială pentru înţelegerea
evaluării şi aplicarea acestor Standarde.
3. Codul Deontologic – Un Cod Deontologic conţine cerinţele de etică şi
competenţă solicitate evaluatorilor în practica lor profesională. Conduita etică
serveşte interesului general, stă la baza încrederii instituţiilor financiare în
serviciile de evaluare şi lucrează în beneficiul profesiei de evaluator.
Conduita etică garantează că rezultatele evaluărilor sunt credibile,
consecvente şi imparţiale.
4. Tipuri de proprietate – Proprietatea imobiliară este distinctă de celelalte
categorii de proprietate, cum ar fi: bunurile mobile (corporale şi necorporale),
întreprinderile şi activele financiare. În Standarde sunt prezentate, în mod
detaliat, aceste patru tipuri de proprietate, precum şi diferenţele dintre ele.
5. Introducerea la Standarde – Secţiunea introductivă tratează diferenţele
dintre valoarea de piaţă şi tipurile de valoare diferite de valoarea de piaţă,
precum şi importanţa comunicării clare şi concise a rezultatelor evaluării.
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După finalizarea evaluării, evaluatorul va trebui să explice clar rezultatele şi
modul în care acestea au fost obţinute.
6. Standardele – În organizarea Standardelor Internaţionale de Evaluare, de
Aplicaţii în Evaluare şi de Practică în Evaluare, cele trei standarde sunt
considerate ca fiind de bază şi permanente. Astfel, Standardele IVSC 1 şi 2
tratează valoarea de piaţă ca tip de valoare şi respectivi tipurile de valoare
diferite de valoarea de piaţă. Standardul 3 se referă la cerinţele de prezentare a
raportului de evaluare. De asemenea, cele trei standarde servesc ca bază
pentru cele trei Standarde Internaţionale de Aplicaţii în Evaluare (IVA), care
prezintă modalităţile de realizare a evaluărilor în scopuri de raportare
financiară şi de garantare a împrumuturilor.
7. Standarde Internaţionale de Aplicaţie în Evaluare – Evaluările sunt
realizate pentru diverse scopuri. În cadrul acestor standarde sunt descrise
modalităţile de realizare a evaluărilor de active aparţinând sectorului public
sau privat, în scopul utilizării acestora în cadrul raportărilor financiare sau
pentru adoptarea deciziilor de acordare a împrumuturilor garantate.
8. Standarde Internaţionale de Practică în Evaluare – Probleme referitoare
la aplicarea Standardelor apar frecvent din practica de evaluare sau din partea
celor care apelează la serviciile de evaluare. Standardele de practică în
Evaluare furnizează instrucţiuni referitoare la probleme specifice de evaluare
şi la modalităţile de aplicare a standardelor în diverse situaţii şi domenii de
activitate specifice. Aceste Standarde de Practică în Evaluare completează şi
dezvoltă Standardele de Evaluare şi cele de Aplicaţii în Evaluare având
aceeaşi importanţă ca şi acestea. Respectarea Standardelor Internaţionale de
Evaluare precum, a celor de Aplicaţii şi celor de Practică în Evaluare este
obligatorie pentru toţi evaluatorii care elaborează rapoarte de evaluare în
conformitate cu IVS-urile.
9. Glosar – Acest glosar face trimitere la toţi termenii definiţi în Standardele
de Evaluare, în Standardele de Aplicaţie şi în Standardele de Practică în
Evaluare.
Cele trei elemente principale, componente ale Standardelor Internaţionale
de Evaluare, adică Standardele Internaţionale de Evaluare, Standardele
Internaţionale de Aplicaţii în Evaluare şi Standardele Internaţionale de
Practică în Evaluare au aceeaşi importanţă, iar evaluările realizate în baza
IVS-urilor trebuie să fie în conformitate cu principiile şi procedurile
prezentate în toate.

Structura Standardelor
Fiecare din cele trei Standarde de Evaluare este elaborat pentru a aborda o arie
cât mai largă din practica de evaluare. Corespunzător, fiecare Standard conţine
următoarele nouă secţiuni.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducere
Arie de aplicabilitate
Definiţii
Relaţia cu Standardele de Contabilitate
Conţinutul Standardului
Comentarii
Cerinţe de prezentare a informaţiilor
Cerinţe referitoare la devierile de la Standard
Data intrării în vigoare.

Standardele Internaţionale de Aplicaţii în Evaluare (IVA) au următoarea
structură:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducere
Arie de aplicabilitate Definiţii
Relaţia cu Standardele de Contabilitate
Conţinutul Aplicaţiei
Comentarii
Cerinţe de prezentare a informaţiilor
Cerinţe referitoare la devierile de la Standard
Data intrării în vigoare

Fiecare din Standardele Internaţionale de Practică în Evaluare (GN) se ocupă de
probleme referitoare la aplicarea Standardelor, ce apar frecvent din practica de
evaluare sau din partea celor care apelează la serviciile de evaluare.
Corespunzător, fiecare Standard Internaţional de Practică în Evaluare conţine
următoarele şase secţiuni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducere
Arie de aplicabilitate
Definiţii
Relaţia cu Standardele de Contabilitate
Instrucţiuni de aplicare
Data intrării în vigoare

Aceste Standarde de Practică în Evaluare (GN-uri) pot fi împărţite în trei grupe.
Patru GN-uri se ocupă de aspectele specifice evaluării diferitelor categorii de
proprietate, cum ar fi: proprietatea imobiliară; drepturile de închiriere;mijloace
fixe mobile şi bunuri mobile. Trei GN-uri se referă la evaluarea de proprietăţi
sau active pe baza fluxurilor de numerar, incluzând activele necorporale,
întreprinderile şi proprietăţile generatoare de afaceri.
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Structura Standardelor de Evaluare (IVS)
şi Standardelor de Aplicaţii în Evaluare (IVA)

INTRODUCERE

ARIE DE APLICABILITATE

STANDARD INTERNAŢIONAL DE EVALUARE

DEFINIŢII

RELAŢIA CU
STANDARDELE DE
CONTABILITATE

CONŢINUTUL
STANDARDULUI/
APLICAŢIEI

COMENTARII

CERINŢE DE PREZENTARE
A INFORMAŢIILOR

CERINŢE REFERITOARE
LA DEVIERILE
DE LA STANDARD

DATA INTRĂRII
ÎN VIGOARE
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Formatul Standardelor de Practică în Evaluare (GN)

STANDARD DE PRACTICĂ ÎN EVALUARE (GN)

INTRODUCERE

ARIE DE
APLICABILITATE

DEFINIŢII

RELAŢIA CU
STANDARDELE DE
CONTABILITATE

INSTRUCŢIUNI
DE APLICARE

DATA INTRĂRII ÎN
VIGOARE

Două GN-uri conţin instrucţiuni de aplicare a metodologiilor de evaluare
(Costul de înlocuire net pentru raportarea financiară – CIN şi Analiza fluxului
de numerar actualizat pentru evaluări de piaţă şi pentru analiza investiţiilor).
Datorită elementelor comune, care stau la baza lor, aceste GN-uri trebuie citite
ca pe un grup. Din restul de şase GN-uri, unul se referă la probleme de mediu
(Consideraţii cu privire la substanţele periculoase şi toxice), trei se referă la
evaluarea proprietăţilor specializate (proprietăţi agricole, proprietăţi din
industria extractivă şi proprietăţi istorice), unul furnizează instrucţiuni într-un
Prezentarea standardelor 15

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
domeniu profesional al practicii de evaluare (Verificarea evaluărilor) şi unul
prezintă aria practicii de evaluare (Evaluarea globală pentru impozitarea
proprietăţii).

Datele adoptării standardelor
Definiţia IVSC a valorii de piaţă şi primele două Standarde Internaţionale de
Evaluare au fost adoptate la data de 24 martie 1994. Alte două standarde, ce au
fost adoptate la această dată (IVS 3 şi IVS 4) au devenit Standarde
Internaţionale de Aplicaţie în Evaluare (IVA 1 şi IVA 2) în iulie 2000. Al
treilea Standard Internaţional de Evaluare, Raportarea evaluării, a intrat în
vigoare la 30 aprilie 2003 şi al treilea Standard Internaţional de Aplicaţie în
Evaluare, Evaluarea activelor sectorului public pentru raportarea financiară, a
intrat în vigoare la 31 iulie 2007. Variantele actuale ale IVS 1 şi IVA 1, precum
şi variantele revizuite ale IVS 2, IVS 3 şi IVA 2 au intrat în vigoare la 31 iulie
2007.
Standardul Internaţional de Aplicaţie în Evaluare – Consideraţii privind
substanţele periculoase şi toxice în evaluare (GN 7) a fost adoptat iniţial la 19
aprilie 1996. În forma sa curentă, GN 7 a intrat în vigoare la 31 ianuarie 2005.
Standardul Internaţional de Practică în Evaluare GN 3, Evaluarea mijloacelor
fixe mobile, a intrat iniţial în vigoare la 1 iulie 1997. O variantă revizuită masiv
a GN 3 a fost aprobată la 30 noiembrie 2005. În forma sa curentă, GN 3 a intrat
în vigoare la 31 iulie 2007.
Următoarele Standarde Internaţionale de Practică în Evaluare au intrat în
vigoare la 1 iulie 2000: GN 1, Evaluarea proprietăţii imobiliare, GN 2,
Evaluarea drepturilor de închiriere/leasing, GN 4, Evaluarea activelor
necorporale, GN 6, Evaluarea întreprinderii, iar GN 5, Evaluarea bunurilor
mobile a intrat în vigoare la 30 aprilie 2003. Toate aceste cinci GN-uri au fost
revizuite, iar versiunea lor curentă a intrat în vigoare la 31 iulie 2007.
GN 9, Analiza fluxului de numerar actualizat pentru evaluările bazate pe piaţă
şi pentru analiza investiţiei, GN 10, Evaluarea proprietăţilor agricole şi GN 11,
Verificarea evaluărilor au intrat în vigoare la 30 aprilie 2003. În forma lor
curentă, GN 9, GN 10 şi GN 11 au intrat în vigoare la 31 iulie 2007. GN 8,
Abordarea prin cost pentru raportarea financiară - CIN a fost adoptat iniţial la 1
iulie 2000. A suferit diverse modificări, ajungând aproape la forma curentă în
ediţia a şaptea a standardelor. Versiunea GN 8 din a opta ediţie a intrat în
vigoare la 31 iulie 2007. GN 12, Evaluarea proprietăţilor specializate
generatoare de afaceri a intrat în vigoare la 31 ianuarie 2005. A fost redenumit
ca Evaluarea proprietăţii generatoare de afaceri şi apoi inclusă în această ediţie.
În forma curentă, GN 12 a intrat în vigoare la 31 iulie 2007.
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GN 13, Evaluarea globală pentru impozitarea proprietăţii şi GN 14, Evaluarea
proprietăţilor din industria extractivă au intrat în vigoare la 31 ianuarie 2005.
GN 13 nu a suferit nici o modificare de la ultima ediţie. GN 14, în forma sa
curentă, a intrat în vigoare la 31 iulie 2007. Noul GN 15, Evaluarea proprietăţii
istorice, a intrat de asemenea în vigoare la 31 iulie 2007.
Comitetul va continua să dezvolte Standardele de Evaluare, Standardele de
Aplicaţii şi de Practică în Evaluare, în funcţie de evoluţia cerinţelor pieţei şi a
utilizatorilor evaluărilor.
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Concepte fundamentale ale Principiilor de
Evaluare General Acceptate (GAVP)
1.0 Introducere
1.1 Experienţa evaluatorilor profesionişti şi dialogul desfăşurat între naţiuni,
prin intermediul Comitetului pentru Standarde Internaţionale de Evaluare
(IVSC), au demonstrat, cu unele excepţii, că există o înţelegere unitară
referitoare la principiile care stau la baza disciplinei evaluării. În unele cazuri,
legislaţia şi circumstanţele economice naţionale pot solicita aplicaţii speciale
(uneori şi limitate), însă fundamentele metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt
similare în întreaga lume. Recunoaşterea şi promovarea acestor fundamente
constituie un obiectiv al Comitetului pentru Standardele Internaţionale de
Evaluare.
1.2 Standardele de evaluare ale IVSC sunt bazate pe aceste fundamente, însă
Comitetul consideră ca inadecvată clarificarea, în cuprinsul fiecărui Standard, a
tuturor fundamentelor specifice. În schimb, această secţiune completează
fiecare Standard şi asigură o imagine de ansamblu asupra fundamentelor
importante, în special pentru înţelegerea profesiei de evaluator şi pentru
aplicarea Standardelor.

2.0 Conceptul de teren şi conceptul de proprietate
2.1 Terenul este esenţial pentru viaţa şi existenţa noastră. Importanţa terenului
îl plasează în centrul atenţiei juriştilor, geografilor, sociologilor şi
economiştilor, ale căror discipline de studiu sunt legate de teren şi de utilizările
acestuia, influenţând societăţile şi naţiunile.
2.2 Evaluarea terenului, considerat ca fiind liber sau a terenului ca fiind
construit, reprezintă un concept economic. Liber sau construit, terenul este
numit şi proprietate imobiliară. Valoarea este creată prin utilitatea sau
capacitatea proprietăţii imobiliare de a satisface nevoile şi dorinţele societăţii.
Valoarea proprietăţii imobiliare este generată de unicitatea, durabilitatea,
permanenţa locaţiei, oferta relativ limitată şi de utilitatea specifică a unui
anumit amplasament.
2.3 Proprietatea reprezintă un concept juridic ce se referă la toate avantajele,
drepturile şi beneficiile legate de deţinerea acesteia. Dreptul de proprietate se
referă la un anumit avantaj (profit) sau la toate avantajele implicate de
exercitarea acestuia. Trebuie făcută distincţia între termenul de proprietate
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imobiliară, ca entitate fizică şi exercitarea dreptului de proprietate asupra
acesteia, ce reprezintă un concept juridic. În anumite ţări, suma prerogativelor
asociate dreptului de proprietate constituie un cumul de atribute. În temeiul
dreptului de proprietate asupra unui bun, titularul îl poate folosi, vinde, închiria
ori înstrăina în alt mod, având opţiunea de a exercita oricare dintre aceste
atribute sau nici unul. Păstrarea numai a dreptului de dispoziţie echivalează cu
nuda proprietate.
2.4 Proprietatea asupra bunurilor, altele decât cele imobiliare, este numită
proprietate mobiliară. Termenul de proprietate, utilizat fără alte precizări sau
identificări, se poate referi la proprietatea imobiliară, la proprietatea mobiliară
sau la alte tipuri de proprietate cum ar fi întreprinderile sau activele financiare,
ori o combinaţie a acestora. (A se vedea Secţiunea 3 de mai jos şi Tipurile de
proprietate).
2.5 Evaluatorii de proprietăţi imobiliare, de active şi de alte proprietăţi sunt cei
care se ocupă cu o disciplină economică specială, asociată cu elaborarea şi
raportarea evaluărilor. Ca profesionişti, evaluatorii trebuie să parcurgă şi să
finalizeze programe riguroase de instruire, calificare, specializare şi să-şi
demonstreze competenţa şi abilităţile. De asemenea, trebuie să cunoască şi să
respecte un Cod Deontologic şi Standardele de practică profesională şi să
respecte Principiile de Evaluare General Acceptate (GAVP).
2.6 Evoluţia preţurilor în timp este rezultatul efectelor specifice şi generale ale
forţelor economice şi sociale. Forţele generale pot duce la modificări ale
nivelurilor preţului şi ale puterii relative de cumpărare a banilor. Acţionând în
anumite momente, forţele specifice, cum ar fi schimbările tehnologice, pot
genera mutaţii în cerere şi ofertă şi pot crea modificări majore ale preţurilor.
2.7 În evaluarea proprietăţii imobiliare sunt aplicate multe dintre principiile
recunoscute. Este vorba despre principiile cererii şi ofertei, concurenţei,
substituţiei, anticipării sau aşteptării, schimbării şi altele. Elementul comun al
acestor principii constă în efectul lor direct sau indirect asupra gradului de
utilitate şi productivităţii unei proprietăţi. Ca urmare, se poate spune că
utilitatea unei proprietăţi imobiliare reflectă influenţele combinate ale tuturor
forţelor pieţei care susţin valoarea proprietăţii.

3.0 Conceptele de proprietate imobiliară, proprietate şi activ
3.1 Proprietatea imobiliară este definită ca fiind terenul şi acele elemente
create de om şi care sunt ataşate terenului. Este „lucrul” fizic, tangibil, care
poate fi văzut şi atins, împreună cu toate adăugirile pe teren, deasupra lui şi
subterane. Legile naţionale din fiecare ţară prevăd criterii pentru diferenţierea
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proprietăţii imobiliare de proprietatea mobiliară. Deşi este posibil ca aceste
concepte juridice să nu fie recunoscute în toate ţările, ele sunt totuşi adoptate
aici pentru a face deosebirea între aceste concepte şi noţiuni importante.
3.2 Drepturile reale imobiliare includ toate prerogativele, avantajele şi
beneficiile asupra bunurilor imobile ce fac obiectul acestor drepturi. Ele pot fi
probate, în mod normal, prin documente (de ex. un titlu de proprietate) fiind
distincte de proprietatea fizică imobiliară asupra căreia acestea se exercită.
Drepturile reale imobiliare nu au o formă materială.
3.3 Bunurile mobile (Proprietatea mobiliară) includ(e) bunurile corporale şi
necorporale care nu sunt incluse în proprietatea imobiliară. Elementele
proprietăţii mobiliare corporale nu sunt fixate în mod permanent de proprietatea
imobiliară, în general, fiind caracterizate prin mobilitatea lor.
3.4 În terminologia contabilă, activele sunt resurse controlate de către
întreprindere, ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să
genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere. Proprietatea asupra
unui activ este ea însăşi necorporală. Totuşi, activul deţinut poate fi atât
corporal, cât şi necorporal.
3.4.1 Beneficiile economice viitoare încorporate într-un activ pot intra în
întreprindere în mai multe moduri. De exemplu, un activ poate fi (a) utilizat
separat sau împreună cu alte active pentru prestarea de servicii sau producţia
de bunuri destinate vânzării de către entitate; (b) schimbat cu alte active; (c)
utilizat pentru decontarea unei datorii; sau (d) repartizat acţionarilor
entităţii. (Standardele Internaţionale pentru Raportare Financiară [IFRS-uri],
Cadrul General, 55 ).
3.4.2 Un activ este recunoscut în bilanţ în momentul în care este probabilă
realizarea unui beneficiu economic viitor de către entitate şi activul are un
cost sau o valoare care poate fi evaluat(ă) în mod credibil (IFRS, Cadrul
General, 89).
3.5 Standardele Internaţionale de Raportare Financiară fac distincţia între
activele corporale şi cele necorporale. Următoarele concepte şi termeni au o
importanţă deosebită:
3.5.1 Active curente (circulante). Active care nu sunt deţinute pentru a fi
utilizate pe o bază continuă în activităţile unei entităţi. Exemple sunt:
stocuri, creanţe, investiţii pe termen scurt, disponibilul în bancă şi numerar.
Deşi, în mod normal, proprietatea imobiliară face parte din activele
imobilizate, în anumite circumstanţe poate fi inclusă şi în activele curente.
De exemplu, terenul sau proprietatea imobiliară construită şi deţinută în stoc
pentru vânzare.
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3.5.2 Active imobilizate (active fixe sau pe termen lung). Acestea sunt
activele corporale şi necorporale care se împart în două categorii:
3.5.2.1 Imobilizări corporale. Active destinate utilizării pe o bază
continuă (termen lung) în activitatea unei întreprinderi, şi anume teren şi
construcţii, maşini, utilaje şi echipamente, alte categorii de active
identificabile; mai puţin amortizarea cumulată. Terenurile şi mijloacele
fixe sunt active corporale sau fizice.
3.5.2.2 Alte active imobilizate. Active care nu sunt destinate utilizării
pe o bază continuă în activitatea unei întreprinderi, dar este de aşteptat
să fie deţinute pe termen lung cum sunt: investiţiile pe termen lung,
creanţele pe termen lung, fondul comercial, cheltuieli de repartizat pe
mai multe exerciţii financiare, mărci de fabrică şi alte active. Această
categorie de active include atât active corporale (sau fizice) cât şi active
necorporale (nemateriale). Activele necorporale sunt considerate ca fiind
componente ale proprietăţii mobiliare necorporale şi pot include:
abilităţile de management şi marketing, vocaţia la credit, fondul
comercial şi alte drepturi sau instrumente legale (brevete de invenţie,
mărci de fabrică, drepturi de autor, francize şi contracte).
3.5.3 Indiferent de convenţia de înregistrare contabilă utilizată, respectiv pe
baza costului istoric sau a costului curent, trebuie făcută o distincţie între
activele de exploatare şi activele de natura unei investiţii imobiliare.
Activele de exploatare sunt cele considerate necesare pentru activitatea
normală de exploatare a întreprinderii. Activele deţinute ca investiţii
imobiliare sunt considerate ca fiind în surplus faţă de necesităţile de
exploatare ale întreprinderii proprietară a lor.
3.6 Terminologia contabilă diferă uneori de termenii uzuali utilizaţi în evaluare.
În clasificarea prezentată la paragraful 3, evaluatorii sunt cel mai des implicaţi
în evaluarea activelor imobilizate. Practic, se evaluează dreptul de proprietate
asupra activului şi nu activul corporal sau necorporal. Această optică face
distincţia între conceptul economic de evaluare a unui activ, bazat pe
capacitatea activului de a fi vândut şi cumpărat pe piaţă, faţă de conceptul
subiectiv de estimare a unei valori intrinseci sau altor tipuri de valoare diferite
de valoarea de piaţă. Conceptul obiectiv, bazat pe piaţă, are unele aplicaţii
speciale în cazul evaluării proprietăţilor cu piaţă limitată sau fără piaţă, aşa cum
se prezintă în Standardul Internaţional de Evaluare 2.
3.7 Termenul depreciere este utilizat atât în evaluare, cât şi în raportarea
financiară. În contextul evaluării activelor, deprecierea se referă la corecţiile
efectuate asupra costului de reproducţie sau de înlocuire a activului, pentru a
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reflecta deteriorarea fizică, deprecierea funcţională (tehnologică) şi externă
(economică), pentru a estima valoarea activului pentru un schimb ipotetic, pe o
piaţă unde nu există informaţii despre vânzări. (A se vedea paragraful 9.2.1.3,
Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate.) În
raportarea financiară amortizarea se referă la cheltuiala care reflectă alocarea
sistematică a valorii depreciabile/amortizabile a unui activ, pe parcursul duratei
lui de viaţă utilă. Ea este specifică unei anumite entităţi şi utilizări a activului şi
nu este afectată în mod necesar de piaţă.

4.0 Preţ, cost, piaţă şi valoare
4.1 Imprecizia traducerilor (limbajului), în special în comunitatea
internaţională, poate duce la neînţelegeri şi interpretări eronate. Aceasta
constituie o problemă atunci când cuvintele uzuale au înţelesuri specifice pentru
o anumită disciplină. Este cazul termenilor preţ, cost, piaţă şi valoare aşa cum
sunt utilizaţi de disciplina evaluarea proprietăţilor.
4.2 Preţul este termenul utilizat pentru o sumă cerută, oferită sau plătită pentru
un bun sau un serviciu. Preţul de vânzare este un fapt istoric, indiferent dacă a
fost făcut public sau dacă a fost confidenţial. Datorită capacităţii financiare,
motivaţiilor sau intereselor speciale ale unui vânzător sau cumpărător, preţul
plătit pentru bunuri sau servicii poate avea sau nu legătură cu valoarea care ar
putea fi atribuită de către alţii acelor bunuri sau servicii. Totuşi, preţul
constituie, în general, o indicaţie asupra valorii relative date bunurilor sau
serviciilor de către un anumit cumpărător şi/sau vânzător, în anumite situaţii
particulare.
4.3 Costul reprezintă preţul plătit de cumpărător pentru bunuri sau servicii, sau
suma necesară pentru a crea sau a produce bunul sau serviciul de către
producător. În momentul în care s-a finalizat bunul sau serviciul, costul
acestora devine un fapt istoric. Preţul plătit pentru un bun sau un serviciu
reprezintă costul acestora pentru cumpărător.
4.4 O piaţă este mediul în care bunurile, mărfurile şi serviciile sunt
comercializate între cumpărători şi vânzători, prin mecanismul preţului.
Conceptul de piaţă presupune că bunurile şi/sau serviciile se pot tranzacţiona
fără restricţii, între cumpărători şi vânzători. Fiecare parte va răspunde la
raporturile dintre cerere şi ofertă şi la alţi factori de stabilire a preţului, în
funcţie de capacitatea şi cunoştinţele proprii, de imaginea proprie asupra
utilităţii relative a bunurilor şi/sau serviciilor, precum şi de nevoile şi dorinţele
individuale. O piaţă poate fi locală, regională, naţională sau internaţională.

Concepte fundamentale ale GAVP 25

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
4.5 Valoarea este un concept economic referitor la preţul cel mai probabil
convenit de cumpărătorii şi vânzătorii unui bun sau serviciu disponibil pentru
cumpărare. Valoarea nu reprezintă un fapt, ci o estimare a celui mai probabil
preţ care va fi plătit pentru bunuri şi servicii, la o anumită dată, în conformitate
cu o anumită definiţie a valorii. Conceptul economic de valoare reflectă optica
pieţei asupra beneficiilor celui care deţine bunurile sau primeşte serviciile, la
data evaluării.
4.6 Prin urmare, valoarea este un preţ ipotetic, iar ipoteza pe baza căreia este
calculată este determinată de tipul de valoare adoptat. Un tip de valoare este
definit în IVS 2 ca o reflectare a principiilor fundamentale de evaluare, la o dată
specificată. Un tip de valoare defineşte natura tranzacţiei ipotetice, de exemplu
dacă există sau nu expunere pe piaţă, şi motivaţia şi comportamentul asumate
ale părţilor implicate. Un tip de valoare nu este o descriere a metodelor sau
abordărilor folosite pentru a determina valoarea, şi nici nu descrie starea sau
condiţia în care activul se presupune că va fi transferat. Pentru utilizarea şi
înţelegerea evaluării este foarte important ca tipul de valoare să fie clar stabilit,
şi ca acesta să fie o bază adecvată pentru scopul respectivei evaluări. O
modificare a tipului de valoare poate avea un efect important în evaluare.
4.7 Evaluatorii profesionişti, care cunosc în profunzime piaţa proprietăţii, care
înţeleg interacţiunile manifestate între participanţii de pe piaţă şi deci sunt
capabili să judece cele mai probabile preţuri ce vor fi convenite între
cumpărători şi vânzători, evită utilizarea singulară a cuvântului valoare,
adăugându-i atribute care descriu tipul particular de valoare. Valoarea de piaţă
este cel mai obişnuit tip de valoare asociat cu evaluarea proprietăţilor, fiind
prezentată în Standardul Internaţional de Evaluare 1.
4.8 Conceptul de valoare presupune o sumă de bani asociată unei tranzacţii.
Totuşi, vânzarea proprietăţii evaluate nu este o condiţie necesară pentru
estimarea preţului pentru care proprietatea s-ar putea vinde, la data evaluării, în
condiţiile precizate în definiţia valorii de piaţă.
4.9 Valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare este mai degrabă o reprezentare
a utilităţii sale recunoscute de piaţă, decât a stării sale pur fizice. Utilitatea
activelor pentru o anumită entitate sau persoană poate fi diferită de utilitatea
recunoscută de piaţă sau de un anumit domeniu economic.
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4.9.1 Consideraţii similare celor prezentate mai sus sunt aplicabile şi în
cazul evaluării altor tipuri de proprietate. Raportarea financiară va necesita
aplicarea metodelor de estimare a valorii de piaţă şi o distincţie clară între
aceste metode şi metodele de estimare a valorilor diferite de valoarea de
piaţă.
4.10 Costul total al proprietăţii cuprinde toate costurile de producţie ale
acesteia, directe şi indirecte. Dacă sunt implicate costuri de capital suplimentare
ale cumpărătorului, ulterioare achiziţiei, acestea se vor adăuga la costul de
achiziţie istoric, în scopul contabilizării costului. În funcţie de modul în care
utilitatea acestor costuri este percepută de piaţă, ele pot fi sau nu reflectate
integral în valoarea de piaţă a proprietăţii.
4.11 O estimare a costului unei proprietăţi poate avea la bază fie estimarea
costului de înlocuire, fie a costului de reproducţie. Costul de reproducţie/
reconstrucţie este costul pentru a crea o copie identică a unei proprietăţi,
utilizând materiale de construcţii identice, sau similare, dacă nu există materiale
identice. Un cost de înlocuire estimat se referă la un echivalent modern cu
utilitate comparabilă, folosind proiectul, tehnologia şi materialele utilizate în
mod curent pe piaţă.

5.0 Valoarea de piaţă
5.1 Conceptul de valoare de piaţă reflectă percepţiile şi acţiunile colective de
pe piaţă şi este baza pentru evaluarea majorităţii resurselor în economiile de
piaţă. Deşi definiţiile precise pot fi diferite, conceptul de valoare de piaţă este,
de obicei, înţeles şi aplicat.
5.2 Valoarea de piaţă se defineşte ca:
Suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi schimbată, la data evaluării,
între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ
determinat obiectiv, după o activitate de marketing adecvată, în care ambele
părţi au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.
5.3 Este important de subliniat că estimarea profesionistă a valorii de piaţă este
o evaluare obiectivă a drepturilor de proprietate asupra unor proprietăţi
anumite, la o anumită dată. În această definiţie apare implicit conceptul de piaţă
în ansamblu, care reflectă mai degrabă activitatea şi motivaţia mai multor
participanţi decât imaginea sau interesul preconceput ale unui anumit
participant. Valoarea de piaţă este o estimare fundamentată de piaţă, efectuată
în conformitate cu aceste Standarde.
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5.4 Proprietatea imobiliară este diferită de cele mai multe bunuri şi servicii,
datorită perioadei relativ mari de expunere pe piaţă, pentru a atinge un preţ care
să reprezinte valoarea de piaţă, din cauză că proprietatea imobiliară este o
marfă cu lichiditate mai redusă. Această perioadă mare de expunere, absenţa
unei „pieţe la vedere” (o piaţă pe care mărfurile sunt disponibile pentru
vânzarea imediată) şi natura şi diversitatea proprietăţilor imobiliare şi a pieţelor
proprietăţilor imobiliare au determinat necesitatea apariţiei evaluatorilor
profesionişti şi a standardelor de evaluare.
5.5 În anumite ţări, termenul de valoarea justă de piaţă este utilizat ca sinonim
cu valoarea de piaţă. Valoarea justă de piaţă nu trebuie confundată cu
termenul contabil valoarea justă. (A se vedea paragraful 8.1 de mai jos).
Poziţia IVSC este aceea că termenul valoarea de piaţă nu solicită niciodată
clarificări suplimentare şi deci toate ţările ar trebui să se orienteze spre
utilizarea acestuia.

6.0 Cea mai bună utilizare
6.1 Terenul este privit ca un activ permanent, dar amenajările terenului şi
construcţiile ataşate acestuia au o durată de viaţă finită. Datorită fixităţii
terenului, fiecare lot de proprietate imobiliară are o localizare unică.
Permanenţa terenului înseamnă şi că este de aşteptat ca terenul să existe şi după
dispariţia construcţiilor ataşate acestuia, care au o durată de viaţă finită.
6.1.1 Caracteristicile unice ale terenului determină utilitatea lui optimă.
Atunci când terenul este evaluat separat de construcţiile de pe el, principiile
economice cer ca amenajările terenului şi construcţiile ataşate să fie
evaluate ca o contribuţie sau o deteriorare adusă la valoarea totală a
proprietăţii. Astfel, valoarea de piaţă a terenului, bazată pe conceptul de
„cea mai bună utilizare”, reflectă utilitatea şi permanenţa terenului, în
contextul pieţei, iar valoarea amenajărilor terenului şi a construcţiilor
ataşate lui reflectă diferenţa dintre valoarea terenului şi valoarea de piaţă a
proprietăţii ca fiind construită.
6.2 Cele mai multe proprietăţi sunt evaluate ca o combinaţie între teren şi
amenajările acestuia şi construcţiile ataşate. În aceste cazuri, evaluatorul va
estima valoarea de piaţă luând în considerare cea mai bună utilizare a
proprietăţii construite.
6.3 Cea mai bună utilizare este definită ca:
Cea mai probabilă utilizare a proprietăţii care este fizic posibilă, justificată
adecvat, permisă legal, fezabilă financiar şi care conduce la cea mai mare
valoare a proprietăţii evaluate.
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6.4 O utilizare care nu este permisă legal sau nu este fizic posibilă, nu poate fi
considerată ca fiind cea mai bună utilizare. O utilizare permisă legal şi posibilă
fizic poate cere evaluatorului, cu toate acestea, să justifice de ce acea utilizare
este rezonabil probabilă. După ce a rezultat din analiză că una sau mai multe
utilizări sunt rezonabil probabile, se trece la verificarea fezabilităţii financiare.
Utilizarea din care rezultă valoarea cea mai mare, în corelare cu celelalte
utilizări, este considerată cea mai bună utilizare.
6.5 Aplicarea acestei definiţii permite evaluatorilor să aprecieze efectele
deteriorării şi deprecierii asupra construcţiilor, care sunt cele mai adecvate
amenajări şi construcţii, fezabilitatea proiectelor de reabilitare şi renovare şi
multe alte situaţii de evaluare.
6.6 Pe pieţele caracterizate de o volatilitate deosebită sau de dezechilibre severe
între ofertă şi cerere, cea mai bună utilizare a proprietăţii poate fi păstrarea
acesteia pentru utilizarea viitoare. În alte situaţii, în care sunt identificate mai
multe tipuri potenţiale de cea mai bună utilizare, evaluatorul ar trebui să
analizeze aceste utilizări alternative ca şi nivelele de venituri şi cheltuieli
viitoare previzionate. În cazul în care documentaţia de urbanism se află în curs
de modificare, cea mai bună utilizare imediată a proprietăţii poate fi o utilizare
intermediară.
6.7 Conceptul de cea mai bună utilizare este o parte fundamentală şi integrantă
a estimărilor valorii de piaţă.

7.0 Utilitatea
7.1 Criteriul esenţial în evaluarea oricărei proprietăţi imobiliare sau mobiliare
este utilitatea sa. Procedurile utilizate în procesul de evaluare au ca obiectiv
comun definirea şi cuantificarea gradului de utilitate a proprietăţii evaluate.
Acest proces solicită clarificarea conceptului de utilitate.
7.2 Utilitatea este mai degrabă un termen relativ sau comparativ şi nu un
criteriu absolut. De exemplu, utilitatea terenului agricol este măsurată prin
capacitatea sa productivă. Valoarea sa este o funcţie a cantităţii şi calităţii
produsului pe care pământul îl produce, în sens agricol, sau o funcţie a cantităţii
şi calităţii construcţiilor esenţiale pentru activitatea agricolă. Dacă terenul are
potenţial de dezvoltare, producţia sa este estimată în funcţie de utilizarea sa din
perspectivă rezidenţială, comercială, industrială sau dintr-o utilizare mixtă. Ca
urmare, valoarea terenului se stabileşte prin evaluarea utilităţii sale în condiţiile
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factorilor legali, fizici, funcţionali, economici şi de mediu care influenţează
capacitatea sa productivă.
7.3 În mod esenţial, evaluarea proprietăţii este influenţată de modul în care
proprietatea este utilizată şi/sau ar fi tranzacţionată în mod normal pe piaţă.
Pentru unele proprietăţi, utilitatea optimă este obţinută dacă proprietatea
respectivă este exploatată ca o entitate distinctă. Alte proprietăţi au o utilitate
mai mare dacă sunt exploatate ca parte a unui grup, de exemplu, proprietăţi
administrate de o întreprindere integrată, cu lanţuri de subunităţi de vânzare cu
amănuntul, restaurante fast-food sau hoteluri. De aceea, trebuie făcută o
distincţie între utilitatea unei proprietăţi care este luată în considerare ca entitate
individuală şi cea rezultată din situaţia în care este o parte a unui grup.
Evaluatorul va privi proprietatea din perspectiva pieţei, fie ca o entitate
separată, fie ca parte dintr-un întreg sau portofoliu. De obicei, evaluatorul
estimează şi raportează valoarea proprietăţii ca entitate individuală. Dacă
valoarea proprietăţii, considerată ca parte din întreg sau din portofoliu, este
diferită de valoarea sa individuală, această valoare ar trebui luată în considerare
şi raportată ca atare.
7.4 O proprietate individuală poate avea o valoare adiţională sau specială, peste
valoarea sa privită ca entitate separată, ca rezultat al asocierii sale fizice sau
funcţionale cu o proprietate deţinută de alţii sau al atractivităţii pentru un
cumpărător care are interese speciale. Mărimea unei astfel de valori adiţionale
sau speciale este, în general, raportată în mod separat de valoarea de piaţă.

8.0 Alte concepte importante
8.1 Expresia valoare de piaţă şi termenul valoare justă, aşa cum apare în mod
uzual în standardele de contabilitate sunt, în general, compatibile, chiar dacă nu
întotdeauna sunt exact echivalente.
Valoarea justă, ca un concept de contabilitate, este definită în Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară şi în alte standarde de contabilitate, ca
fiind suma la care poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o datorie, de
bunăvoie, între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în
care preţul este determinat obiectiv.
Valoarea justă se utilizează, în general, pentru raportarea financiară, atât a
valorii de piaţă, cât şi a valorilor nebazate pe piaţă. Când se poate stabili
valoarea de piaţă a unui activ, această valoare va fi egală cu valoarea justă.
8.2 Proprietatea specializată este o proprietate care se vinde rar pe piaţă sau
niciodată, cu excepţia cazului în care se vinde întreaga întreprindere sau
entitatea din care face parte, din cauza unicităţii ei rezultată din proiectul şi
natura sa specializată, din configuraţia sa, din mărimea, localizarea sau din alte
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caracteristici. În cazul în care evaluatorul are informaţii de piaţă limitate sau nu
are informaţii de piaţă comparabile direct, procesul de evaluare poate deveni
foarte complex. Totuşi, este responsabilitatea evaluatorului să colecteze
informaţii şi motivaţii de piaţă, pentru susţinerea şi/sau explicarea concluziei
asupra valorii. Pot fi aplicate oricare dintre metodele de evaluare şi ar trebui
luate în considerare toate metodele aplicabile. Când este posibil, evaluatorul
estimează valoarea terenului, costul şi deprecierea cumulată, pe baza
informaţiilor de piaţă şi explică bazele pentru estimarea valorii.
8.3 În cazul în care nu există condiţii normale de piaţă sau când dezechilibrul
raportului ofertă-cerere determină preţuri de piaţă care nu au legătură cu
definiţia valorii de piaţă, evaluatorul se confruntă cu o problemă dificilă de
evaluare. Prin utilizarea conceptului şi a definiţiei valorii de piaţă şi prin
aplicarea informaţiilor de piaţă şi a raţionamentului profesional în procesul de
evaluare, evaluatorii asigură relevanţa şi utilitatea raportării valorii activelor în
situaţiile financiare.
Misiunea de evaluare solicită un grad înalt de profesionalism, vigilenţă,
experienţă şi raţionament profesional din partea evaluatorului, în condiţiile
penuriei informaţiilor de piaţă.
8.4 Uneori, evaluatorului i se poate solicita aplicarea unei definiţii particulare a
valorii de piaţă, pentru a răspunde unor cerinţe juridice sau statutare. Dacă i se
cere aşa ceva, evaluatorul trebuie să menţioneze acest fapt şi să descrie
impactul oricăror diferenţe asupra valorii estimate.
Atunci când este realizată o evaluare în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Evaluare, termenul valoare de piaţă va respecta întotdeauna
definiţia IVS.
8.5 Toate rapoartele de evaluare ar trebui să prezinte clar scopul şi destinaţia
evaluării. Pe lângă cerinţele de raportare, când sunt implicate evaluări pentru
raportarea financiară, ar trebui ca raportarea evaluării să conţină o identificare
clară a clasei de active în care este inclus activul evaluat, ca şi a bazei pentru
această includere. Fiecare clasă de active ar trebui explicitată.
8.6 Sfera de aplicabilitate a Standardelor Internaţionale de Evaluare se referă la
estimarea şi raportarea valorilor proprietăţilor şi activelor.
Modul în care rezultatele evaluării sunt îmbinate şi integrate cu constatările
altor profesiuni este de o importanţă majoră pentru evaluatori. Înţelegerea
corectă a terminologiei este esenţială pentru evaluatori şi pentru cei care citesc
rapoartele. Sunt esenţiale experienţa evaluatorului şi aplicarea corectă a
metodologiei. Aceste Standarde sunt destinate să susţină obiectivele comune ale
celor care efectuează evaluări de proprietăţi şi active precum şi celor care
trebuie să se bazeze pe rezultatele evaluărilor.
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9.0 Abordări în evaluare
9.1 Pentru estimarea preţului implicat de un tip de valoare adecvat, evaluatorul
trebuie să aplice una sau mai multe abordări în evaluare. Termenii abordare în
evaluare sau metodă de evaluare se referă la metodologiile analitice general
acceptate utilizate de obicei.
9.2 Evaluările bazate pe piaţă utilizează, în mod normal, una sau mai multe
abordări în evaluare, prin aplicarea principiului substituţiei, utilizând
informaţii derivate din piaţă. Acest principiu arată că o persoană prudentă nu va
plăti pentru un bun sau serviciu mai mult decât costul de achiziţie pentru un bun
sau serviciu acceptabil ca substitut, în absenţa factorilor timp, risc sau
neadecvare. Costul cel mai mic al celei mai bune alternative, pentru un bun
substitut sau pentru un bun identic, va tinde să reflecte valoarea de piaţă.
9.2.1 Abordările în evaluare bazate pe piaţă includ:
9.2.1.1 Abordarea prin comparaţia vânzărilor. Această abordare
comparativă ia în considerare vânzările proprietăţilor similare sau
substituibile şi informaţiile referitoare la piaţă şi stabileşte o estimare a
valorii prin procese de comparaţie. În general, proprietatea evaluată este
comparată cu proprietăţi similare vândute, tranzacţionate pe o piaţă
deschisă. Pot fi luate în considerare, de asemenea, cotaţiile şi ofertele de
vânzare.
9.2.1.2 Abordarea prin venit. Această abordare comparativă ia în
considerare informaţiile referitoare la veniturile şi cheltuielile aferente
proprietăţii evaluate şi estimează valoarea printr-un proces de
capitalizare. Capitalizarea leagă venitul (de obicei, venitul net) de un
anumit tip de valoare prin convertirea lui într-o estimare de valoare.
Acest proces poate lua în considerare relaţionările directe (cunoscute ca
rate de capitalizare), ratele de actualizare (care reflectă rentabilitatea
investiţiei), sau ambele. În general, principiul substituţiei arată că fluxul
de venit care produce cel mai mare profit, corespunzător unui anumit
nivel de risc, conduce la cea mai probabilă mărime a valorii.
9.2.1.3 Abordarea prin cost. Această abordare comparativă ia în
considerare ca substitut, pentru cumpărarea unei anumite proprietăţi,
alternativa de a achiziţiona un activ echivalent modern cu aceeaşi
utilitate. În contextul proprietăţii imobiliare, aceasta ar implica atât
costul achiziţionării unui teren echivalent cât şi costul construirii unei
clădiri noi echivalente. Fără să fie implicate timpul, riscul şi
neadecvarea, preţul pe care un cumpărător l-ar plăti pentru activul de
evaluat nu ar fi mai mare decât costul unui echivalent modern. Adeseori,
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activul de evaluat va fi mai puţin atractiv decât costul echivalentului
modern din cauza vârstei sau deprecierii. O ajustare a costului de
înlocuire cu deprecierea este necesară pentru a reflecta aceasta. (A se
vedea GN 8, Abordarea prin cost pentru raportarea financiară – (CIN)).
9.3 Evaluările realizate în alte scopuri decât determinarea valorii de piaţă pot
utiliza abordări similare. De exemplu:
9.3.1 O entitate poate aplica abordarea prin cost pentru a compara costul
altor clădiri cu costul unei clădiri propuse entităţii, constatând diferenţe în
cazul proprietăţii evaluate în contradicţie cu piaţa liberă. Această aplicaţie
este specifică pentru o anume proprietate, care poate fi un cost nerecunoscut
de piaţă.
9.3.2 Un proprietar de teren poate plăti un preţ suplimentar pentru o
proprietate adiacentă. În aplicarea abordării prin comparaţia vânzărilor,
pentru a determina preţul maxim pe care proprietarul este dispus să îl
plătească pentru terenul adiacent, evaluatorul poate ajunge la o sumă care
poate depăşi cu mult valoarea de piaţă. În unele ţări, o astfel de valoare se
numeşte valoare specială.
9.3.3 Un investitor poate aplica o rată a rentabilităţii specifică acelui
investitor, diferită de cea recunoscută pe piaţă. În aplicarea abordării prin
capitalizarea venitului, pentru a determina preţul pe care acel investitor este
dispus să îl plătească pentru o anumită investiţie, bazat pe rata de
rentabilităţii anticipate a investitorului, evaluatorul ajunge mai degrabă la o
estimare a valorii de investiţie decât a valorii de piaţă.
9.4 Fiecare abordare în evaluare are metode alternative de aplicare. Experienţa
şi competenţa evaluatorului, standardele naţionale, cerinţele pieţei şi
informaţiile disponibile în combinarea lor determină care metodă sau ce metode
sunt aplicabile. Raţiunea pentru existenţa abordărilor şi metodelor alternative
constă în punerea la dispoziţia evaluatorului a unei serii de proceduri analitice
care vor fi apreciate şi reconciliate, într-o valoare finală, în funcţie de tipul de
valoare implicat.
9.5 În general, abordările şi metodele de evaluare sunt comune tuturor tipurilor
posibile de evaluări, incluzând proprietatea imobiliară, proprietatea mobiliară
(bunurile mobile), întreprinderile şi activele financiare. Totuşi, evaluarea
diferitelor tipuri de proprietate implică surse diferite de informaţii, care reflectă
în mod adecvat piaţa pe care proprietatea (şi/sau serviciul sau întreprinderea)
este evaluată. De exemplu, clădirile individuale sunt, de obicei, vândute şi
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evaluate pe o piaţă imobiliară relevantă, în timp ce evaluarea acţiunilor unei
companii, care deţine mai multe clădiri, este reflectată prin referirea la cursul
acţiunilor pe o piaţă de valori mobiliare relevantă.

10.0 Rezumat
10.1 Standardele Internaţionale de Evaluare sunt concepute pentru a facilita
tranzacţiile internaţionale de proprietăţi şi pentru a contribui la viabilitatea
pieţelor globale, prin promovarea transparenţei în raportarea financiară. Se
pune accent pe utilizarea informaţiilor de piaţă faptice, pe baza cărora se
dezvoltă raţionamente profesionale referitoare la modul în care pot fi efectuate
evaluările proprietăţii.

34 Concepte fundamentale ale GAVP

Introducere
Arie de aplicabilitate
Definiţii
Etică
Competenţă
Prezentarea informaţiilor
Raportarea valorilor

37
37
37
39
42
43
44

Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare

Cod Deontologic

Cod Deontologic

36

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta

Cod Deontologic
1.0 Introducere
În aplicarea Standardelor Internaţionale de Evaluare este esenţial ca evaluările,
realizate în conformitate cu acestea, să fie efectuate de evaluatori profesionişti,
oneşti şi competenţi, fără prejudecăţi şi interese proprii, ale căror rapoarte sunt
clare, nu induc în eroare şi care prezintă toate aspectele esenţiale pentru
înţelegerea adecvată a evaluării. Evaluatorii vor promova şi vor menţine în
permanenţă încrederea publicului în profesiunea de evaluator.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Evaluatorii respectă aceste Standarde fie ca o opţiune a lor, fie din
necesitatea de a aplica prevederile legii sau ale reglementările, fie ca urmare a
instrucţiunilor clienţilo, utilizatorilor şi/sau organizaţiilor naţionale. O evaluare
elaborată pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare îl obligă pe evaluator
să respecte acest Cod Deontologic.
2.2 Acest Cod nu are nici o autoritate legală şi nu reprezintă decât o completare
a regulilor, statutelor şi regulamentelor asociaţiilor naţionale sau organizaţiilor
care controlează sau monitorizează activităţile evaluatorilor.
2.3 Evaluările, efectuate în conformitate cu aceste Standarde, devin acceptabile,
pentru utilizatorii finali, numai când sunt elaborate de un membru instruit în
cadrul unui organism naţional profesional şi recunoscut, care pune în aplicare
standarde obligatorii de calificare, competenţă, experienţă, etică şi comunicare
în evaluare. În acele ţări, în care nu există încă o infrastructură pentru o
exercitare instruită şi controlată a profesiunii de evaluator, principala
responsabilitate este ca utilizatorii să fie satisfăcuţi, iar evaluatorii să-şi
îndeplinească sarcina în mod competent.

3.0 Definiţii
3.1 Ipotezele sunt supoziţii considerate ca fiind adevărate. Ipotezele implică
fapte, condiţii, sau situaţii care afectează subiectul sau abordarea unei evaluări
dar care nu pot fi verificate sau nu necesită o verificare. Acestea sunt aspecte
care, după ce au fost declarate, trebuie acceptate în vederea înţelegerii evaluării.
Toate ipotezele, care stau la baza unei evaluări, trebuie să fie rezonabile.
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Toate evaluările depind, într-un anumit grad, de acceptarea ipotezelor. În
mod deosebit, definiţia valorii de piaţă include ipoteze care asigură
consecvenţa abordării şi
evaluatorul poate fi pus în situaţia de a face şi alte ipoteze cu privire la
fapte care nu pot fi cunoscute sau stabilite.
3.2 Condiţiile limitative sunt restricţii impuse evaluărilor.
Condiţiile limitative pot fi impuse:
de clienţi (de ex., atunci când evaluatorului nu i se permite să
investigheze complet unul sau mai mulţi factori importanţi, care ar putea
afecta evaluarea);
de evaluator (de ex. atunci când clientul nu poate publica parţial sau
total raportul de evaluare sau certificatul de evaluare, fără acordul
prealabil, în scris, al evaluatorului cu privire la forma şi contextul în care
poate să apară);sau
de legislaţia naţională aferentă.
3.3 Un evaluator este o persoană care are pregătirea profesională necesară,
capacitatea şi experienţa de a efectua o evaluare. În unele ţări, se impune
obţinerea unei autorizaţii înainte ca evaluatorul să îşi desfăşoare activitatea în
acest sens.
Evaluatorul va fi o persoană cu o bună reputaţie care:

38



a obţinut o pregătire profesională adecvată, în cadrul unui centru de
pregătire recunoscut sau o calificare academică echivalentă;



are experienţă adecvată şi este competent în evaluarea pe piaţa şi
categoria respectivă de active;



cunoaşte, înţelege şi poate pune în aplicare în mod corect acele metode
şi tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei
evaluări credibile;



este membru al unui organism naţional profesional de evaluare
recunoscut; urmează un program de instruire profesională;



urmează un program de pregătire/instruire profesională continuă; şi
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respectă toate cerinţele acestui Cod Deontologic.

În cazul în care, într-o ţară nu există calificări universitare adecvate, cum sunt
cele menţionate mai sus, evaluatorul trebuie să aibă un nivel de pregătire
suficient şi experienţă în evaluare, fie
să fie membru al unui organism naţional profesional de evaluare recunoscut,
fie să posede o autorizaţie din partea guvernului sau o numire din partea
justiţiei sau unei autorităţi cu un statut echivalent.
În unele ţări, prin lege, evaluatorul are nevoie de o autorizaţie sau de un
certificat, din partea unui organism independent, pentru a putea profesa în
această calitate.
3.4 Un evaluator intern este un evaluator angajat fie în cadrul întreprinderii
care deţine activele, fie în cadrul firmei de contabilitate responsabilă cu
elaborarea rapoartelor şi/sau înregistrărilor financiare ale întreprinderii. Un
evaluator intern este apt să respecte toate exigenţele privind independenţa şi
obiectivitatea profesională, solicitate în conformitate cu acest Cod Deontologic,
însă în anumite tipuri de angajamente, este posibil să nu îndeplinească
întotdeauna rolul de evaluator independent, din cauza unor reglementări de
reprezentare publică.
3.5 Un evaluator extern este un evaluator care, împreună cu oricare asociat, nu
are legături importante cu clientul, cu un agent care acţionează în numele
clientului sau cu proprietatea supusă evaluării.
3.6 Ţinând cont de faptul că toţi evaluatorii, care îndeplinesc misiuni în
conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, trebuie să respecte
cerinţele privind imparţialitatea, obiectivitatea profesională şi transparenţa
solicitată în baza acestui Cod Deontologic, aceşti evaluatori trebuie să respecte
solicitările privind independenţa lor, aferente mai multor misiuni. În anumite
ţări sau pentru anumiţi clienţi ar putea fi aplicate restricţii suplimentare, prin
regulamente sau prin lege, referitoare la cine ar putea să facă o evaluare pentru
un anumit scop. Acest Cod nu îşi propune să definească diferitele grade de
independenţă dincolo de standardul de independenţă, cerut deja în conformitate
cu acest Cod.

4.0 Etică
Evaluatorii vor menţine în permanenţă un standard înalt de onestitate şi integritate
şi îşi vor desfăşura activităţile astfel încât să nu prejudicieze clienţii, publicul,
profesia sau organismul naţional profesional de evaluare din care fac parte.
Cod Deontologic
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4.1 Integritate
4.1.1 Un evaluator nu trebuie să acţioneze în mod înşelător sau fraudulos.
4.1.2 Un evaluator nu trebuie să redacteze şi să comunice în mod conştient
un raport care conţine opinii şi analize false, inexacte sau părtinitoare.
4.1.3 Un evaluator nu trebuie să contribuie sau să participe la un serviciu de
evaluare pe care alţi evaluatori îl consideră ca nejustificat.
4.1.4 Un evaluator trebuie să acţioneze legal şi să respecte legile şi
reglementările ţării în care îşi desfăşoară activitatea sau în care îndeplineşte
o anumită misiune.
4.1.5 Un evaluator nu trebuie să prezinte denaturat/neadevărat calificările
sale profesionale sau să sugereze o astfel de prezentare.
4.1.6 Un evaluator nu va folosi în mod conştient pretenţii sau reclame false,
eronate sau exagerate, cu intenţia de a-şi asigura lucrări de evaluare.
4.1.7 Un evaluator va avea grijă ca orice salariat sau colaborator
subordonat, care ia parte la misiune, să respecte acest Cod Deontologic.
4.2 Conflicte de interese
4.2.1 Un evaluator nu trebuie să acţioneze pentru două sau mai multe părţi
în aceeaşi problemă, cu excepţia unui consimţământ în scris al acelor părţi.
4.2.2 Un evaluator trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu se ivi
conflicte între interesele clienţilor săi şi cele ale altor clienţi, ale
evaluatorului, ale firmei sale, rudelor, prietenilor sau asociaţilor. Posibilele
conflicte vor fi evidenţiate în scris, înainte de acceptarea instrucţiunilor
clientului. Orice astfel de conflicte, pe care evaluatorul le descoperă ulterior,
trebuie să fie imediat comunicate. În cazul în care aceste conflicte sunt
percepute de evaluator, după finalizarea evaluării, comunicarea acestora
trebuie făcută într-o perioadă de timp rezonabilă.
4.3 Confidenţialitate
4.3.1 Întotdeauna, un evaluator trebuie să trateze problemele clientului cu
discreţia şi confidenţialitatea corespunzătoare.
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4.3.2 Un evaluator nu trebuie să divulge informaţiile sensibile, obţinute de
la un client sau rezultatele unei lucrări elaborate pentru un client, altor
persoane decât celor autorizate de client, cu excepţia cazului în care se
solicită acest lucru în mod legal, cum ar fi situaţiile în care un evaluator
trebuie să respecte anumite proceduri cvasi-judiciare, în cadrul organismului
naţional profesional de evaluare recunoscut, al cărui membru este
respectivul evaluator.
4.4 Imparţialitate
4.4.1 Un evaluator trebuie să efectueze o misiune cu strictă independenţă,
obiectivitate şi imparţialitate şi fără a considera interesele personale.
4.4.2 Un evaluator nu trebuie să accepte o misiune care presupune
raportarea unor opinii şi concluzii predeterminate.
4.4.3 Onorariile aferente unei misiuni nu trebuie să depindă de rezultatul
predeterminat al oricărei evaluări sau al oricărui sfat independent, obiectiv
inclus în raportul de evaluare.
4.4.4 Dacă onorariul evaluatorului este sau nu condiţionat de orice aspect al
raportului, acest lucru trebuie precizat.
4.4.5 Un evaluator nu trebuie să se bazeze pe informaţiile esenţiale,
furnizate de un client sau de orice altă parte, fără o verificare adecvată a
acestor informaţii sau fără o confirmare a veridicităţii informaţiilor din
partea unei surse independente, cu excepţia cazului în care natura şi
importanţa gradului de încredere în informaţiile primite sunt specificate ca o
condiţie limitativă.
4.4.6 Un evaluator nu va accepta o misiune de evaluare care implică
raportarea unor condiţii ipotetice pe care şi le-a asumat, dar care nu pot fi
realizate într-o perioadă de timp rezonabilă.
4.4.7 Condiţiile ipotetice, care exprimă o posibilitate rezonabilă, pot fi
raportate cu condiţia să fie însoţite de o discuţie cu privire la şansele de
realizare a ipotezei precum şi la determinarea valorii care reflectă adevărata
situaţie, de ex., o situaţie în care un client vrea să ştie care va fi valoarea
terenului care ar putea fi decontaminat.
4.4.8 Un evaluator nu va folosi sau nu se va baza pe concluzii fără suport,
bazate pe o prejudecată de orice fel sau nu va raporta concluzii care reflectă
opinia că această prejudecată este necesară pentru menţinerea sau
maximizarea valorii.
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4.4.9 La verificarea raportului altui evaluator, un evaluator va raţiona în
mod imparţial şi îşi va justifica motivele pentru care este de acord sau în
dezacord cu concluziile raportului.

5.0 Competenţă
Un evaluator trebuie să posede cunoştinţele, competenţa şi experienţa necesare
pentru a îndeplini în mod eficient misiunea sa, în conexiune cu un standard
profesional acceptabil. Numai acei evaluatori capabili să respecte definiţia
evaluatorului, menţionată în Definiţii (paragraful 3.3 de mai sus) vor desfăşura
activităţi în conformitate cu aceste Standarde.
5.1 Acceptarea instrucţiunilor
5.1.1 Înainte de a accepta o misiune sau de a încheia un contract de
efectuare a oricărei misiuni, un evaluator trebuie să identifice în mod
corespunzător problema care trebuie abordată şi să fie sigur că posedă
experienţa şi cunoştinţele necesare sau, în cazul unei misiuni în străinătate,
că este capabil să se asocieze cu un profesionist care are experienţă sau
cunoaşte caracteristicile pieţei, limba şi legislaţia pentru a-şi îndeplini
misiunea în mod competent.
5.2 Asistenţă din exterior
5.2.1 Atunci când se apelează la asistenţă din exterior, în vederea
completării competenţelor unui evaluator, acesta va trebui să stabilească
dacă persoanele care oferă asistenţă posedă abilităţile şi respectă principiile
deontologice necesare.
5.2.2 Când se solicită asistenţă din exterior este necesară obţinerea
acordului clientului, iar identitatea persoanelor care oferă asistenţă şi
importanţa rolului lor vor fi evidenţiate în raportul evaluatorului.
5.3 Eficienţă şi conştiinciozitate
5.3.1 Evaluatorul va acţiona prompt şi eficient pentru îndeplinirea
instrucţiunilor clientului şi va informa clientul asupra stadiilor evaluării.
5.3.2 Instrucţiunile vor fi refuzate în cazul în care circumstanţele împiedică
efectuarea investigaţiilor necesare, obţinerea unei calităţi bune a muncii şi
finalizarea evaluării într-un timp rezonabil.
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5.3.3 Înainte de raportarea evaluării, instrucţiunile scrise vor fi primite de la
client şi/sau vor fi confirmate în scris de evaluator, conţinând detalii
suficiente pentru a evita orice interpretare eronată.
5.3.4 Un evaluator va face verificări şi investigaţii laborioase pentru a se
asigura că datele analizei conţinute în evaluare sunt corecte şi credibile.
5.3.5 Un evaluator va pregăti un dosar de lucru pentru fiecare misiune care,
la finalizare, va conţine câte o copie a originalului, pe hârtie sau în formă
electronică (salvate corespunzător) a tuturor rapoartelor scrise, a
corespondenţei şi a notificărilor plus însemnările din dosar, care întăresc
opiniile evaluatorului prin verificări, comparare obiectivă, deducţie şi
calcul.
5.3.6 Dosarul de lucru al fiecărei misiuni de evaluare trebuie sa fie păstrat
pentru o perioadă de cel puţin cinci ani de la finalizarea misiunii.

6.0 Prezentarea informaţiilor
Este esenţial ca evaluatorii să elaboreze şi să comunice analizele, opiniile şi
concluziile lor către utilizatorii serviciilor prestate de ei, prin rapoarte clare care
vor dezvălui orice informaţii ce ar putea afecta obiectivitatea.
6.1 Raportul de evaluare va trebui să facă o descriere clară şi precisă a sferei
misiunii întreprinse, a scopului şi a destinaţiei acesteia, prezentând orice
ipoteze, scenarii ipotetice sau condiţii limitative care afectează în mod direct
evaluările şi, acolo unde este cazul, să arate efectul lor asupra valorii.
6.2 Raportul de evaluare trebuie să furnizeze informaţii suficiente pentru
descrierea activităţii desfăşurate, pentru concluziile obţinute şi contextul în care
s-au format.
6.3 Un evaluator trebuie să prezinte orice relaţie personală sau a firmei, directă
sau indirectă, cu proprietatea sau compania care este subiectul oricărei misiuni
şi care ar putea duce la un posibil conflict de interese.
6.4 Atunci când un evaluator acţionează în ipostaza de evaluator intern, relaţia
sa cu entitatea care controlează activul va trebui dezvăluită în raportul de
evaluare.
6.5 Atunci când un evaluator acţionează în ipostaza de evaluator extern, însă a
lucrat şi în alte contracte pentru client, această relaţie trebuie să fie dezvăluită
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în cazul în care o terţă parte, care se bazează pe evaluare, consideră că
obiectivitatea evaluatorului este compromisă.
6.6 Trebuie să fie dezvăluite orice limitări privind calitatea serviciului pe care
un evaluator îl poate oferi, fie că aceste limitări se datorează unor constrângeri
externe impuse, fie în special evaluatorului sau misiunii. În cazul în care
apelează la asistenţă din exterior, evaluatorul trebuie să prezinte identitatea
persoanelor care oferă asistenţă, gradul de încredere şi natura acestei asistenţe.
6.7 Un evaluator trebuie să stabilească o restricţie de nepublicare a unei
evaluări sau a concluziilor acesteia, fără acordul sau prealabil, astfel încât
evaluatorul să păstreze un control asupra formei şi contextului în care evaluările
sale sunt dezvăluite public.
6.8 Un evaluator va prezenta orice devieri de la Standardele Internaţionale de
Evaluare.
6.8.1 Standardele sunt concepute pentru situaţii generale şi nu pot acoperi
orice situaţie particulară. Vor exista situaţii în care devierea de la Standarde
este inevitabilă. Când apar astfel de situaţii, devierea nu va constitui o
încălcare a acestor Standarde, cu condiţia ca această deviere să fie
rezonabilă, să respecte principiile eticii şi limitele de competenţă, iar în
raportul de evaluare să fie inclusă o motivare raţională a acestei devieri.

7.0 Raportarea valorilor
Misiunile de evaluare se pot referi la una sau mai multe proprietăţi. Stilul
raportului de evaluare trebuie să fie adaptat, în funcţie de natura misiunii şi de
nevoile clientului, respectându-se şi anumite cerinţe minime cu privire la
conţinut.
7.1 Acest paragraf prezintă conţinutul minim al oricărui raport sau certificat.
Trebuie să fie incluse următoarele elemente (vezi şi paragraful 5.1 din IVS 3,
Raportarea evaluării):
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identitatea evaluatorului şi data raportului;



identitatea clientului;



instrucţiunile, data efectivă a valorii estimate, scopul şi utilizarea evaluării;
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baza evaluării, incluzând tipul şi definiţia valorii;



identitatea, situaţia juridică şi locaţia (locaţiile) proprietăţii (proprietăţilor)
care vor fi evaluate;



data şi amploarea inspecţiilor;



sfera şi amploarea activităţii în misiunea de evaluare;



orice ipoteze şi condiţii limitative şi orice ipoteze speciale, neobişnuite sau
extraordinare;



o declaraţie de conformitate prin care se arată că evaluarea a fost făcută prin
respectarea standardelor şi altor cerinţe de prezentare;



calificarea profesională şi semnătura evaluatorului; şi

o certificare specifică din partea evaluatorului, într-o formă standard, aşa cum
se solicită în unele ţări.
7.2 Utilizarea evaluării şi complexitatea proprietăţii determină gradul de
detaliere adecvat al unui raport de evaluare. În cazul în care se raportează o
evaluare a unei proprietăţi unicat sau complexe, este recomandabil ca raportul
să conţină mai multe detalii cu privire la datele pe care se bazează evaluarea
şila raţionamentul care fundamentează concluziile. În cazul în care un raport
este elaborat pentru un portofoliu de proprietăţi, în scopul utilizării evaluării
într-o misiune de audit, nivelul de detaliere a datelor solicitate pentru fiecare
dintre proprietăţile din portofoliu, poate fi mai puţin extins.
7.3 Această secţiune nu trebuie să fie considerată ca reprezentând investigaţiile,
cercetarea şi analiza necesare desfăşurării unei evaluări adecvate, ci, pur şi
simplu, minimul care trebuie prezentat în raport.
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Tipuri de proprietate
1.0 Introducere
Proprietatea imobiliară reprezintă o parte considerabilă a avuţiei mondiale, iar
evaluarea acesteia este fundamentală pentru asigurarea viabilităţii proprietăţii
globale şi a pieţelor financiare. Trebuie să se distingă proprietatea imobiliară de
celelalte tipuri de proprietate, respectiv de proprietatea mobiliară (bunuri
mobile), întreprinderi şi active financiare. Termenul proprietate utilizat fără
alte precizări sau identificări se poate referi la toate sau la oricare din tipurile de
proprietate de mai sus. Deoarece evaluatorii au adesea misiuni care se referă la
tipuri de proprietate diferite de proprietatea imobiliară sau la proprietăţi a căror
valoare include mai multe tipuri de proprietate, este esenţială înţelegerea
fiecărui tip de proprietate şi distingerea caracteristicilor acestuia. Deşi divizarea
proprietăţii în cele patru categorii distincte este recunoscută de mult timp, în
ultimele decenii au apărut noi entităţi şi instrumente. Cadrul de referinţă
acceptat descrie aceste noi clase de proprietate, iar familiarizarea evaluatorilor
cu tipurile specializate de proprietate şi participaţii devine tot mai importantă
pentru practica evaluării. Comitetul pentru Standarde Internaţionale de
Evaluare recunoaşte următoarele patru tipuri de proprietate: proprietatea
imobiliară, proprietatea mobiliară (bunuri mobile), întreprinderi şi active
financiare.

2.0 Proprietatea imobiliară
2.1 Drepturile reale imobiliare se exercită asupra unui bun imobil. Acest drept
este înregistrat într-un document formal, de exemplu un titlu de proprietate sau
un contract de închiriere. De aceea, proprietatea este un concept juridic distinct
de bunul imobil, care este un activ fizic. Drepturile reale imobiliare cuprind
toate prerogativele, avantajele şi beneficiile legate de proprietatea asupra
bunurilor imobile. În contrast, proprietatea imobiliară cuprinde terenul în sine,
toate bunurile care în mod natural fac corp comun cu acesta, precum şi toate
bunurile care sunt legate de acesta, cum ar fi clădirile şi amenajările terenului
(amplasamentului).
2.1.1 Termenul imobiliar este utilizat, uneori, pentru a face distincţie atât
între drepturile reale imobiliare şi bunurile asupra cărora se exercită pe de o
parte şi bunurile mobile, pe de altă parte, care, în anumite ţări, sunt denumite
în mod legal bunuri mobiliare.
2.2 Dreptul de proprietate imobiliar are următoarele atribute: posesia, folosinţa
şi dispoziţia. Acestea includ dreptul de a utiliza, de a ocupa, de a vinde, de a
Tipuri de proprietate
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închiria, de a testa (a lăsa moştenire), de a dona sau de a alege de a exercita
oricare sau nici unul dintre acestea. În anumite situaţii, un anumit atribut poate
fi separat şi transferat, închiriat sau înstrăinat, în condiţiile legii.
2.2.1 Prerogativele sau beneficiile corespunzătoare dreptului real imobiliar
sunt stabilite prin lege. Uzual, dreptul de proprietate poate fi subiect al unor
limitări externe impuse de către stat, precum impozitarea, exproprierea,
confiscarea, reglementarea, planificarea urbană sau preluarea de către stat a
proprietăţilor fără proprietar sau moştenitor.
2.2.2 Dreptul de proprietate absolut, care este limitat numai de stat, este
cunoscut sub denumirea de drept de proprietate deplin.
2.2.3 Contractele de închiriere sunt înţelegeri prin care se creează alte
drepturi reale imobiliare. Printr-un contract de închiriere proprietarul îşi
menţine dreptul de dispoziţie şi transferă sau asigură chiriaşului dreptul de
ocupare şi de folosinţă. Chiriaşul sau locatarul dobândeşte, în temeiul
contractului de închiriere, dreptul de a ocupa şi a folosi proprietatea
imobiliară pentru un timp determinat şi în anumite condiţii.
2.2.3.1 Subînchirierile iau naştere în cazul în care chiriaşul transferă
unui terţ, numit subchiriaş (sublocatar) dreptul de care se bucură
chiriaşul, respectiv dreptul de ocupare şi folosinţă.
2.2.3.2. Un evaluator trebuie să analizeze în ce măsură orice clauze sau
condiţii dintr-un contract de închiriere afectează valoarea proprietăţii.
2.2.4 În afara restricţiilor impuse de către stat, alte prevederi legale pot
impune restricţii asupra exercitării drepturilor inerente aferente unei
proprietăţi imobiliare.
2.2.4.1 Restricţiile din actele de proprietate şi clauzele restrictive, care
însoţesc terenul, pot afecta utilizarea, dezvoltarea sau transferul
proprietăţii.
2.2.4.2 Servituţile reprezintă un drept necorporal asupra proprietăţii
deţinute, care încredinţează utilizarea unei părţi a acesteia fără a duce la
dobândirea proprietăţii. Drepturile de trecere sunt drepturi sau privilegii
dobândite prin uz, contract sau lege, cum ar fi dreptul de trecere prin sau
peste o parte a unei proprietăţi imobiliare, aflată în proprietatea altei
persoane.
50
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2.2.5 Asociate cu proprietatea imobiliară pot fi şi alte drepturi de proprietate
sau care privesc interese financiare.
2.2.5.1 Coproprietatea (proprietatea comună) poate fi creată prin
împărţirea legală a drepturilor de proprietate. Un exemplu îl constituie
proprietatea imobiliară care nu aparţine unui singur proprietar.
Proprietatea poate aparţine unei societăţi comerciale, cu mai mulţi
acţionari sau asociaţi, sau mai multor coproprietari.
2.2.5.2 Interesul unui beneficiar în cadrul trustului este cunoscut sub
formă de participaţie sub formă de acţiuni, care este în contrast cu
interesul legal al unui administrator de active (un beneficiar deţine o
participaţie în acţiuni, pe când titlul legal este deţinut de administratorul
de active).
2.2.5.3 Un beneficiu financiar poate lua naştere prin ipotecarea
proprietăţii imobiliare atunci când aceasta este utilizată drept colateral
pentru garantarea unei finanţări sau cheltuieli legate de proprietatea
respectivă. O participaţie de capital la proprietatea respectivă este
considerată ca un activ financiar separat.
2.3 În terminologia contabilă, proprietatea imobiliară este inclusă, în mod
uzual, în categoria activelor corporale imobilizate, numite şi active pe termen
lung. Uneori, proprietatea imobiliară poate fi considerată ca activ curent, de
exemplu când un teren, eventual după amenajare, este deţinut în stoc pentru
vânzare.
2.3.1 Activul reprezintă dreptul deţinut în proprietatea imobiliară, de
exemplu activul este dreptul real de proprietate.
2.3.2 Se evaluează mai degrabă dreptul real asupra activului şi nu
proprietatea imobiliară ca o entitate fizică.
2.3.3 În cazul în care un activ se cumpără şi se vinde pe piaţă, participanţii
pe piaţă atribuie valori specifice anumitor drepturi în proprietatea
imobiliară. Aceste valori, atribuite de către participanţi, formează baza
obiectivă pentru estimarea valorii de piaţă a proprietăţii imobiliare.
2.4 Evaluarea proprietăţii imobiliare se realizează în diverse scopuri, printre
care: raportări financiare, tranzacţii care implică transferul proprietăţii, credite
sau împrumuturi garantate cu proprietatea, litigii, probleme de impozitare,
consultanţa sau luarea unor decizii investiţionale. Cu excepţia ultimului caz de
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mai jos, tipul de valoare solicitat este valoarea de piaţă, în toate situaţiile
următoare:
2.4.1 Evaluări ale activelor corporale imobilizate în scopul întocmirii
situaţiilor financiare, pentru reflectarea efectului modificării preţurilor sau
valorilor curente;
2.4.2 Evaluări pentru a asista un cumpărător potenţial la întocmirea ofertei
sale sau pentru a asista un vânzător potenţial la stabilirea unui preţ
acceptabi, pe care să îl pretindă, sau pentru a ajuta ambele părţi să determine
preţul de vânzare, pentru o anumită tranzacţie; evaluări pentru stabilirea
bazelor pentru reorganizarea sau fuziunea unor proprietăţi multiple;
2.4.3 Evaluări solicitate pentru estimarea valorii unei proprietăţi cu care se
garantează un credit ipotecar sau pentru a stabili o bază de asigurare sau de
garantare a unui credit cu o proprietate;
2.4.4 Evaluări utilizate în exproprieri pentru cauza de utilitate publică, în
litigii sau arbitraj asupra unor dispute, asupra unor contracte sau interese
parţiale, sau acoperirea unor daune cauzate de accidente sau încălcări ale
legislaţiei de mediu;
2.4.5 Evaluări necesare pentru estimarea valorii de impozitare; pentru
separarea activelor în active amortizabile şi active neamortizabile şi
determinarea, în acest mod, a amortizării aplicabile sau pentru determinarea
taxelor legate de donaţii sau moşteniri;
2.4.6 Evaluări şi lucrări auxiliare pentru un spectru larg de clienţi, de
exemplu: investitori, asigurători, licitatori, lichidatori, administraţia locală
(pentru determinarea efectelor planurilor de urbanism) sau pentru o
diversitate de scopuri, de exemplu: analize de piaţă sau de fezabilitate,
analize cost/beneficiu, determinarea valorii contabile a unor noi acţiuni
emise (sau revizuirea acesteia) şi pentru stabilirea evoluţiei chiriei şi ratelor
de leasing viitoare.
2.5 În orice evaluare a proprietăţilor imobiliare trebuie identificate
caracteristicile relevante ale proprietăţii. Caracteristicile proprietăţii includ:
2.5.1 localizarea, descrierea fizică şi juridică şi atributele economice sau de
a genera venit;
2.5.2 dreptul de proprietate evaluat (proprietate deplină/liberă, dreptul de a
închiria, dreptul chiriaşului de ocupare şi folosinţă, dreptul de
subînchiriere);
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2.5.3 orice bunuri mobile, adăugiri sau active necorporale care nu sunt
proprietate imobiliară, dar sunt incluse în evaluare (a se vedea paragraful
3.2 de mai jos);
2.5.4 orice servituţi, restricţii, impedimente, închirieri, condiţionări sau
clasificări speciale asupra proprietăţii sau a altor elemente de natură similară
cunoscute; şi
2.5.5 dacă proprietatea subiect reprezintă un drept parţial sau fracţionar sau
un segment fizic al unei parcele mai mari de teren.
2.6 Evaluarea proprietăţii imobiliare poate fi influenţată de consideraţii
speciale, cum sunt:
2.6.1 O cerere de a analiza fuziunea unor proprietăţi (de exemplu, în cazul
valorii sinergiei) sau separarea participaţiilor la o proprietate (valoarea
componentelor);
2.6.2 Efectele unor modificări probabile de zonare sau dezvoltare a
infrastructurii, de exemplu extinderea sistemelor de utilităţi publice sau
coridoare de acces;
2.6.3 Pieţe în declin, caracterizate prin cerere redusă, ofertă excedentară,
număr redus de tranzacţii, în care estimările valorii de piaţă pot fi susţinute
în mică măsură pe date istorice sau curente. În aceste cazuri, participanţii pe
piaţă se pot focaliza pe alţi indicatori ai valorii sau performanţelor
proprietăţii.

3.0 Bunuri mobile
3.1 Proprietatea asupra bunurilor mobile se referă la proprietatea asupra unui
bun, altul decât o proprietate imobiliară. Aceste bunuri pot fi corporale sau
necorporale, de exemplu, o creanţă sau un brevet de invenţie. Proprietatea
mobiliară corporală reprezintă drepturile asupra unui activ care nu este ataşat în
mod permanent de o proprietate imobiliară şi este caracterizat, în general, prin
mobilitatea sa.
3.2 Exemple de bunuri mobile sunt:
3.2.1 Obiecte identificabile, portabile şi corporale, considerate de către
publicul larg drept personale, de exemplu: mobilier, colecţii, aparate.
Activele curente ale unei întreprinderi, stocurile şi obiectele de inventar sunt
considerate proprietate mobilă.
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3.2.1.1 În unele ţări, cele de mai sus sunt denumite bunuri de folosinţă
personală.
3.2.2 Elementele non-imobiliare, ataşate la proprietate de către chiriaş şi
utilizate în derularea afacerii, sunt numite şi amenajări făcute de locatar.
Amenajările făcute de locatar se pot efectua asupra terenului sau clădirilor
şi sunt instalate şi plătite de către locatar, pentru a-i răspunde nevoilor sale.
Elementele non-mobiliare pot fi demontate şi luate de locatar la expirarea
contractului de închiriere. Îndepărtarea lor nu duce la deteriorarea
proprietăţii imobiliare. Amenajările făcute de chiriaş sau locatar pot fi
partajări sau standuri de vânzare pe amplasament. Durata de viaţă utilă a
acestora poate fi mai mică sau mai mare decât durata contractului de
închiriere. În cel de al doilea caz, locatarul poate primi compensări care
reflectă contribuţia cu care amenajările făcute de acesta au majorat valoarea
proprietăţii închiriate.
3.2.2.1 Prin extensie, această categorie poate include construcţii
nepermanente, maşini şi echipamente specializate.
3.2.2.2 În alte ţări, termenul de bunuri mobile cuprinde ambele
categorii de bunuri descrise în paragrafele 3.2.1 şi 3.2.2.
3.2.3 Fondul de rulment net (capital de lucru net) sau activele curente
(circulante) nete este diferenţa dintre activele curente şi datoriile pe termen
scurt. Fondul de rulment net poate include disponibilităţile băneşti, titlurile
de plasament şi stocurile curente din care se scad datoriile pe termen scurt,
respectiv datorii către furnizori şi credite pe termen scurt.
3.2.4 Activele necorporale sunt activele care nu au o formă fizică. Exemple
de proprietate necorporală sunt: dreptul de a recupera o creanţă şi dreptul de
a valorifica o idee. Este dreptul, de exemplu, de a recupera sau a profita,
distinct de însăşi proprietatea necorporală, respectiv creanţa sau ideea care
este proprietate şi căreia îi este atribuită valoarea.
3.3 O evaluare care include atât bunurile mobile, cât şi proprietatea imobiliară
trebuie să identifice bunurile mobile şi să ia în considerare efectele acesteia
asupra estimării valorii cerute.
3.3.1 Evaluările de bunuri mobile pot fi subiectul unor angajamente mai
ample. Tipul de valoare care se determină pentru bunurile mobile trebuie să
fie consecvent cu scopul evaluării, indiferent dacă acesta este vânzarea,
renovarea sau demolarea proprietăţii. Bunurile mobile pot fi evaluate la
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valoarea de piaţă sub ipoteze diferite, de exemplu valoarea bunurilor
mobile ale unui hotel care au fost vândute împreună cu hotelul în funcţiune
sau valoarea bunurilor mobile ale hotelului care au fost vândute după ce
hotelul a încetat să funcţioneze şi, în consecinţă, a fost lichidat (a se vedea
IVS 2, paragraful 6.9).
3.3.2 Un evaluator trebuie să poată distinge bunurile mobile de proprietatea
imobiliară, iar uneori, se poate cere să le excludă, de exemplu în misiuni
solicitate de administraţia de stat în scop de impozitare sau de expropriere.
3.3.3 În evaluarea activelor unei întreprinderi, evaluatorul de active trebuie
să stabilească dacă aceste active vor fi evaluate pe premisa
continuităţiiactivităţii sau ca active individuale.
3.4 Un evaluator trebuie să cunoască uzanţele locale pentru a stabili dacă un
activ poate fi considerat ca bun mobil sau ca proprietate imobiliară. În anumite
cazuri, un element bine fixat, care este tratat ca bun mobil, poate fi inclus în
proprietatea imobiliară la terminarea contractului, mai ales dacă demontarea şi
reamplasarea lui poate produce o deteriorare costisitoare a acestui element sau a
clădirii în care este amplasat.
3.5 Evaluarea bunurilor mobile se poate face prin utilizarea tehnicilor incluse în
cele trei abordări de evaluare. (A se vedea GN 5, Evaluarea bunurilor mobile.)
3.5.1 Dacă evaluatorul constată că bunurile mobile, incluse în proprietatea
de evaluat, sunt fie superioare, fie inferioare faţă de cele aflate în mod uzual
în bunurile mobile comparabile, evaluatorul trebuie să aplice corecţii pentru
contribuţia diferită la valoare a bunurilor mobile.
3.5.2 În unele misiuni, evaluatorul trebuie să determine gradul de
deteriorare fizică, depreciere funcţională şi depreciere externă care afectează
elementele bunurilor mobile. O astfel de determinare va lua în considerare
şi durata de viaţă economică rămasă a clădirii/clădirilor, cu care sunt
asociate bunurile mobile.

4.0 Întreprinderi (afaceri)
4.1 O întreprindere (afacere) este o entitate comercială, industrială, de servicii
sau financiară care desfăşoară o activitate economică. Întreprinderile sunt, în
general, unităţi distincte de exploatare, generatoare de profit şi care furnizează
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clienţilor produse sau servicii. Strâns legat de conceptul de întreprindere se
utilizează şi termenii de companie operaţională, care este o afacere cu o
activitate economică de producţie, vânzare sau comercializare a unui produs
sau serviciu, şi de continuitatea activităţii, care se referă la o entitate care îşi va
continua activitatea în viitorul previzibil, fără intenţia sau nevoia de a fi
lichidată sau de a-şi reduce în mod semnificativ activitatea.
4.2 Întreprinderile sunt entităţi constituite în mod legal. Întreprinderile se pot
împărţi în două categorii:
4.2.1 În prima categorie intră asociaţiile familiale, asocierile în
participaţiune, societăţile în nume colectiv sau în comandită simplă.
4.2.2 În cea de-a doua categorie sunt societăţile comerciale închise şi cele
deschise, ale căror acţiuni sunt accesibile publicului prin intermediul unei
pieţe.
4.2.3 Alte forme legale de întreprinderi pot include grupuri de întreprinderi,
în care controlul este încredinţat unor administratori şi entităţi multiple care
presupun combinarea dintre societatea mamă şi filiale.
4.3 Întreprinderile au o gamă largă de activităţi economice şi aparţin fie
sectorului privat, fie celui de stat. Activităţile economice includ printre altele:
industria, comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, industria hotelieră, asistenţa
medicală şi serviciile financiare, juridice, educaţionale sau sociale, printre
altele. Întreprinderile care furnizează publicului servicii de infrastructură, de
exemplu utilităţile publice, în multe ţări sunt controlate de stat, dar nu se află în
proprietatea acestuia.
4.3.1 Holdingurile, care controlează filialele prin deţinerea pachetelor de
acţiuni de control ale acestora, se regăsesc, printre altele, în domeniul
imobiliar sau agricultură.
4.3.2 Proprietăţi precum hoteluri, staţii de benzină, restaurante, teatre sau
cinematografe, numite şi proprietăţi asimilate cu o întreprindere,
proprietăţi generatoare de afaceri sau entităţi operaţionale distincte sunt
evaluate la valoarea de piaţă, dar valoarea lor de piaţă include valoarea
componentelor acestora: teren, clădiri, bunuri mobile, active necorporale şi
afacerea în sine. Deoarece aceste proprietăţi se vând, în mod uzual, ca un tot
unitar operaţional, poate fi dificilă identificarea separată a valorii terenului,
clădirilor şi altor elemente; ca urmare, trebuie identificate cu atenţie
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componentele proprietăţii incluse în evaluare. (a se vedea GN 12 Evaluarea
proprietăţilor generatoare de afaceri.)
4.4 În terminologia contabilă, în activele unei întreprinderi sunt incluse atât
activele corporale, cât şi cele necorporale.
4.4.1 Activele corporale includ unele active curente şi activele imobilizate
ca proprietăţi imobiliare, echipamente şi bunuri mobile corporale.
4.4.2 Activele necorporale, care sunt considerate ca bunuri mobile
necorporale, includ abilitatea managerială, know-how de marketing, vocaţia
la credit, forţă calificată de muncă, fondul comercial şi proprietatea asupra
diferitelor drepturi legale şi instrumente (de exemplu, brevete de invenţie,
drepturi de autor, francize şi contracte).
4.4.2.1 Fondul comercial include două componente distincte: fondul
comercial al proprietăţii, care se transferă noului proprietar prin
vânzarea proprietăţii şi fondul comercial personal, asociat cu
proprietarul sau managerul.
4.5 Evaluarea întreprinderilor (a se vedea Standardul Internaţional de Aplicaţie
în Evaluarea Întreprinderii GN 6, paragraful 5.0) se face în scopuri diferite ca:
4.5.1 Achiziţia sau vânzarea unei întreprinderi individuale, fuziunea sau
estimarea valorii pachetelor de acţiuni deţinute de acţionarii unei
întreprinderi;
4.5.2 Evaluările de întreprinderi sunt utilizate adesea ca o bază pentru
alocarea valorii totale a întreprinderii pe activele ei componente şi reflectă
astfel valoarea de utilizare. Evaluările de întreprinderi pot fi şi baza pentru
estimarea mărimii deprecierii unor active imobilizate corporale ale
întreprinderii.
4.6 Evaluările de întreprinderi se pot baza pe valoarea de piaţă a întreprinderii.
Valoarea de piaţă a unei întreprinderi nu este neapărat echivalentă cu valoarea
de utilizare a întreprinderii. Evaluările în scopul raportării financiare sunt, în
general, solicitate a se baza pe valoarea justă, care poate fi echivalentă sau nu
cu valoarea de piaţă. În astfel de situaţii, evaluatorul trebuie să indice dacă
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valoarea satisface sau nu atât definiţia valorii de piaţă, cât şi definiţia valorii
juste (vezi Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General
Acceptate, paragraful 8.1). Evaluările pe premisa continuităţii activităţii
(definită în Tipuri de proprietate, paragraful 4.1) se bazează, în general, pe
valoarea de utilizare. Dacă scopul evaluării este elaborarea situaţiilor
financiare, valoarea de utilizare are un înţeles aparte, redat în Standardul
Internaţional de Contabilitate 36, Deprecierea activelor, şi care este diferită de
înţelesul acesteia din practica evaluării.
4.7 Evaluatorul trebuie să definească în mod clar întreprinderea de evaluat (de
exemplu: întreprindere producătoare, holding, firmă din domeniul comerţului),
pachetul de acţiuni sau valoarea mobiliară (de exemplu, necotată sau cotată la
bursă), care sunt supuse evaluării.
4.7.1 O proprietate poate fi nedivizibilă sau poate aparţine mai multor
acţionari şi/sau poate implica o poziţie majoritară sau minoritară.
4.7.2 Evaluatorul trebuie să ia în considerare drepturile, privilegiile sau
condiţiile aferente dreptului de proprietate, precum şi forma juridică a
proprietăţii.
4.8 Evaluările de întreprinderi utilizează trei abordări ale valorii. De obicei,
evaluatorii reconciliază rezultatele obţinute prin două sau trei abordări şi prin
metodele asociate (a se vedea GN 6, Standardul Internaţional de Aplicaţie în
Evaluarea Întreprinderii, paragraful 5.14).

5.0 Active financiare
5.1 Activele financiare rezultă din divizarea legală a proprietăţii asupra
întreprinderii sau proprietăţii imobiliare (de exemplu: asocieri, societăţi
comerciale, societăţi mixte, coproprietatea), dintr-un drept opţional de a vinde
sau cumpăra o proprietate (de exemplu: imobiliară, acţiuni sau alte instrumente
financiare) la un preţ dat şi într-o perioadă stabilită sau prin crearea unor
instrumente investiţionale bazate pe un pachet de active imobiliare.
5.1.1 Proprietatea poate fi divizată legal pentru a crea asocieri, în care două
sau mai multe persoane deţin în comun o proprietate sau o întreprindere şi
îşi împart profiturile sau pierderile acesteia.
5.1.1.1 O societate comercială în nume colectiv este o formă de
proprietate în care toţi partenerii îşi împart câştigurile sau pierderile din
investiţie şi fiecare este pe deplin responsabil pentru toate obligaţiile.
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5.1.1.2 O societate în comandită simplă este o formă de proprietate
constând din parteneri comanditaţi şi comanditari; unii administrează
afacerea şi îşi asumă pe deplin obligaţiile, pe când ceilalţi sunt asociaţi
pasivi şi responsabili numai până la mărimea capitalului investit.
5.1.2 Alte entităţi juridice sunt sindicalizările şi asocierile în participaţie.
5.1.2.1 Investitorii sindicalizaţi sunt parteneri cu răspundere nelimitată.
Prin sindicalizare se pot strânge fonduri pentru achiziţionarea sau
dezvoltarea unor proiecte imobiliare sau în alte domenii.
5.1.2.2 O asociere în participaţie (joint venture) este o combinaţie de
două sau mai multe entităţi care se unesc în scopul realizării unui anumit
proiect. Această formă de asociere se deosebeşte de celelalte forme de
asociere prin limitarea duratei asocierii şi prin scopul specific al
acesteia.
5.1.3 O opţiune este o înţelegere de a menţine o ofertă de a cumpăra, a
vinde sau a închiria o proprietate imobiliară într-o anumită perioadă şi la un
preţ dat. O opţiune creează un drept contractual, a căruia exercitare este, în
general, dependentă de îndeplinirea unor condiţii specificate. Deţinătorul
poate alege să-şi exercite sau nu opţiunea. Ca urmare, o opţiune diferă de un
contract de vânzare sau de cumpărare a unei proprietăţi. Opţiunile de
cumpărare pot fi conţinute în contractele de închiriere. Opţiunile de
cumpărare conţin adesea clauza conform căreia o parte sau întreaga chirie
plătită se poate regăsi în preţul de cumpărare.
5.1.4 Investiţiile imobiliare prin deţinerea de valori mobiliare sau de
instrumente care reflectă atât poziţiile de datorie, cât şi de capital, reprezintă
o alternativă la proprietatea directă. Investitorii pot deţine şi tranzacţiona
părţi sau acţiuni într-o proprietate sau într-un pachet de proprietăţi la fel
cum pot deţine şi tranzacţiona acţiuni ale întreprinderilor.
5.1.4.1 Piaţa pentru astfel de valori mobiliare include atât un sector
privat sau instituţional (societăţi, fonduri, companii de asigurare), cât şi
un sector public (investitori individuali care tranzacţionează pe piaţa de
capital).
5.1.4.2 Instrumentele de investiţie – valori mobiliare includ fonduri de
investiţii imobiliare, fonduri ipotecare sau de alte valori mobiliare bazate
pe ipoteci, firme de exploatare imobiliară etc. (astfel de instrumente sunt
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discutate în studiul IVSC „Evaluarea proprietăţilor imobiliare care sunt
garanţii pentru valori mobiliare”).
5.2 Activele financiare sunt active necorporale şi pot include:
5.2.1 drepturile inerente deţinerii unei întreprinderi sau proprietăţi, respectiv
de a folosi, ocupa, vinde, închiria sau administra;
5.2.2 drepturile inerente din cadrul unui contract care garantează o opţiune
de a cumpăra, sau unei închirieri cu opţiune de cumpărare, opţiuni care pot
fi exercitate sau nu; sau
5.2.3 drepturile inerente deţinerii unui pachet de acţiuni sau obligaţiuni (de
exemplu, de a păstra acest pachet sau de a-l vinde).
5.3 Evaluarea activelor financiare este necesară din mai multe motive:
5.3.1 Un activ financiar poate fi inclus între activele unui investitor. Ca
urmare, pentru a stabili valoarea totală a activelor deţinute de investitor,
trebuie determinată valoarea activelor financiare ale acestuia. Sau un
investitor doreşte să îşi vândă participaţia sa, sau aceasta este moştenită,
valoarea ei fiind necesară pentru stabilirea impozitului aferent sau pentru
luarea unei hotărâri judecătoreşti. De asemenea, un asociat doreşte să
cumpere un activ financiar, inclusiv pentru aport la capital.
5.3.2 Opţiunile de cumpărare, care se pot achiziţiona adesea cu sume mici,
creează un puternic efect de îndatorare, efect al cărui impact trebuie să fie
luat în considerare în preţul final de tranzacţionare. Contractele de închiriere
cu opţiuni de cumpărare reduc vandabilitatea proprietăţii închiriate, cu
implicaţii asupra valorii de piaţă a acesteia.
5.3.3 Evaluarea instrumentelor de investiţii – valori mobiliare se face în
scopul garantării emisiunilor şi emiterii rating-lui valorilor mobiliare,
înainte de ofertele publice de vânzare.
5.4 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 32 – Instrumente financiare:
prezentare şi descriere, paragrafele 11 şi 28, conţine definiţii pentru: activ
financiar, datorie financiară, instrument financiar, instrument de capital
propriu. IAS 32, paragraful 28 defineşte instrumentul (financiar) compus.
Conform IAS 32, paragraful 86, o întreprindere trebuie să prezinte informaţii
asupra valorii juste pentru fiecare clasă de active şi de datorii financiare, într-o
manieră care să permită compararea cu valoarea contabilă înscrisă în bilanţ.
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IAS 32, paragraful 11 (IFRS ediţia 2007 n. t.), prezintă elementele pe care o
entitate trebuie să prezinte.
5.4.1 Un activ financiar reprezintă orice activ care este a) numerar; b) un
instrument de capitaluri proprii al unei entităţi; c) un drept contractual: (i)
de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o altă entitate; sau (ii) de
a schimba active financiare sau datorii financiare cu altă entitate, în condiţii
care sunt potenţial favorabile entităţii; sau d) un contract care va fi sau poate
fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii şi este: (i) un
instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligată
să primească un număr variabil al propriilor instrumente de capitaluri
proprii; sau (ii) un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi
decontat în altfel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar sau al unui
alt activ financiar pentru un număr fix de instrumente de capitaluri proprii
ale entităţii.
5.4.1.1 Exemple uzuale de active financiare, care reprezintă un drept
contractual de a încasa numerar în viitor, sunt: a) conturi de creanţe şi
datoriile comerciale; b) efecte comerciale de încasat şi de plătit;
c) împrumuturi de încasat şi de plătit; şi d) obligaţiuni de încasat şi de
plătit.
5.4.2 O datorie financiară este orice datorie care este a) o obligaţie
contractuală (i) de a ceda lichidităţi sau alt activ financiar unei alte entităţi;
sau (ii) de a schimba instrumente financiare sau alte datorii financiare cu
altă entitate în condiţii care sunt potenţial nefavorabile pentru entitate; sau
b) un contract care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de
capitaluri proprii ale entităţii şi este: (i) un instrument financiar nederivat
pentru care entitatea este sau poate fi obligată să livreze un număr variabil
din propriile instrumente de capitaluri proprii; sau (ii) un instrument
financiar derivat care va fi sau poate fi decontat altfel decât prin schimbul
unei sume fixe de numerar sau al unui alt activ financiar, în schimbul unui
număr fix din propriile instrumente de capitaluri proprii ale entităţii. În
acest scop, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entităţii nu includ
instrumente care pot fi ele însele contracte pentru primirea sau livrarea
viitoare a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entităţii. (O
întreprindere poate avea o obligaţie contractuală care poate fi reglată prin
vărsarea de numerar sau de alt activ financiar, prin schimbul activelor
financiare şi datoriilor financiare sau prin plata sub forma propriilor
instrumente de capitaluri proprii, fie derivate, fie nederivate.)
5.4.2.1 Exemple uzuale de datorii financiare care reprezintă o obligaţie
contractuală de a vărsa numerar în viitor, sunt: a) conturi de creanţe şi
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datoriile comerciale; b) efecte comerciale de încasat şi de plătit;
c) împrumuturi de încasat şi de plătit; şi d) obligaţiuni de încasat şi de
plătit
5.4.3 Un instrument financiar reprezintă orice contract ce generează simultan
un activ financiar pentru o entitate şi o datorie financiară sau un instrument de
capitaluri proprii pentru o altă entitate. Instrumentele financiare au o sferă
largă, respectiv de la instrumente primare tradiţionale precum obligaţiunile, la
forme variate de instrumente financiare derivate:
5.4.3.1 Instrumentele financiare derivate dau unei părţi dreptul
contractual de a schimba active financiare sau datorii financiare cu o altă
parte, în condiţii potenţial favorabil, sau o obligaţie contractuală de a
schimba active financiare sau datorii financiare cu o altă parte în condiţii
care sunt potenţial nefavorabile. Totuşi, ele nu implică transferul
instrumentului financiar primar de bază la începerea contractului, şi nici
nu are loc în mod necesar un transfer la scadenţa contractului (IAS 32,
AG 16).
5.4.3.2 Instrumentele financiare derivate creează drepturi şi obligaţii
care au ca efect transferul între părţile instrumentului al unuia sau mai
multor riscuri financiare inerente în cadrul unui instrument financiar
primar de bază (IAS 32, AG 16).
5.4.3.3 Multe alte tipuri de instrumente derivate încorporează un drept
sau o obligaţie de schimburi viitoare, incluzând swap-ul pe rata dobânzii
şi swap-ul valutar, rata dobânzii din contractele caps, collars şi floors,
împrumuturile, facilităţile de emisiune de efecte comerciale şi
acreditivele (IAS 32, AG 19).
5.4.3.4 O operaţiune de leasing financiar este considerată un
instrument financiar, iar o operaţiune de leasing operaţional nu este
considerată un instrument financiar (IAS 32, AG 9).
5.4.4 Un instrument de capital propriu este orice contract care certifică
existenţa unui interes rezidual în activele unei entităţi după deducerea
tuturor datoriilor sale.
5.4.4.1 Exemple uzuale de instrumente de capitaluri proprii includ
acţiunile ordinare, unele tipuri de acţiuni preferenţiale, precum şi
warantele şi opţiunile call emise care permit deţinătorului subscrierea
sau cumpărarea unui număr fix de acţiuni ordinare pentru care
deţinătorul nu are dreptul de a le revinde emitentului în schimbul unei
sume fixe de numerar sau unui alt activ financiar (IAS 32, AG 13).
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5.4.4.2 O opţiune call sau alt contract similar achiziţionat de o entitate,
care îi dă dreptul de a răscumpăra un număr fix din propriile instrumente
de capitaluri proprii în schimbul livrării unei sume fixe de numerar sau
al unui alt activ financiar nu constituie un activ financiar al entităţii (IAS
32, AG 14).
5.4.5 Un instrument (financiar) compus este un instrument financiar care,
din punctul de vedere al emitentului, conţine atât un element de obligaţie,
cât şi de capitaluri proprii.
5.5 Valoarea ansamblului tuturor activelor financiare asupra unei proprietăţi
poate fi mai mare sau mai mică decât suma participaţiilor individuale la acea
proprietate.
5.5.1 Valoarea completă (100%) a participaţiilor la proprietăţile generatoare
de venit, aparţinând mai multor asociaţi, este posibil să depăşească valoarea
agregată a participaţiilor minoritare la proprietăţile respective. În mod
similar, valoarea portofoliului unui fond imobiliar, care reprezintă
ansamblul diferitelor proprietăţi, este posibil să fie diferită de suma valorilor
tuturor proprietăţilor care formează portofoliul, datorită specificului
combinării proprietăţilor în portofoliu şi/sau managementului portofoliului.
5.5.2 Un evaluator estimează mai întâi valoarea completă sau totală a unei
proprietăţi înainte de a evalua participaţiile fragmentare (fracţiunile
proprietăţii).
5.5.3 În misiunile de evaluare care implică active financiare, evaluatorul
trebuie să identifice în mod exact drepturile de proprietate care se
evaluează, dacă este vorba de o poziţie majoritară sau minoritară într-o
întreprindere sau proprietate, de un drept contractual sau un drept majoritar
sau minoritar asupra unei investiţii imobiliare sub formă de acţiuni.
Evaluatorul trebuie să examineze clauzele contractuale sau actele
constitutive (de asociere) pentru a verifica cota procentuală din proprietate
pe care o reprezintă subiectul evaluării.
5.6 Evaluarea activelor financiare implică cunoştinţe înalte şi specializate. Ca
urmare, evaluatorul trebuie să adapteze abordarea sau abordările la natura
activului financiar de evaluat.
5.6.1 Pentru evaluarea proprietăţilor deţinute în parteneriat pot fi utilizate
toate cele trei abordări.
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5.6.1.1 La analiza vânzărilor comparabile, în cadrul abordării prin
comparaţia vânzărilor, evaluatorul determină dacă în preţul de
cumpărare sunt incluse şi active non-imobiliare. Dacă sunt incluse,
aceste active trebuie identificate, iar efectul lor asupra valorii trebuie
luat în considerare şi estimat.
5.6.2 Dacă un asociat/acţionar a achiziţionat participaţii într-o asociere sau
întreprindere, evaluatorul ia în considerare efectele activelor non-imobiliare
asupra preţului tranzacţiei. Aceste elemente pot include finanţări speciale,
garantări privind ocuparea sau venitul şi servicii de management.
5.6.3 Opţiunile de cumpărare sunt considerate la cost de cumpărător, când
opţiunea este exercitată. Astfel, costul unei opţiuni de a cumpăra o
proprietate, opţiune care a fost exercitată, se adaugă la preţul de vânzare al
proprietăţii imobiliare. Un evaluator trebuie să ia în considerare efectul de
îndatorare, produs de o opţiune de cumpărare, asupra preţului final de
tranzacţie al unei proprietăţi. Când o opţiune de cumpărare, a unei
proprietăţi închiriate, este exercitată iar chiriile anterior plătite sunt
considerate părţi ale preţului de cumpărare, astfel de plăţi sunt tratate ca
plăţi de rate.
5.6.4 Preţul unităţilor sau acţiunilor unei investiţii imobiliare pe acţiuni sunt
stabilite pe pieţele pe care acestea se tranzacţionează. Evaluările activelor
imobiliare, care sunt componente ale unui pachet de instrumente de
investiţie, pot fi solicitate pentru subscriere sau rating înaintea unei oferte
publice de vânzare. În astfel de situaţii evaluatorul aplică acele abordări şi
metode consecvente cu caracteristicile proprietăţii imobiliare de a genera
venituri.
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Introducere la Standardele Internaţionale
de Evaluare 1, 2 şi 3
Elaborarea şi comunicarea evaluării
Evaluările sunt elaborate pe baza valorii de piaţă a unui activ sau pe baze diferite
de valoarea de piaţă. Toate evaluările utilizează conceptele de piaţă, preţ, cost şi
valoare. Aceste concepte sunt relevante atât pentru evaluările pe baza valorii de
piaţă, cât şi pentru cele efectuate pe criterii care nu au legătură cu piaţa. Atât
comunicarea clară a rezultatelor evaluării, cât şi înţelegerea modalităţii de
obţinere a lor au aceeaşi importanţă pentru munca evaluatorilor. Un raport de
evaluare bine elaborat îndeplineşte aceste funcţiuni. În consecinţă, este indicat ca
Standardele Internaţionale de Evaluare să se refere la aceste trei aspecte
fundamentale ale evaluării: IVS 1,Valoarea de piaţă – tip de valoare; IVS 2,
Tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă şi IVS 3, Raportarea evaluării.

Tipuri de valoare
1.0 Introducere
Din punct de vedere conceptual, valoarea este creată şi susţinută de interacţiunea
a patru factori care sunt asociaţi cu orice produs, serviciu sau marfă. Aceştia sunt
utilitatea, raritatea, dorinţa şi puterea de cumpărare.
1.1 Funcţionarea principiului economic al cererii şi ofertei reflectă interacţiunea
complexă a celor patru factori ai valorii. Oferta unui bun sau serviciu este
influenţată de utilitatea sa şi de solicitarea sa. Disponibilitatea unui bun sau
serviciu este limitată de raritatea sa şi de puterea efectivă de cumpărare a
potenţialilor consumatori. Cererea pentru un bun sau serviciu este, de asemenea,
creată de utilitatea sa, influenţată de raritatea şi de solicitarea sa şi limitată de
puterea de cumpărare.
1.2 Utilitatea pentru care un bun sau serviciu a fost produs, ca şi raritatea sau
disponibilitatea redusă a bunului sau serviciului sunt considerate factori ai
ofertei. Preferinţele consumatorilor şi puterea lor de cumpărare, care reflectă
dorinţa de a avea bunul sau serviciul şi stabilesc accesibilitatea acestora, sunt
considerate factori ai cererii.

Introducere la IVS 1, 2 şi 3
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2.0 Pieţe
O piaţă reprezintă un mediu în care bunurile, serviciile şi mărfurile sunt
comercializate între cumpărători şi vânzători prin mecanismul preţului.
Conceptul de piaţă implică capacitatea cumpărătorilor şi a vânzătorilor de a-şi
desfăşura activitatea fără restricţii.
2.1 Principiul ofertei şi cererii arată că preţul unui bun sau serviciu variază
invers proporţional cu oferta şi direct proporţional cu cererea.
2.2 În cazul pieţelor pe care se tranzacţionează proprietăţile, oferta reprezintă
totalitatea drepturilor asupra proprietăţii disponibile pentru vânzare sau
închiriere, la diferite preţuri, pe o anumită piaţă, într-o anumită perioadă, în
situaţia în care costurile forţei de muncă şi costurile de producţie rămân
constante.
2.3 Cererea constituie numărul potenţialilor cumpărători sau chiriaşi, care caută
drepturi de proprietate, la diferite preţuri, pe o anumită piaţă, într-o anumită
perioadă de timp, în situaţia în care alţi factori precum populaţia, venitul,
preţurile viitoare şi preferinţele consumatorilor rămân constante.
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3.0 Preţ, cost şi valoare
Diferenţele dintre preţ, cost şi valoare au fost prezentate anterior. (A se vedea
secţiunea 4.0 din Conceptele fundamentale ale Principiilor de Evaluare General
Acceptate). Aceste diferenţe de terminologie sunt importante pentru
funcţionarea pieţei datorită relaţiei funcţionale pe care o descrie fiecare, de ex.
preţul se raportează la schimbul curent al bunului sau serviciului; costul reflectă
cheltuiala pentru producerea bunului sau serviciului; valoarea reprezintă cel
mai probabil preţ convenit de cumpărătorii şi vânzătorii unui bun sau serviciu,
care este disponibil pentru cumpărare.
3.1 Preţul este un concept care se referă la schimbul unei mărfi, unui produs
sau unui serviciu. Preţul reprezintă suma de bani care a fost cerută, oferită sau
plătită pentru o marfă. După ce schimbul a fost efectuat, preţul public sau
confidenţial devine un fapt istoric. Preţul plătit reprezintă intersecţia dintre
ofertă şi cerere.
3.2 Costul este un concept referitor la producţie, deci diferit de schimb şi este
definit ca fiind suma de bani necesară pentru a crea sau produce o marfă, un
bun, sau un serviciu. După obţinerea bunului sau după prestarea serviciului,
costul acestora devine un fapt istoric.
3.3 Conceptul valoare se referă la preţul cel mai probabil convenit de
cumpărătorii şi vânzătorii unui bun sau serviciu disponibil pentru cumpărare.
Valoarea stabileşte preţul ipotetic sau noţional pe care cumpărătorii şi
vânzătorii îl vor conveni pentru un bun sau un serviciu. Astfel, valoarea nu
reprezintă un fapt, ci o estimare a celui mai probabil preţ care va fi plătit pentru
un bun sau serviciu, disponibil pentru cumpărare, la un anumit moment dat.
3.4 Un tip de valoare descrie natura acestei tranzacţii ipotetice, de exemplu,
dacă a avut loc sau nu pe o piaţă publică şi ce contează pentru motivarea şi
comportamentul părţilor. Tipul de valoare nu descrie starea bunului sau
serviciului implicat în tranzacţie, de exemplu dacă se află sau nu în exploatare
sau dacă se află împreună cu alte active sau nu. De accea, în mod normal, tipul
de valoare va trebui să fie însoţit de precizări suplimentare astfel încât ipotezele
de evaluare adoptate să fie definite în mod adecvat. Folosirea unor ipoteze
adiţionale diferite poate conduce la valori diferite pentru acelaşi activ; de accea
este imperios necesar ca acestea să fie înţelese şi exprimate în mod clar.
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4.0 Tipuri de valoare
Conceptul valoare de piaţă este legat de percepţiile colective şi de
comportamentul participanţilor pe piaţă. Acest concept recunoaşte factori
diverşi care pot influenţa tranzacţiile din cadrul pieţei şi îi separă de alte
considerente intrinseci sau nebazate pe piaţă, care influenţează valoarea.
Valoarea de piaţă se bazează pe piaţă şi, în consecinţă, toate datele de intrare
trebuie să fie dezvoltate din datele de pe piaţă.
4.1 Evaluările proprietăţii pe baza pieţei presupun funcţionarea unei pieţe în
cadrul căreia tranzacţiile au loc fără restricţii din partea forţelor din afara pieţei.
4.1.1 Evaluările pe baza pieţei trebuie să stabilească cea mai bună utilizare
sau cea mai probabilă utilizare a proprietăţii, care reprezintă un determinant
semnificativ al valorii sale.
4.1.2 Evaluările pe baza pieţei sunt elaborate pe baza informaţiilor specifice
ale pieţei (pieţelor) corespunzătoare şi prin metode şi proceduri care
încearcă să reflecte procesele deductive ale participanţilor pe aceste pieţe.
4.1.3 Evaluările pe baza pieţei sunt realizate prin aplicarea abordărilor
valorii prin comparaţia vânzărilor, capitalizarea venitului şi prin cost.
Informaţiile şi criteriile folosite, în fiecare din aceste abordări, trebuie să fie
obţinute de pe piaţă.
4.2 În afara valorii de schimb ipotetice dintre doi participanţi pe piaţă tipic
motivaţi, evaluarea proprietăţilor poate utiliza principii de evaluare care iau în
considerare utilitatea sau funcţionalitatea economică alternativă a unui activ,
care pot fi atribuite unor motivaţii neobişnuite sau atipice ale părţilor la
tranzacţie, sau o valoarea specificată prin lege sau printr-un contract.
4.2.1 Exemple de alte tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă sunt
valoarea justă, valoarea de investiţie, valoarea specială şi valoarea sinergiei.
Premisele suplimentare necesare pentru aplicarea acestor tipuri de valoare
au adesea o specificitate mai mare faţă de cele necesare la definirea valorii
de piaţă, deoarece pot reflecta circumstanţele unei terţe părţi. Din această
cauză, raportul de evaluare trebuie să asigure faptul că o un astfel tip de
valoare nu va fi interpretat ca fiind valoarea de piaţă.
4.2.2 Evaluările pe baza tipurilor de valoare diferite de valoarea de piaţă
trebuie să utilizeze procedurile adecvate şi să analizeze informaţiile
suficiente, necesare pentru efectuarea unei estimări rezonabile a valorii.
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5.0 Comunicarea rezultatelor evaluării
5.1 Conţinutul şi prezentarea raportului de evaluare au o importanţă deosebită
pentru:
5.1.1 transmiterea concluziei cu privire la valoare clientului şi utilizatorului
(utilizatorilor) evaluării, şi
5.1.2 confirmarea tipului de valoare/bazei de evaluare, scopului evaluării, şi
oricăror ipoteze sau condiţii limitative care stau la baza evaluării.
5.2 Pentru a ajuta cititorul să parcurgă procedurile şi dovezile utilizate de
evaluator, în procesul de evaluare, raportul de evaluare poate furniza şi
procesele analitice şi informaţiile empirice utilizate pentru a ajunge la concluzia
referitoare la valoare.
5.3 Alte informaţii esenţiale, conţinute în raportul de evaluare, includ:
5.3.1 numele evaluatorului şi data la care se aplică valoarea estimată,
5.3.2 proprietatea şi drepturile de proprietate supuse evaluării,
5.3.3 data evaluării şi data raportului de evaluare,
5.3.4 amplitudinea inspecţiei,
5.3.5 aplicabilitatea acestor Standarde şi orice prezentare de informaţii
necesare.
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Standardul 1
Standardele Internaţionale de Evaluare
Valoarea de piaţă – tip de valoare
Acest Standard trebuie citit în contextul materialului de fond şi al
recomandărilor de implementare conţinute în Conceptele şi Principiile de
Evaluare General Acceptate.

1.0 Introducere
1.1 Obiectivul acestui Standard este de a oferi o definiţie uzuală a valorii de
piaţă. De asemenea, acest standard explică criteriile generale referitoare la
această definiţie şi la aplicarea ei în evaluarea proprietăţii, atunci când scopul şi
destinaţia propusă a evaluării cer estimarea valorii de piaţă.
1.2 Valoarea de piaţă este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de
bani pe care o proprietate ar aduce-o dacă ar fi oferită spre vânzare pe o piaţă
liberă, la data evaluării, conform cerinţelor care corespund definiţiei valorii de
piaţă. Pentru a estima valoarea de piaţă, evaluatorul trebuie să determine mai
întâi cea mai bună utilizare, sau cea mai probabilă utilizare (vezi Standardele
Internaţionale de Evaluare [IVS-uri] şi Conceptele fundamentale ale
Principiilor de Evaluare General Acceptate ale IVSC, paragrafele 6.3, 6.4, 6.5).
Acea utilizare poate să fie continuarea utilizării existente a proprietăţii sau alte
utilizări alternative. Aceste determinări sunt făcute pe baza evidenţelor pieţei.
1.3 Valoarea de piaţă este estimată prin aplicarea metodelor şi procedurilor de
evaluare care reflectă natura proprietăţii şi circumstanţele în care proprietatea
respectivă va fi cel mai probabil tranzacţionată pe piaţa liberă. Cele mai
utilizate metode pentru estimarea valorii de piaţă includ abordarea prin
comparaţia vânzărilor, abordarea prin capitalizarea venitului, inclusiv analiza
fluxului de numerar actualizat şi abordarea prin cost.
1.4 Toate metodele, tehnicile şi procedurile de cuantificare a valorii de piaţă,
dacă pot fi utilizate şi dacă sunt aplicate corect şi adecvat, vor conduce la
reflectarea valorii de piaţă când se bazează pe criterii derivate din piaţă.
Metoda comparaţiei vânzărilor sau alte metode de comparaţie de piaţă trebuie
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să fie fundamentate pe observaţiile de piaţă. Abordarea prin capitalizarea
venitului, care include şi analiza fluxului de numerar actualizat, trebuie să se
bazeze pe fluxurile de numerar/cash flows determinate de piaţă şi pe rate ale
rentabilităţii derivate din piaţă. Costurile de construcţie şi deprecierea trebuie
determinate prin analiza costurilor şi a deprecierilor cumulate reflectate de
piaţă. Chiar dacă posibilitatea de obţinere a informaţiilor şi circumstanţele
legate de piaţă sau de proprietatea în sine vor impune ce metodă de evaluare
este cea mai relevantă şi mai adecvată, rezultatul folosirii oricăreia dintre
procedurile menţionate anterior trebuie să fie valoarea de piaţă, dacă fiecare
metodă se bazează pe informaţii derivate din piaţă.
1.5 Modalitatea în care proprietatea va fi comercializată pe piaţa liberă stă la
baza diferenţelor de aplicare a diferitelor metode sau proceduri folosite pentru
estimarea valorii de piaţă. Când se bazează pe informaţii de piaţă, fiecare
metodă este o metodă comparativă. În general, în orice situaţie de evaluare, una
sau mai multe metode sunt cele mai reprezentative pentru activităţile pieţei
libere. În orice misiune de determinare a valorii de piaţă evaluatorul va lua în
considerare fiecare metodă şi va determina care metodă este cea mai adecvată.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 IVS 1 se aplică valorii de piaţă a proprietăţii, îndeosebi a proprietăţii
imobiliare şi elementelor ei înrudite. Este necesar ca proprietatea avută în
vedere să fie privită ca fiind de vânzare pe piaţa liberă, spre deosebire de
evaluarea acesteia pentru alt scop.

3.0 Definiţii
3.1 Pentru scopul acestor Standarde valoarea de piaţă este definită astfel:
Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care o proprietate va fi
schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător
hotărât, într-o tranzacţie cu preţul determinat obiectiv, după o activitate de
marketing corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat în
cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.
3.2 Termenul proprietate este utilizat, deoarece obiectul acestor Standarde este
evaluarea proprietăţii. Întrucât aceste Standarde se referă şi la raportarea
financiară, în definiţia generală poate fi utilizat şi termenul activ în locul
termenului proprietate. Fiecare parte a definiţiei are propriul ei cadru
conceptual:
3.2.1 „Suma estimată …” se referă la un preţ exprimat în unităţi monetare
(de obicei în moneda naţională) plătibil pentru proprietate într-o tranzacţie
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independentă (nepărtinitoare) de piaţă. Valoarea de piaţă este estimată ca
fiind preţul cel mai probabil, care se poate obţine, în mod rezonabil, pe
piaţă, la data evaluării, în conformitate cu definiţia valorii de piaţă. Acesta
este cel mai bun preţ obtenabil, în mod rezonabil, de către vânzător şi cel
mai avantajos preţ obtenabil, în mod rezonabil, de către cumpărător.
Această estimare nu se referă la un preţ estimat inflatat sau deflatat de
termeni sau circumstanţe speciale, cum ar fi acordurile atipice de finanţare,
vânzare şi leaseback, anumite considerente sau concesii speciale acordate de
orice persoană implicată în vânzare sau de orice element al valorii speciale
(definită în IVSC Standard 2, paragraful 3.5).
3.2.2 „…o proprietate va fi schimbată …” se referă la faptul că valoarea
unei proprietăţi este mai degrabă o sumă de bani estimată decât un preţ de
vânzare predeterminat sau preţul curent de vânzare. Este preţul la care piaţa
aşteaptă ca o tranzacţie, care întruneşte toate celelalte părţi ale definiţiei
valorii de piaţă, să poată fi încheiată la data evaluării.
3.2.3 „…la data evaluării …” impune faptul că valoarea de piaţă estimată
este specifică unui moment, unei date precise. Deoarece pieţele şi condiţiile
de piaţă se pot modifica, valoarea estimată ar putea fi incorectă sau
inadecvată pentru o altă dată. Valoarea estimată va reflecta starea şi
circumstanţele pieţei la data evaluării, şi nu la o dată anterioară sau
ulterioară. De asemenea, definiţia presupune şi realizarea simultană a
schimbului şi definitivarea contractului de vânzare, fără orice fluctuaţie a
preţului care altfel ar putea să apară.
3.2.4 „…între un cumpărător decis …“ se referă la un cumpărător care este
motivat dar nu constrâns să cumpere. Acest cumpărător nu este nici
nerăbdător, nici determinat să cumpere la orice preţ. De asemenea, acesta
este un cumpărător care achiziţionează mai degrabă în concordanţă cu
realităţile pieţei curente şi cu aşteptările pieţei curente decât cu cele ale unei
pieţe imaginare sau ipotetice, a cărei existenţă nu poate fi demonstrată sau
anticipată. Presupusul cumpărător nu va plăti un preţ mai mare decât preţul
cerut pe piaţă. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piaţa”.
Un evaluator nu trebuie să formuleze ipoteze nerealiste despre conjunctura
pieţei şi nici să ia în considerare un nivel al valorii de piaţă peste cel
obtenabil în mod rezonabil.
3.2.5 „…un vânzător hotărât…” nu este nici nerăbdător sau constrâns/
dispus să vândă la orice preţ, nici forţat să menţină un preţ care nu este
considerat realist pe piaţa curentă. Acest vânzător hotărât este motivat să
vândă proprietatea, în condiţiile pieţei, la cel mai bun preţ obtenabil pe piaţa
liberă, după o activitate de marketing corespunzătoare, oricare ar fi acel
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preţ. Situaţiile faptice ale proprietarului curent nu sunt parte integrantă a
acestei consideraţii, deoarece „vânzătorul hotărât” este un proprietar
ipotetic.
3.2.6 „…într-o tranzacţie cu preţul determinat obiectiv…” înseamnă o
tranzacţie încheiată de părţi între care nu există o relaţie particulară sau
specială (de exemplu, compania mamă cu filiala sa, proprietarul cu
chiriaşul), care ar face ca preţurile tranzacţiilor să nu fie caracteristice pieţei
sau să fie majorate prin includerea unui element de valoare specială (a se
vedea IVS 2, paragraful 3.8). Tranzacţia la valoarea de piaţă se presupune
că are loc între părţi independente, fiecare acţionând în mod independent.
3.2.7 „…după o activitate de marketing adecvată…“ înseamnă că
proprietatea va fi prezentată pe piaţă în cel mai adecvat mod, care poate
duce la cedarea ei la cel mai bun preţ, care se poate obţine în mod rezonabil,
în acord cu definiţia valorii de piaţă. Durata timpului de expunere pe piaţă
poate varia în funcţie de condiţiile pieţei, dar trebuie să fie suficientă pentru
a permite ca proprietatea să fie adusă în atenţia unui număr corespunzător
de potenţiali cumpărători. Perioada de expunere trebuie să înceapă înainte
de data evaluării.
3.2.8 „…în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză şi
prudent…” presupune că atât cumpărătorul decis, cât şi vânzătorul hotărât
sunt informaţi, de o manieră rezonabilă, în legătură cu natura şi
caracteristicile proprietăţii, cu utilizările existente şi potenţiale ale acesteia,
precum şi asupra stadiului în care se află piaţa, la data evaluării. Se mai
consideră că fiecare parte acţionează în propriul interes şi în mod prudent,
dispunând de cunoştinţele necesare pentru a obţine cel mai bun preţ,
corespunzător poziţiei ocupate în tranzacţie. Prudenţa este măsurată prin
referire la conjunctura pieţei, de la data evaluării şi neluând în considerare
eventualele informaţii ulterioare acestei date. Nu este neapărat imprudent un
vânzător care vinde proprietatea pe o piaţă cu preţuri în scădere, la un preţ
mai mic decât cele anterioare. În asemenea cazuri, valabile şi pentru situaţii
de vânzare şi cumpărare caracteristice pieţelor care înregistrează variaţii de
preţuri, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acţiona în conformitate cu
cele mai bune informaţii de piaţă, disponibile la data evaluării.
3.2.9 „…şi fără constrângere…” stabileşte faptul că fiecare parte este
motivată să încheie tranzacţia, dar niciuna nu este nici forţată, nici obligată
în mod nejustificat să facă acest lucru.
3.3 Valoarea de piaţă este înţeleasă ca fiind valoarea unui activ, estimată fără
luarea în considerare a costurilor de vânzare sau de cumpărare şi fără includerea
niciunui/unei impozit/taxe asociat(e).
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3.4 Cea mai bună utilizare (CMBU). Cea mai probabilă utilizare a proprietăţii,
care este fizic posibilă, justificată în mod adecvat, permisă legal, fezabilă
financiar şi din care rezultă valoarea cea mai mare a proprietăţii evaluate.

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Evaluarea în scopul raportării financiare, care constituie conţinutul
Standardului Internaţional de Aplicaţie în Evaluare 1 (IVA 1), trebuie citită în
corelaţie cu acest standard.
4.1.1 IVA 1, Evaluarea pentru raportarea financiară, prezintă instrucţiuni
pentru evaluatori, experţi contabili şi orice altă persoană, referitoare la
Standardele de evaluare care afectează contabilitatea. Valoarea justă a
imobilizărilor corporale este, de obicei, valoarea de piaţă a acestora. (A se
vedea Conceptele fundamentale ale Principiilor de Evaluare General
Acceptate, paragraful 8.1.)
4.2 Există mai multe exemple de termeni care sunt utilizaţi atât de contabili cât
şi de evaluatori. Unii dintre aceştia pot duce la neînţelegeri şi la posibile
abuzuri în utilizarea Standardelor. IVS 1 defineşte valoarea de piaţă şi
comentează criteriile necesare pentru stabilirea valorii de piaţă. Alţi termeni
importanţi sunt definiţi în IVS-urile 1 şi 2 şi se referă la cerinţele specifice
comentate în IVA 1, Evaluarea pentru raportarea financiară.

5.0 Conţinutul Standardului
Pentru efectuarea evaluărilor compatibile cu aceste Standarde şi cu
Principiile de Evaluare General Acceptate (GAVP), este obligatoriu ca
evaluatorii să respecte toate secţiunile Codului Deontologic, referitoare la
etică, competenţă şi prezentarea informaţiilor şi la cerinţele de raportare
(secţiunile 4, 5, 6 şi 7).
5.1 În determinarea şi raportarea valorii de piaţă estimată, evaluatorul:
5.1.1 va prezenta evaluarea în mod complet, inteligibil şi într-o
manieră care să nu inducă în eroare;
5.1.2 va asigura că estimarea valorii de piaţă se bazează pe informaţii
de piaţă;
5.1.3 va asigura că estimarea valorii de piaţă s-a făcut prin utilizarea
metodelor şi tehnicilor adecvate;
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5.1.4 va prezenta informaţii suficiente pentru a permite celor care
citesc şi se bazează pe raportul de evaluare să înţeleagă informaţiile din
acesta, raţionamentul, analizele şi concluziile; şi
5.1.5 va respecta cerinţele IVS 3 privind raportarea evaluării. Ca
urmare, evaluatorul
5.1.5.1 va defini tipul de valoare pe care îl va estima şi va prezenta
scopul şi destinaţia evaluării, data efectivă a evaluării şi data
raportului.
5.1.5.2 va identifica clar şi va descrie proprietatea şi drepturile de
proprietate sau participaţiile de evaluat;
5.1.5.3 va descrie sfera/extinderea misiunii lui ca şi amploarea
inspecţiei efectuate asupra proprietăţii;
5.1.5.4 va prezenta orice ipoteze şi condiţii limitative pe care s-a
bazat evaluarea;
5.1.5.5 va explica pe larg şi complet fundamentele evaluării/
abordările valorii aplicate ca şi motivele şi concluziile aplicării lor;
şi
5.1.5.6 va include o declaraţie de conformitate (certificare a valorii)
care atestă obiectivitatea evaluatorului, contribuţiile profesionale,
echidistanţa şi necondiţionarea onorariilor profesionale sau altor
compensaţii de rezultatele evaluării, ca şi aplicabilitatea
standardelor, precum şi alte prezentări.

6.0 Comentarii
6.1 Conceptul şi definiţia valorii de piaţă sunt fundamentale pentru toate
practicile de evaluare. Un scurt rezumat al fundamentelor esenţiale economice
şi procedurale este prezentat în Conceptele fundamentale ale Principiilor de
Evaluare General Acceptate şi în Codul Deontologic, documente pe care aceste
Standarde se sprijină.
6.2 Conceptul de valoare de piaţă nu este dependent de o tranzacţie curentă,
care are loc la data evaluării. Mai degrabă, valoarea de piaţă este o estimare a
preţului care ar trebui obţinut la o vânzare, la data evaluării, în condiţiile
definiţiei valorii de piaţă. Valoarea de piaţă este o reprezentare a preţului
asupra căruia un cumpărător şi un vânzător ar trebui să cadă de acord, la acel
moment, conform definiţiei valorii de piaţă, fiecare dintre ei având, în
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prealabil, timp pentru investigarea altor oportunităţi şi alternative ale pieţei, fără
să nege faptul că pregătirea contractelor formale şi a documentaţiei necesare,
aferente încheierii acestora, ar putea să necesite mai mult timp.
6.3 Conceptul de valoare de piaţă presupune un preţ negociat pe o piaţă liberă
şi concurenţială, o circumstanţă care ocazional impune utilizarea adjectivului
liberă după cuvintele valoare de piaţă. Cuvintele liberă şi concurenţială nu au
un sens absolut. Piaţa unei proprietăţi poate fi o piaţă internaţională sau una
naţională. Piaţa poate fi constituită din cumpărători şi vânzători numeroşi, sau
poate fi caracterizată printr-un număr limitat de participanţi. Piaţa pe care
proprietatea este expusă pentru vânzare nu este, prin definiţie, o piaţă restrictivă
sau constrictivă. În sens contrar, dacă se omite cuvântul liberă nu se indică
faptul că tranzacţia ar fi privată sau închisă.
6.4 În general, evaluările de piaţă se bazează pe informaţiile referitoare la
proprietăţi comparabile. Procesul de evaluare cere ca evaluatorul să efectueze o
cercetare adecvată şi relevantă, să efectueze analize competente şi să tragă
concluzii informate şi bine susţinute. În acest proces, evaluatorii nu pot accepta
orice informaţii, ci trebuie să ia în considerare toate evidenţele pertinente ale
pieţei, tendinţele, tranzacţiile comparabile şi alte informaţii. Dacă informaţiile
de piaţă sunt limitate sau total inexistente (ca de exemplu pentru anumite
proprietăţi specializate), evaluatorul trebuie să facă o prezentare adecvată a
situaţiei şi trebuie să declare dacă estimarea este în vreun fel limitată de
inadecvarea informaţiilor. Toate evaluările solicită exercitarea raţionamentului
profesional al evaluatorului, dar din rapoarte trebuie să reiasă dacă evaluatorul
îşi bazează estimarea valorii de piaţă pe evidenţele pieţei sau dacă estimarea se
bazează, în principal, pe raţionamentului profesional al evaluatorului, din cauza
naturii proprietăţii şi a lipsei informaţiilor comparabile de piaţă.
6.5 Deoarece pieţele sunt caracterizate prin condiţii care se modifică,
evaluatorii trebuie să ia în considerare dacă informaţiile disponibile reflectă şi
întrunesc criteriile pentru valoarea de piaţă.
6.5.1 Perioadele cu modificări rapide ale condiţiilor de piaţă sunt
caracterizate prin modificarea rapidă a preţurilor – situaţie numită în mod
uzual ca dezechilibru. O perioadă de dezechilibru poate continua pe
parcursul mai multor ani şi poate constitui condiţia pieţei curente şi a celei
previzionate. În alte circumstanţe, o schimbare economică rapidă poate da
naştere unui flux haotic de informaţii despre piaţă. Dacă unele vânzări nu
sunt adecvate şi reprezentative pentru piaţă, evaluatorul le va acorda o
importanţă mai mică. Evaluatorul are posibilitatea să stabilească, pe baza
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informaţiilor pe care le are la dispoziţie, unde se află nivelul realist al pieţei.
Preţurile tranzacţiilor individuale pot să nu fie o reflectare a valorii de piaţă,
dar analiza acestor informaţii de piaţă trebuie luată în consideraţie în
procesul de evaluare.
6.5.2 Pe o piaţă inactivă sau în declin, numărul de “cumpărători decişi”
(participanţi de bună voie) poate să fie mare sau mic. Câteva tranzacţii, dar
nu în mod necesar toate, pot implica elemente de constrângere financiară
(sau de alt tip), sau condiţii care reduc sau elimină interesul practic al
anumitor proprietari de a vinde. Evaluatorii trebuie să ia în consideraţie toţi
factorii pertinenţi în astfel de condiţii de piaţă şi să acorde o importanţă
adecvată tranzacţiilor individuale pe care aceştia le consideră adecvate să
reflecte piaţa. În mod normal, lichidatorii şi executorii au sarcina de a obţine
cel mai bun preţ pentru vânzările de active. Totuşi, vânzările pot avea loc
fără un marketing adecvat sau fără o perioadă rezonabilă de marketing.
Evaluatorul trebuie să analizeze astfel de tranzacţii, pentru a determina
măsura în care acestea îndeplinesc cerinţele definiţiei valorii de piaţă, ca şi
importanţa care trebuie acordată unor astfel de informaţii.
6.5.3 În timpul unor perioade de tranziţie de piaţă, caracterizate de creşteri
sau scăderi rapide ale preţurilor, există riscul unor supraevaluări sau
subevaluări în cazul în care se acordă o importanţă excesivă informaţiilor
istorice, sau dacă se utilizează ipoteze nefundamentate referitoare la pieţele
viitoare. În aceste circumstanţe, în rapoartele lor, evaluatorii trebuie să
analizeze cu atenţie şi să reflecte acţiunile şi atitudinile pieţei şi să prezinte
complet rezultatele investigaţiilor şi constatărilor.
6.6 Conceptul valoare de piaţă presupune şi că, într-o tranzacţie la valoarea de
piaţă, o proprietate va fi expusă liber şi adecvat pe piaţă, pentru o perioadă
rezonabilă de timp şi cu o publicitate rezonabilă. Această expunere se
presupune că are loc înaintea datei efective a evaluării. Pieţele imobilizărilor
corporale sunt diferite de cele pe care se tranzacţionează acţiuni, obligaţiuni şi
alte active curente. Imobilizările corporale tind să fie unicate. Ele se vând mai
rar şi pe pieţe care sunt mai puţin formale şi mai ineficiente decât, spre
exemplu, pieţele valorilor cotate la bursă. În plus, imobilizările corporale sunt
mai puţin lichide. Din aceste motive şi pentru că imobilizările corporale nu se
comercializează în mod obişnuit în cadrul unei burse, aplicarea conceptului de
valoare de piaţă impune utilizarea unor ipoteze, ca de exemplu, expunere
adecvată pe piaţă pentru o perioadă rezonabilă de timp, pentru a permite un
marketing adecvat şi finalizarea negocierilor.

82 IVS 1, Valoarea de piaţă – tip de valoare

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta

6.7 Proprietăţile generatoare de venit, deţinute ca plasamente imobiliare pe
termen lung de către compania imobiliară, fondurile de pensii, trusturile sau alt
tip de posesiune sunt evaluate, de obicei, pe baza vânzării individuale a
activelor, în conformitate cu un plan bine stabilit. Valoarea totală a acestor
active, privite sau tratate ca un portofoliu sau ca un grup compact de proprietăţi,
poate depăşi sau poate fi mai mică decât suma valorii de piaţă a fiecărui activ
luat separat.
6.8 Toate evaluările trebuie să se refere la scopul şi la destinaţia evaluării. În
plus faţă de alte cerinţe ale raportării, evaluatorul trebuie să clarifice în ce clasă
a fost încadrat fiecare activ, în cazul în care scopul evaluării este întocmirea
situaţiilor financiare.
6.9 În situaţii excepţionale, valoarea de piaţă poate avea o mărime negativă.
Această situaţie include unele drepturi ale chiriaşului, unele proprietăţi
specializate, proprietăţile învechite al căror cost de demolare depăşeşte valoarea
terenului, unele proprietăţi contaminate şi altele.

7.0 Cerinţe pentru prezentarea informaţiilor
7.1 Rapoartele de evaluare trebuie să fie clare. Evaluările făcute în scopul
estimării şi raportării valorii de piaţă vor îndeplini prevederile Secţiunii 5
de mai sus. Rapoartele vor conţine o referinţă specifică la definiţia valorii
de piaţă aşa cum aceasta este prezentată în acest Standard, împreună cu o
referinţă specifică privitoare la modul în care proprietatea a fost avută în
vedere, în termeni de utilizare existentă sau de cea mai bună utilizare a sa
(sau cea mai probabilă utilizare a sa) şi o prezentare a tuturor ipotezelor
de bază.
7.2 În estimările valorii de piaţă, evaluatorul va specifica în mod clar data
efectivă a evaluării (data la care valoarea estimată este valabilă), scopul şi
destinaţia propusă a evaluării şi alte astfel de criterii relevante şi credibile
să asigure o interpretare adecvată şi rezonabilă a rezultatelor, opiniilor şi
concluziilor evaluatorului.
7.3 Deşi conceptul, folosirea şi aplicarea unor expresii alternative ale
valorii/ tipurilor de valoare pot fi adecvate în anumite circumstanţe,
evaluatorul se va asigura că, dacă astfel de valori alternative sunt estimate
şi raportate, ele nu trebuie interpretate ca reprezentând valoarea de piaţă.
7.4 Când evaluările sunt efectuate de un evaluator intern, de exemplu de
un salariat al întreprinderii proprietară a activelor, sau al firmei de
contabilitate angajată pentru elaborarea situaţiilor financiare ale
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întreprinderii, va fi făcută o menţiune expresă, în certificatul sau în
raportul de evaluare, despre existenţa şi natura unor astfel de relaţii.

8.0 Prevederi referitoare la devieri de la Standard
8.1 În aplicarea acestui standard, orice devieri trebuie să respecte
prevederile conţinute de IVS 3, Raportarea evaluării.

9.0 Data intrării în vigoare
9.1 Acest Standard Internaţional de Evaluare a intrat în vigoare la 31 iulie 2007.
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Standardul 2
Standardele Internaţionale de Evaluare
Tipuri de valoare diferite de valoarea de
piaţă (Revizuit în 2007)
Acest standard ar trebui citit în contextul materialului de fond şi al
recomandărilor de implementare, conţinute în Principiile de Evaluare General
Acceptate.

1.0 Introducere
1.1 Obiectivele Standardului Internaţional de Evaluare 2 (IVS 2) sunt
identificarea, explicarea şi distingerea tipurilor de valoare diferite de valoarea
de piaţă, precum şi stabilirea standardelor pentru aplicarea acestora.
1.2 Valoarea de piaţă este cel mai adecvat tip de valoare pentru o mare
varietate de aplicaţii. Totuşi, în situaţii specifice, pot fi mai adecvate tipuri de
valoare alternative. Este esenţial ca atât evaluatorul cât şi utilizatorii evaluărilor
să înţeleagă clar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi aceste alte tipuri de
valoare, ca şi efectele (dacă există) pe care diferenţele dintre tipurile de valoare
le pot avea asupra aplicabilităţii evaluării.
1.3 Conceptul valoare de piaţă se bazează pe ipoteze specifice identificate, care
sunt prezentate în IVS 1. Celelalte tipuri de valoare presupun aplicarea unor
ipoteze diferite, care, dacă nu sunt identificate în mod clar, pot duce la o
evaluare eronată.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest Standard prezintă şi explică aplicarea tipurilor de valoare diferite de
valoarea de piaţă pentru alte scopuri decât pentru raportarea financiară.

3.0 Definiţii
Definiţii din Standardele Internaţionale de Evaluare
3.1 Tip de valoare (Bază de evaluare). O prezentare a principiilor fundamentale
de cuantificare a valorii, la o dată specificată.
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3.2 Valoarea justă. Suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie,
între două părţi interesate, aflate în cunoştinţă de cauză, într-o tranzacţie în care
preţul este determinat în mod obiectiv.
3.3 Valoarea de investiţie sau subiectivă. Valoarea proprietăţii pentru un
anumit investitor sau clasă de investitori, pentru obiective de investiţii sau
pentru obiective de exploatare identificate. Acest concept subiectiv relaţionează
o anumită proprietate de un anumit investitor, grup de investitori sau entitate,
care au obiective şi/sau criterii de investiţii identificabile;
3.4 Cumpărător special. Un cumpărător pentru care un anumit activ are o
valoare specială datorată avantajelor provenite din deţinerea acestuia, avantaje
de care nu pot beneficia ceilalţi cumpărători de pe piaţă.
3.5 Valoarea specială. O sumă de bani peste valoarea de piaţă, care reflectă
atributele/caracteristicile particulare ale unui activ care sunt valoroase numai
pentru un cumpărător special.
3.6 Valoarea sinergiei 1 . Un element suplimentar de valoare care este creat în
urma combinării/fuziunii a două sau mai multe proprietăţi, în urma căreia
valoarea proprietăţii rezultată din combinare este mai mare decât suma valorilor
proprietăţilor individuale înainte de combinarea lor.

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Pentru majoritatea scopurilor, evaluările conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară trebuie făcute prin folosirea valorii juste.
Aceasta este o aplicare specifică a valorii juste, care poate solicita mai multe
ipoteze restrictive decât se solicită în general. Standardul Internaţional de
Aplicaţie în Evaluare 1, Evaluarea pentru raportarea financiară, comentează
cerinţele specifice de evaluare în optica standardelor de contabilitate.

5.0 Conţinutul Standardului
Pentru efectuarea evaluărilor, compatibile cu aceste Standarde şi cu
Principiile de Evaluare General Acceptate (GAVP), este obligatoriu ca
evaluatorii să respecte toate secţiunile Codului Deontologic, referitoare la
etică, competenţă, prezentare a informaţiilor şi la cerinţele de raportare
(secţiunile 4, 5, 6 şi 7).
5.1 Când efectuează o evaluare conform acestui standard, evaluatorul
1
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trebuie să se asigure că
5.1.1 estimarea valorii se bazează pe informaţiile şi situaţiile adecvate
evaluării;
5.1.2 estimarea valorii se face prin utilizarea metodelor şi tehnicilor
adecvate;
5.1.3 evaluarea are la bază informaţii suficiente pentru susţinerea
analizelor şi concluziilor.
5.2 În raportarea unei valori, estimată conform acestui standard,
evaluatorul trebuie să
5.2.1 îndeplinească toate cerinţele Standardului Internaţional de Evaluare
3, Raportarea evaluării. În mod special, evaluatorul trebuie să raporteze
valoarea într-o manieră care să nu inducă în eroare (IVS 3, 5.1.1);
5.2.2 definească tipul sau tipurile de valoare utilizate şi să precizeze scopul
şi destinaţia evaluării, data efectivă a evaluării şi data raportului de
evaluare (IVS 3, 5.1.2 şi 5.1.3);
5.2.3 identifice clar şi să descrie proprietatea şi drepturile de proprietate
supuse evaluării, precum şi sfera procesului de evaluare, necesară pentru
formarea concluziilor evaluării (IVS 3, 5.1.4 şi 5.1.5);
5.2.4 specifice toate ipotezele şi condiţiile limitative pe care s-a bazat
evaluarea (IVS 3, 5.1.6 şi 5.1.7);
5.2.5 separe clar ipotezele care sunt diferite sau sunt suplimentare faţă de
cele care stau la baza estimării valorii de piaţă;
5.2.6 explice integral abordările şi procedurile de evaluare, care au fost
aplicate, precum şi raţionamentul pe baza căruia au fost făcute analizele,
opiniile şi concluziile din raport (IVS 3, 5.1.8);
5.2.7 includă o declaraţie că evaluarea a fost efectuată în concordanţă cu
IVS-urile, să prezinte orice deviere de la cerinţele IVS-urilor şi să prezinte
o explicaţie a acestor devieri. (IVS 3, 5.1.10)
IVS 2, Tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă
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6.0 Comentarii
6.1 Un tip de valoare (bază de evaluare) arată principiile fundamentale de
cuantificare a unei valori. Aceste principii pot să fie diferite în funcţie de scopul
evaluării. Un tip de valoare nu reprezintă o precizare a metodei utilizate şi nici
o descriere a condiţiei unui activ sau unor active când se vând. Valoarea de
piaţă este tipul de valoare cel mai cerut, fiind definit şi analizat în IVS 1. Acest
Standard prezintă definiţiile şi analizează alte tipuri de valoare. Acestea sunt
incluse în trei categorii principale:
6.1.1 Prima categorie reflectă beneficiile pe care o entitate le obţine din
deţinerea unui activ. Valoarea este specifică pentru acea entitate. Deşi, în
anumite situaţii, valoarea specifică pentru acea entitate ar putea fi identică
cu suma care ar putea fi obţinută din vânzarea activului, această valoare
reflectă beneficiile încasabile din deţinerea activului şi, ca urmare, nu
presupune în mod necesar un schimb ipotetic. Din această categorie face
parte valoarea de investiţie sau subiectivă. Diferenţele dintre valoarea unui
activ pentru o anumită entitate şi valoarea lui de piaţă exprimă motivaţia
intrării pe piaţă a cumpărătorilor sau vânzătorilor.
6.1.2 A doua categorie reprezintă preţul care, în mod rezonabil, ar fi
convenit între două părţi anumite, care tranzacţionează un activ. Deşi părţile
ar putea să fie independente şi ar putea să negocieze în condiţii
nepărtinitoare, activul nu este în mod necesar expus pe piaţa largă, iar preţul
convenit ar putea să reflecte mai degrabă avantajele (sau dezavantajele)
specifice ale proprietăţii pentru părţile implicate decât piaţa în ansamblul ei.
Din această categorie fac parte valoarea justă, valoarea specială şi valoarea
sinergiei.
6.1.3 O a treia categorie este valoarea determinată conform unei definiţii
prezentată într-un statut sau într-un contract.
6.2 Aplicarea valorii juste, conform standardelor de contabilitate, este
comentată în IVA 1. În standardele de contabilitate, valoarea justă este privită
ca fiind similară cu valoarea de piaţă.
6.3 Pentru alte scopuri, valoarea justă poate fi diferită de valoarea de piaţă.
Valoarea justă solicită estimarea unui preţ care este corect între două părţi
specifice, luându-se în considerare avantajele sau dezavantajele pe care fiecare
dintre părţi le-ar obţine din tranzacţie.
6.4 Valoarea justă este un concept mai larg decât valoarea de piaţă. Deşi în
multe cazuri preţul, care ar fi corect între cele două părţi, ar putea să fie egal cu
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cel obtenabil pe piaţă, pot să existe şi cazuri când estimarea valorii juste ar
presupune luarea în considerare a unor elemente care nu fac parte din cele
specifice estimării valorii de piaţă.
6.5 O utilizare uzuală a valorii juste este determinarea preţului care este corect
pentru acţionariatul unei întreprinderi, când unele sinergii particulare între două
părţi ar putea arăta că preţul, care este corect între aceste două părţi, este totuşi
diferit de preţul care ar putea fi obţinut pe piaţă, în ansamblul ei. Dimpotrivă,
valoarea de piaţă solicită excluderea oricărui element al valorii speciale, cum
ar fi de exemplu, valoarea sinergiei.
6.6 Valoarea specială poate proveni atunci când un activ are caracteristici care
îl fac mai atractiv pentru un anumit cumpărător sau pentru o categorie limitată
de cumpărători, decât pentru ansamblul cumpărătorilor de pe piaţă. Aceste
caracteristici se pot referi la aspecte fizice, geografice, economice sau de natură
legislativă. Valoarea de piaţă solicită neluarea în considerare a oricărui element
al valorii speciale, deoarece, la o anumită dată, definiţia acesteia arată că există
un cumpărător decis să cumpere şi nu un anumit cumpărător decis să cumpere.
6.7 Valoarea sinergiei poate fi o formă a valorii speciale care rezultă din
combinarea a două sau mai multe active, din care rezultă un nou activ care are o
valoare mai mare decât suma activelor individuale.
6.8 Dacă se raportează valoarea specială, aceasta trebuie să fie, întotdeauna,
clar distinsă de valoarea de piaţă.
6.9 Un tip de valoare nu trebuie confundat cu ipotezele care pot fi cerute pentru
clarificarea aplicării tipului de valoare la o situaţie specifică. Anumiţi termeni,
care adesea sunt utilizaţi pentru a descrie o evaluare, nu reprezintă tipuri de
valoare distincte, deoarece aceşti termeni mai degrabă descriu situaţia activului
sau situaţiile în care se presupune că va avea loc schimbul, decât un obiectiv de
estimare a valorii. Valoarea poate fi cuantificată prin utilizarea unui tip de
valoare, definită în secţiunea 3, sau pe baza valorii de piaţă, a se vedea IVS 1.
Exemple de astfel de termeni uzuali sunt:
6.9.1 Valoarea întreprinderii pe premisa continuităţii activităţii: Acest
termen descrie situaţia în care o întreprindere este transferată ca o entitate
aflată în exploatare. Alte scenarii alternative de evaluare, diferite de
continuitatea exploatării, se pot referi la transferul tuturor activelor privite
ca o entitate completă dar după închiderea întreprinderii, sau la transferul
unor active utilizate în mod curent în întreprindere ca elemente individuale.
IVS 2, Tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă
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6.9.2 Valoarea de lichidare: Acest termen descrie situaţia în care un grup
de active folosite împreună într-o întreprindere, sunt oferite la vânzare în
mod individual (element cu element), de obicei în urma închiderii
întreprinderii. Deşi este adesea asociat cu o vânzare forţată (vezi 6.11 de
mai jos), acest termen are un alt înţeles. Nu există nici un motiv pentru
care activele nu pot fi lichidate printr-o vânzare ordonată, în urma unei
comercializări adecvate.
6.9.3 Valoarea de recuperare: Acest termen descrie valoarea unui activ
care a ajuns la sfârşitul duratei lui de viaţă economică pentru scopul în
care a fost creat. Totuşi, activul ar putea să aibă valoare pentru o utilizare
alternativă sau pentru recuperarea materialelor conţinute (casare).
6.10 Termeni ca cei arătaţi la paragraful 6.9 nu trebuie să fie utilizaţi fără
precizări adiţionale. Fără aceste precizări, ei nu pot să reprezinte baze de
raportare. Pentru exemplificare, o întreprindere care îşi va continua activitatea
poate să aibă o anumită valoare pentru o parte specifică (valoarea de investiţie),
o altă valoare între două părţi specifice, reflectând sinergiile afacerii (valoarea
justă) şi o altă valoare pe piaţă (valoarea de piaţă). Ca urmare, este necesară
precizarea tipurilor de valoare prin utilizarea unor expresii ca “valoarea de
piaţă pe ipoteza continuităţii activităţii”, “valoarea de piaţă pentru lichidarea
activelor” sau “valoarea justă pe ipoteza continuităţii activităţii”.
6.11 Termenul “vânzare forţată” se utilizează adesea în situaţiile în care un
vânzător este obligat să vândă şi/sau nu există o perioadă de comercializare
adecvată. Preţul obtenabil în această situaţie nu îndeplineşte cerinţele din
definiţia valorii de piaţă. Preţul care ar putea fi obţinut în aceste situaţii va
depinde de natura presiunii de a vinde, la care este supus vânzătorul, sau de
motivele pentru care o comercializare adecvată nu poate fi făcută. El poate să
reflecte şi consecinţele pentru vânzător a nereuşitei vânzării într-o perioadă de
timp specificată. Preţul obtenabil într-o vânzare forţată nu poate fi prezis în
mod credibil, cu excepţia situaţiei în care sunt cunoscute natura presiunii de a
vinde sau motivele comercializării neadecvate. Preţul pe care un vânzător îl va
accepta, într-o vânzare forţată, va reflecta mai degrabă situaţiile particulare
decât cele ale vânzătorului ipotetic decis din definiţia valorii de piaţă. Preţul
obtenabil într-o vânzare forţată va avea numai o legătură întâmplătoare cu
valoarea de piaţă sau cu orice alte tipuri de valoare, definite în acest standard.
Deoarece vânzarea forţată este o descriere a situaţiei în care tranzacţia are loc,
acest termen nu reprezintă un tip de valoare.
6.12 A treia categorie de tipuri de valoare conţine pe cele prevăzute într-o lege,
reglementare sau contract. Tipurile rezultate dintr-o lege sunt adesea prevăzute
pentru scopuri de impozitare. Exemple de contracte private, care conţin definiţii
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şi ipoteze de evaluare, includ criterii pentru stabilirea preţului plătibil conform
unei opţiuni sau pentru revizuirea plăţilor făcute în cadrul unui contract de
leasing. Interpretarea detaliată a clauzelor legale şi a celor contractuale, este
adesea subiectul unor precedente, stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Deşi
multe din tipurile de valoare definite printr-un statut sau printr-un contract pot
fi similare cu tipurile de valoare definite în aceste standarde, aplicarea lor
detaliată poate solicita o abordare diferită de cea cerută de aceste standarde, cu
excepţia cazului în care în aceste standarde se face o referire neechivocă. O
analiză mai detaliată a tipurilor de valoare din statute sau contracte nu intră în
sfera Standardului Internaţional.
6.13 Toate evaluările vor implica ipoteze diferite, care trebuie identificate în
mod clar de evaluator şi raportate. În unele situaţii, ar putea fi mai adecvat să se
facă evaluări alternative, bazate pe ipoteze alternative, în scopul ilustrării
efectului acestor ipoteze.

7.0 Cerinţe de prezentare a informaţiilor
7.1 Rapoartele de evaluare nu trebuie să inducă în eroare. Toate evaluările
trebuie să îndeplinească cerinţele secţiunii 5 de mai sus. Codul Deontologic
solicită ca scopul şi destinaţia oricărei evaluări să fie raportate clar şi să se
prezinte baza pentru estimarea valorii, aplicabilitatea ei şi limitările
acesteia.
7.2 Dacă o evaluare este făcută de un evaluator intern, în raportul de
evaluare trebuie făcută o prezentare a existenţei şi naturii unei astfel de
relaţii (IVS 3, 7.1).
7.3 Dacă un evaluator este angajat într-o misiune de evaluare în altă
calitate decât ca evaluator, de exemplu ca agent independent sau imparţial,
ca şi consultant pentru o entitate de afaceri, sau ca mediator, evaluatorul
trebuie să prezinte rolul lui specific avut în fiecare misiune (IVS 3, 7.2).
7.4 Evaluatorul trebuie să prezinte cadrul de reglementare şi orice deviere
cerută de la aceste standarde pentru a se conforma cu legislaţia locală,
reglementările (inclusiv normele de contabilitate) sau cu uzanţa (IVS 3,
7.3).

8.0 Prevederi referitoare la devieri de la Standard
8.1 În aplicarea acestui standard, orice devieri trebuie să respecte
prevederile din IVS 3, Raportarea evaluării.
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9.0 Data intrării în vigoare
9.1 Acest Standard Internaţional de Evaluare a intrat în vigoare la 31 iulie 2007.
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Standardul 3
Standardele Internaţionale de Evaluare
Raportarea evaluării (Revizuit în 2007)
1.0 Introducere
1.1 Importanţa esenţială a unui raport de evaluare, care este etapa finală a
procesului de evaluare, rezidă în comunicarea concluziei asupra valorii şi a
tipului de evaluare, a scopului evaluării şi a oricăror ipoteze şi condiţii
limitative cărora li se supune evaluarea. De asemenea, în raportul de evaluare
pot fi incluse şi procesele analitice şi datele empirice utilizate în scopul
determinării valorii, pentru a ghida cititorul printre procedurile şi faptele pe
care evaluatorul le-a luat în considerare.
1.2 Raportul de evaluare prezintă concluzia asupra valorii. El conţine numele
evaluatorului şi data evaluării. Identifică proprietatea, drepturile de proprietate
supuse evaluării, tipul de evaluare şi destinaţia evaluării. Sunt prezentate toate
ipotezele şi condiţiile limitative, sunt specificate datele evaluării şi raportării,
este descrisă extinderea inspecţiei, se fac referiri la aplicabilitatea acestor
standarde şi a oricăror cerinţe de prezentare şi se include semnătura
evaluatorului.
1.3 Datorită rolului cheie pe care raportul de evaluare îl are în comunicarea
concluziei privind valoarea, către utilizatori şi terţi, acest standard are
următoarele obiective principale:
1.3.1 Să comenteze cerinţele privind raportarea, care corespund celei mai
bune practici profesionale; şi
1.3.2 Să identifice elementele esenţiale care trebuie incluse în rapoartele de
evaluare.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Cerinţele privind raportarea, cuprinse în acest standard, se aplică tuturor
tipurilor de rapoarte de evaluare.
IVS 3, Raportarea evaluării
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2.2 Conformitatea cu aceste cerinţe de raportare este cerută atât evaluatorilor
externi, cât şi celor interni.
2.3 Unele instrucţiuni, care se referă la evaluarea pentru scopuri specifice şi
pentru tipuri specifice de proprietate, cum ar fi raportarea financiară şi pentru
garantarea împrumutului, pot să fie diferite de cele realizate pentru alte misiuni.
Cititorul este sfătuit să consulte acele secţiuni ale Standardelor Internaţionale de
Evaluare (IVS-uri), care se referă la acele situaţii, de exemplu Standardele
Internaţionale de Aplicaţii în Evaluare 1 şi 2 (IVA 1 şi IVA 2).

3.0 Definiţii
3.1 Declaraţia de conformitate. O declaraţie care atestă faptul că evaluatorul a
respectat cerinţele etice şi profesionale conţinute în Codul Deontologic IVSC,
aferent îndeplinirii misiunii.
3.2 Raport verbal. Rezultatul unei evaluări, comunicat verbal unui client sau
prezentat în justiţie ca mărturie de expert sau ca depoziţie. Un raport de
evaluare, comunicat verbal unui client, trebuie să fie susţinut de un dosar de
lucru şi însoţit cel puţin de un rezumat scris al evaluării.
3.3 Ipoteze speciale, neobişnuite sau extraordinare. Înainte de a încheia
tranzacţia de achiziţie a unei proprietăţi, un cumpărător prudent trebuie să facă
investigaţii proprii (due diligence), interesându-se pe piaţă despre respectiva
proprietate. Este normal ca evaluatorul să utilizeze ipotezele privind rezultatul
probabil al acestei analize şi să se bazeze pe informaţia pe care clientul i-o pune
la dispoziţie în această problemă. Ipotezele speciale, neobişnuite sau
extraordinare pot fi orice ipoteze adiţionale care se referă la problemele
studiate în cadrul acestei analize sau care se referă la alte probleme, cum ar fi
identitatea cumpărătorului, starea fizică a proprietăţii, prezenţa poluanţilor (cum
ar fi contaminarea pânzei de apă freatică) sau abilitatea de a redezvolta
proprietatea. (A se vedea paragraful 5.1.7 de mai jos.)
3.4 Specificaţiile misiunii evaluatorului. Primul pas în procesul de evaluare, în
care se stabilesc contextul şi sfera evaluării şi se rezolvă orice ambiguitate care
implică un element sau o problemă de evaluare. Evaluatorul se asigură că
analizele, informaţiile şi concluziile prezentate în raport sunt în concordanţă cu
specificaţiile stabilite prin definirea misiunii evaluatorului. Specificaţiile
misiunii de evaluare includ următoarele şapte elemente:
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3.4.1 O identificare a proprietăţii imobiliare, a bunurilor mobile, a
întreprinderii sau a altei proprietăţi care face subiectul evaluării, ca şi a altor
clase de proprietate care sunt incluse în evaluare, pe lângă categoria
principală de proprietate;
3.4.2 O identificare a drepturilor de proprietate (proprietar unic, societăţi
comerciale, participaţii) care vor fi evaluate;
3.4.3 Destinaţia vizată a evaluării şi orice limitare legată de aceasta,
identificarea oricărui colaborator şi a contribuţiei acestuia;
3.4.4 O definiţie a tipului de valoare cerut;
3.4.5 Data la care este valabilă valoarea estimată şi data raportului;
3.4.6 O identificare a sferei evaluării şi a raportului; şi
3.4.7 O identificare a oricăror condiţii limitative pe care se bazează
evaluarea.
3.5 Raport de evaluare. Un document care înregistrează instrucţiunile pentru o
anumită misiune de evaluare, baza de evaluare şi scopul evaluării ca şi
rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea. De asemenea, un
raport de evaluare poate să explice procesele analitice care au fost parcurse în
cursul evaluării şi să prezinte informaţiile semnificative care au fost folosite în
analiză. Rapoartele de evaluare pot fi verbale sau scrise. Tipul, conţinutul şi
dimensiunea unui raport variază în funcţie de destinatar, de cerinţele legale, de
tipul proprietăţii şi de natura şi complexitatea misiunii de evaluare.
3.6 Raport scris. Rezultatul unei evaluări, comunicat clientului în scris, inclusiv
sub formă electronică. Rapoartele scrise pot fi documente narative detaliate,
care să conţină toate materialele pertinente examinate şi analizele realizate,
pentru a ajunge la concluzia privind valoarea sau pot fi documente narative
sintetice, cum ar fi actualizări periodice ale valorilor, formulare utilizate de
către guvern sau alte agenţii sau scrisori către clienţi.
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4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Când este adecvat, raportul de evaluare trebuie să conţină cel puţin cerinţele
prevăzute în Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), în
Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi în Standardele
Internaţionale de Contabilitate a Sectorului Public (IPSAS).
4.2 Evaluarea în scopul raportării financiare, care constituie conţinutul IVA 1,
trebuie corelată cu acest standard.

5.0 Conţinutul standardului
Pentru a face evaluări compatibile cu aceste standarde şi cu Principiile de
Evaluare General Acceptate (GAVP), este obligatoriu ca evaluatorii să
respecte secţiunile Codului Deontologic referitoare la etică, competenţă,
prezentarea informaţiilor şi raportare (secţiunile 4, 5, 6 şi 7).
5.1 Orice raport de evaluare trebuie:
5.1.1 să prezinte clar şi cu acurateţe concluziile evaluării într-o manieră
neechivocă;
5.1.2 să identifice clientul, destinaţia evaluării şi informaţiile relevante,
referitoare la:
5.1.2.1 data la care valoarea estimată este valabilă;
5.1.2.2 data raportului şi
5.1.2.3 data inspecţiei;
5.1.3 să specifice tipul de evaluare, incluzând definiţia acestui tip de
valoare;
5.1.3.1 în cazul în care orice componentă a proprietăţii este
evaluată pe baza mai multor tipuri de valoare, este necesar să se
facă o distincţie clară între tipurile de valoare.
5.1.4 să identifice şi să prezinte:
5.1.4.1 drepturile de proprietate sau participaţiile care trebuie
evaluate;
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5.1.4.2 caracteristicile fizice şi legale ale proprietăţii şi
5.1.4.3 clasele de proprietate incluse în evaluare, altele decât
categoria principală de proprietate;
5.1.5 să descrie sfera/extinderea misiunii de evaluare;
5.1.6 să specifice orice ipoteze şi condiţii limitative care condiţionează
concluzia asupra valorii;
5.1.7 să identifice ipotezele speciale, neobişnuite sau extraordinare şi să
prezinte probabilitatea în care aceste condiţii ar putea să apară;
5.1.8 să includă o descriere a informaţiilor şi datelor analizate, a
analizelor de piaţă efectuate, a abordărilor şi procedurilor de evaluare
aplicate, ca şi raţionamentul care susţine analizele, opiniile şi
concluziile din raport;
5.1.9 să conţină, în mod expres, o clauză care să nu permită publicarea
integrală sau parţială a raportului, sau oricărei referinţe sau valori
incluse în raport, sau numelui şi afilierii profesionale a evaluatorului,
fără aprobarea scrisă a evaluatorului;
5.1.10 să conţină o declaraţie de conformitate care să certifice că
evaluarea a fost făcută în concordanţă cu IVS-urile, să prezinte orice
deviere de la cerinţele specifice ale IVS-urilor şi să prezinte o explicaţie
pentru o astfel de deviere, corespunzător cu Codul Deontologic IVSC;
5.1.11 să includă numele, calificarea profesională şi semnătura
evaluatorului.
5.2 Atunci când raportul de evaluare este transmis în variantă electronică,
evaluatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru a proteja integritatea
datelor/textelor din raport şi să se asigure că nu apar erori de transmitere.
Software-ul trebuie să asigure siguranţa transmisiei.
5.2.1 Trebuie identificate originea, data şi ora transmisiei, precum şi
destinaţia, data şi ora recepţionării. Software-ul trebuie să permită
confirmarea că există o corespondenţă între cantitatea de date/texte
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transmise şi recepţionate, iar raportul trebuie să fie salvat într-o
variantă care permite numai citirea de către beneficiari (mai puţin
pentru autor).
5.2.2 Evaluatorul trebuie să se asigure că semnătura digitală este
protejată şi se află sub controlul complet al evaluatorului prin parole
(coduri PIN), elemente de hardware (carduri de securitate) sau alte
mijloace. O semnătură aflată pe un raport electronic este considerată
autentică şi implică acelaşi nivel de responsabilitate, ca şi o semnătură
pusă pe un raport scris.
5.2.3 O copie electronică şi/sau listată a raportului, transmis electronic,
trebuie păstrată de evaluator pe perioada cerută prin lege, dar nu mai
puţin de cinci ani. Fişierele cu înregistrarea raportului de evaluare
transmis electronic se pot păstra pe suport electronic, magnetic sau alte
variante.
5.3 Modul de prezentare a raportului de evaluare este stabilit de evaluator
şi de client în funcţie de instrucţiunile şi specificaţiile misiunii de evaluare.
5.4 Tipul raportului, conţinutul şi mărimea acestuia sunt în funcţie de
destinatarul raportului, de reglementările existente, de recomandările
legale, de tipul proprietăţii şi de natura şi complexitatea problemei de
evaluare.
5.5 Pentru toate rapoartele de evaluare trebuie reţinute şi îndosariate
documentele pe baza cărora au fost stabilite rezultatele şi concluziile
evaluării, acestea trebuind să fie păstrate pentru o perioadă de cel puţin
cinci ani de la data finalizării misiunii de evaluare.

6.0 Comentarii
6.1 Contextul în care valoarea este raportată este la fel de important ca şi baza
şi acurateţea acesteia. Valoarea finală trebuie să facă referire la informaţiile de
piaţă, la procedurile şi raţionamentele care susţin această valoare finală.
6.2 Comunicarea rezultatului evaluării, într-o manieră logică şi consecventă,
presupune o abordare metodică, ce-l ajută pe utilizator să înţeleagă derularea
procesului de evaluare şi relevanţa concluziei sale.
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6.3 Raportul trebuie să comunice cititorului o înţelegere clară a opiniilor
exprimate de evaluator şi, de asemenea, trebuie să fie bine tehnoredactat şi
inteligibil pentru cineva care nu are cunoştinţe anterioare asupra proprietăţii
evaluate.
6.4 Raportul trebuie să demonstreze claritatea, transparenţa şi consecvenţa
abordării.
6.5 Evaluatorul ar trebui să manifeste prudenţă în acordarea permisiunii de
utilizare a evaluării sale în alte scopuri decât cel pentru care a fost destinată
iniţial.

7.0 Cerinţe pentru prezentarea informaţiilor
7.1 Dacă evaluările sunt făcute de un evaluator intern, în raportul de
evaluare vor fi prezentate informaţii specifice referitoare la existenţa şi
natura relaţiei dintre evaluator şi entitatea care controlează activul.
7.2 Dacă evaluatorul participă la misiunea de evaluare în altă calitate
decât cea de evaluator, de exemplu ca expert independent sau imparţial,
consultant al întreprinderii sau ca mediator, evaluatorul trebuie să
prezinte rolul specific în fiecare dintre aceste misiuni.
7.3 Evaluatorul trebuie să prezinte cadrul de reglementare şi orice deviere
cerută faţă de aceste Standarde, pentru a corespunde cu legislaţia
existentă, cu reglementările (inclusiv normele contabile) sau cu uzanţele.

8.0 Prevederi referitoare la devieri de la Standard
8.1 Nu se admite nici o deviere de la cerinţa ca fiecare raport de evaluare
să prezinte clar şi cu acurateţe concluziile evaluării şi să prezinte orice
ipoteze şi condiţii limitative care afectează evaluarea şi valoarea finală.
8.2 În cazul în care unui evaluator i se cere să îndeplinească o misiune care
se abate de la aceste recomandări sau care cere mai puţin lucru sau
efectuarea evaluării în mod diferit faţă de cel prescris de IVS-uri şi Codul
Deontologic IVSC, evaluatorul poate să accepte şi să realizeze o astfel de
misiune numai dacă pot fi îndeplinite următoarele condiţii:
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8.2.1 Evaluatorul concluzionează că instrucţiunile nu vor induce în
eroare utilizatorii evaluării.
8.2.2 Evaluatorul apreciază că evaluarea nu este limitată astfel încât
rezultatele acesteia să nu mai prezinte corectitudine sau credibilitate,
corespunzător cu scopul şi destinaţia evaluării.
8.2.3 Evaluatorul îşi informează clientul că instrucţiunile pentru
evaluare conţin o deviere de la standarde, care va fi prezentată în
întregime în raportul de evaluare.
8.3 În orice situaţie care presupune o deviere de la raportarea valorii de
piaţă evaluatorul trebuie să precizeze clar că valoarea pe care o raportează
este diferită de valoarea de piaţă.

9.0 Data intrării în vigoare
9.1 Acest Standard Internaţional de Evaluare a intrat în vigoare la 31 iulie 2007.
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Standardul Internaţional de Aplicaţie în
Evaluare 1
Evaluarea pentru raportarea financiară
Documentaţia pentru acest Standard este extrasă din Standardele Internaţionale
de Raportare Financiară (IFRS-uri), publicate de Consiliul pentru Standardele
Internaţionale de Contabilitate (IASB). IFRS-urile cuprind standarde
numerotate individual. Standardele publicate iniţial, înainte de 2004, sunt
denumite IAS-uri (Standarde Internaţionale de Contabilitate) 1-41. Standardele
publicate ulterior sunt numite IFRS-uri. Extrasele din IFRS-uri sunt prezentate
în această ediţie a Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS) cu
permisiunea IASB.
Textul aprobat pentru IFRS-uri este cel publicat de IASB în limba engleză, iar
exemplare ale acestuia pot fi obţinute direct de la IASB, 30 Cannon Street,
London EC4M6HX, United Kingdom, e-mail: publications@iasb.org.uk.
IFRS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate prin
drepturile de autor ale IASB.
„IFRS”, „IAS,” „IASC”, „IASB” şi „Standardele Internaţionale de
Contabilitate” sunt mărci înregistrate ale IASB şi nu pot fi folosite fără
aprobarea Consiliului pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate.

1.0 Introducere
1.1 Obiectivul acestui Standard este explicarea principiilor care stau la baza
evaluărilor realizate pentru a fi utilizate în situaţiile financiare şi în conturile
adecvate ale întreprinderilor. Evaluatorii care efectuează lucrări de această
natură ar trebui să aibă o înţelegere clară a conceptelor şi principiilor contabile
specificate în Standardele Internaţionale de Contabilitate relevante.
1.2 În cazul evaluării pentru raportarea financiară este fundamental ca
evaluatorul să utilizeze definiţii bazate pe condiţiile de pe piaţă, să fie obiectiv
şi să prezinte integral aspectele relevante, într-un format adecvat şi uşor de
utilizat.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest Standard se utilizează pentru evaluările tuturor claselor de active,
incluse în orice situaţie financiară, care corespund calificării şi experienţei
evaluatorilor.
IVA 1, Evaluarea pentru raportarea financiară
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2.2 IVS-urile facilitează tranzacţiile internaţionale şi viabilitatea pieţelor
globale, prin armonizarea şi transparenţa raportării financiare. Ca urmare, acest
Standard este elaborat în contextul Standardelor Internaţionale de Raportare
Financiară (IFRS-uri) existente la 31 martie 2004.
2.3 IFRS-urile adoptă două modele pentru recunoaşterea activelor în bilanţ: un
model bazat pe cost şi un model bazat pe valoarea justă. Acolo unde se aplică
modelul bazat pe valoarea justă este necesară o reevaluare curentă a activului şi
acest Standard se aplică în acele situaţii specifice, în care urmează să fie
raportate valori de piaţă.
2.4 Cerinţele legislative, contabile, de jurisprudenţă şi reglementările pot
impune modificări ale aplicării acestui Standard în unele ţări sau în anumite
condiţii. Orice deviere, cauzată de asemenea circumstanţe, trebuie prezentată în
raportul de evaluare şi explicată detaliat.

3.0 Definiţii
Definiţii ale Standardelor Internaţionale de Evaluare
3.1 Costul de înlocuire net. Costul curent de înlocuire a unui activ cu un activ
modern echivalent, din care se scade cota aferentă uzurii fizice şi a tuturor
formelor relevante de depreciere şi optimizare.
3.2 Amenajări ale terenului şi construcţii. Clădirile, construcţiile sau anumite
modificări ale terenului, cu caracter permanent, care presupun cheltuieli de
muncă şi de capital şi care au scopul de a majora valoarea sau utilitatea
proprietăţii. Ele pot avea modalităţi de utilizare şi durate de viaţă economică
diferită.
3.3 Valoare de piaţă. Suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată,
la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o
tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marketing
corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză,
prudent şi fără constrângere (IVS 1, paragraful 3.1).
3.4 Proprietate specializată. O proprietate care se vinde rar pe piaţa liberă sau
niciodată, cu excepţia cazului în care se vinde întreaga întreprindere sau
entitatea din care face parte, datorită unicităţii sale, rezultată din proiectul şi
natura sa specializată, din configuraţia sa, din mărimea, localizarea sau din alte
caracteristici.
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Definiţii ale Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
3.5 Valoare contabilă. Valoarea la care un activ este recunoscut după ce se
deduc amortizarea cumulată, precum şi pierderea cumulată din depreciere (IAS
36, paragraful 6).
3.6 Unitate generatoare de numerar. Cel mai mic grup identificabil de active,
care generează intrări de numerar în mare măsură independente de intrările de
fluxuri de trezorerie/numerar generate de alte active sau grupuri de active (IAS
36, paragraful 6).
3.7 Valoarea depreciabilă. Costul unui activ sau o altă valoare care înlocuieşte
costul în situaţiile financiare, mai puţin valoarea reziduală a activului (IAS 16,
paragraful 6).
3.8 Deprecierea (Amortizarea). Alocarea sistematică a valorii depreciabile a
unui activ de-a lungul duratei sale de viaţă utilă (IAS 16, paragraful 6; IAS 36,
în paragraful 6).
3.9 Durata de viaţă economică. Este fie:
a) perioada de-a lungul căreia se estimează că un activ este utilizabil
economic de către unul sau mai mulţi utilizatori; fie
b) numărul unităţilor de producţie sau al unităţilor similare care se
estimează a se obţine prin utilizarea activului de către unul sau mai
mulţi utilizatori (IAS 17, paragraful 4).
3.10 Valoarea justă. Suma pentru care un activ ar putea fi schimbat sau o
datorie decontată, de bunăvoie, între două părţi interesate aflate în cunoştinţă de
cauză, în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii obiective, cu preţul
determinat obiectiv (IAS 16, paragraful 6).
3.11 Valoarea justă minus costurile de vânzare. Valoarea care poate fi
obţinută din vânzarea unui activ sau a unei unităţi generatoare de numerar, în
cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii obiective, între părţi interesate şi în
cunoştinţă de cauză, minus costurile de cedare (IAS 36, paragraful 6).
3.12 Pierderea din depreciere. Diferenţa dintre valoarea contabilă (mai mare)
şi valoarea recuperabilă a unui activ sau a unei unităţi generatoare de numerar
(IAS 36, paragraful 6).
3.13 Investiţie imobiliară. Proprietatea imobiliară (un teren sau o clădire sau
parte a unei clădiri sau ambele) deţinută (de proprietar sau de locatar în baza
unui contract de leasing financiar) mai degrabă în scopul închirierii sau pentru
creşterea valorii capitalului sau ambele, decât pentru:
a) a fi utilizată în producţia de bunuri sau prestarea de servicii sau în
scopuri administrative; sau
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b) a fi vândută pe parcursul desfăşurării normale a activităţii (IAS 40,
paragraful 5).
3.14 Valoare realizabilă netă. Preţul de vânzare estimat, ce ar putea fi obţinut
pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, mai puţin costurile estimate
pentru finalizarea bunului şi costurile necesare vânzării (IAS 2, paragraful 6).
Valoarea realizabilă netă se referă la suma netă pe care o entitate se aşteaptă să
o realizeze din vânzarea de stocuri pe parcursul desfăşurării normale a
activităţii. Valoarea justă reflectă suma pentru care acelaşi stoc ar putea fi
schimbat pe piaţă, între cumpărători şi vânzători interesaţi şi în cunoştinţă de
cauză. Prima este o valoare specifică entităţii; a doua nu este. Valoarea
realizabilă netă pentru stocuri poate să nu fie egală cu valoarea justă minus
costurile de vânzare (IAS 2, paragraful 7).
3.15 Proprietăţi imobiliare ocupate de proprietar. Proprietăţile deţinute (de
proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar) pentru a fi
utilizate în producţia de bunuri, prestarea de servicii sau în scopuri
administrative (IAS 40, paragraful 5).
3.16 Imobilizări corporale. Active corporale care:
a) sunt deţinute pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de
servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri
administrative; şi
b) este preconizat a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade (IAS 16,
paragraful 6).
3.17 Valoarea recuperabilă. Valoarea recuperabilă a unui activ sau unităţi
generatoare de numerar reprezintă cea mai mare valoare dintre valoarea sa justă
minus costurile de vânzare şi valoarea sa de utilizare (IAS 36, paragraful 6).
3.18 Valoarea reziduală. Valoarea estimată pe care ar obţine-o o entitate din
cedarea unui activ, după deducerea costurilor estimate pentru cedare, dacă
activul avea deja vechimea şi condiţia prevăzută la sfârşitul duratei de viaţă
utilă (IAS 16, paragraful 6).
3.19 Valoare reevaluată. Valoarea justă a unui activ la data reevaluării, minus
orice amortizare acumulată ulterior şi orice pierderi acumulate din depreciere
(IAS 16, paragraful 31).
3.20 Durata de viaţă utilă. Este fie:
a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru o utilizare
de către o entitate; fie
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b) numărul de unităţi de producţie sau unităţi similare preconizate să se
obţină din activ, de către o entitate (IAS 16, paragraful 6; IAS 36,
paragraful 6; IAS 38, paragraful 8).
În ce priveşte operaţiunile de leasing, durata de viaţă utilă este definită ca fiind:
Perioada estimată care rămâne, de la începutul duratei contractului de leasing,
fără a fi limitată la acesta, pe parcursul căreia se aşteaptă ca beneficiile
economice încorporate în activ să fie consumate de către entitate (IAS 17,
paragraful 4).
3.21 Valoare de utilizare. Valoarea actualizată a viitoarelor fluxuri de
trezorerie/numerar preconizate să se obţină de la un activ sau de la o unitate
generatoare de numerar (IAS 36, paragraful 6).

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Acest Standard va fi utilizat în combinaţie cu IVS 1, IVS 2 şi IVS 3 şi în
contextul cerinţelor IAS-urilor/ IFRS-urilor.
4.2 Standardul are în vedere cerinţele de evaluare în conformitate cu IAS 16,
Imobilizări corporale; IAS 17, Contracte de leasing şi IAS 40, Investiţii
imobiliare. Se face referire şi la cerinţele de evaluare în conformitate cu IAS
36, Deprecierea activelor; IAS 2, Stocuri şi IFRS 5, Active imobilizate deţinute
pentru vânzare şi activităţi întrerupte.
4.3 IASB desfăşoară în prezent revizuiri fundamentale atât ale evaluării
activelor şi datoriilor din situaţiile financiare, cât şi contabilizării operaţiunilor
de leasing. Deşi acest Standard a fost actualizat pentru a reflecta revizuirile
aduse mai multor standarde în 2003, ca parte din „Proiectul de îmbunătăţiri”al
IASB, sunt necesare modificări ulterioare ca urmare a acestor proiecte de
revizuire continuă.

5.0 Aplicare
Pentru a face evaluări conforme cu acest Standard şi cu Principiile de
Evaluare General Acceptate (GAVP), este obligatoriu ca evaluatorii să
respecte toate secţiunile Codului Deontologic IVSC referitoare la etică,
competenţă, prezentare a informaţiilor şi raportare (secţiunile 4, 5, 6, şi 7).

IVA 1, Evaluarea pentru raportarea financiară

111

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
5.1 Clasificarea activelor. Evaluatorii trebuie să solicite de la directorii
entităţii proprietare o listă cu activele care vor fi evaluate, clasificându-le
ca active din exploatare, adică activele necesare pentru activităţile de bază
ale entităţii sau ca active din afara exploatării, respectiv proprietăţi
deţinute pentru dezvoltarea viitoare, ca investiţii sau active în surplus faţă
de necesităţile de exploatare ale entităţii.
5.2 Standarde aplicabile. Clasificarea activelor determină care standard
IAS sau IFRS se aplică. IAS 16 prevede ca activele imobilizate corporale
deţinute în scopul producţiei sau furnizării de bunuri şi servicii să fie
recunoscute, în bilanţ, iniţial la cost şi ulterior în conformitate cu modelul
bazat pe cost sau pe valoarea justă, descrise în paragraful 5.3. Celelalte
standarde de contabilitate, care solicită sau permit evaluarea
imobilizărilor corporale, sunt:
 Investiţii imobiliare – IAS 40
 Contracte de leasing – IAS 17
 Deprecierea activelor – IAS 36
 Stocuri – IAS 2
 Combinări de întreprinderi – IFRS 3
 Active imobilizate deţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte –

IFRS 5
5.3 IAS 16, Cost şi valoarea justă
5.3.1 IAS 16 prevede modelul bazat pe cost, în paragraful 30, după cum
urmează:
„După recunoaşterea ca activ, un element de imobilizări corporale
va fi înregistrat la costul său minus orice amortizare acumulată şi
orice pierderi acumulate din depreciere.”
5.3.2 Modelul bazat pe valoarea justă, care prevede reevaluări regulate,
este explicat în paragraful 31, după cum urmează:
„După recunoaşterea ca activ, un element de imobilizări corporale,
a cărui valoare justă poate fi evaluată credibil va fi înregistrat la o
valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea sa justă la data
reevaluării minus orice amortizare acumulată ulterior şi orice
pierderi acumulate din depreciere. Reevaluările se vor face cu
suficientă regularitate pentru a se asigura că valoarea contabilă nu
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diferă prea mult de ceea ce s-ar fi determinată prin utilizarea valorii
juste la data bilanţului.”
5.3.3 Valoarea justă nu este în mod necesar sinonimă cu valoarea de
piaţă, în IFRS-uri fiind utilizată în diferite contexte.
5.3.4 Situaţiile financiare trebuie întocmite pe baza principiului
continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care conducerea fie
intenţionează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea, fie nu
are o altă alternativă (IAS 1, paragraful 23). Acest principiu stă la baza
aplicării valorii juste pentru imobilizările corporale, cu excepţia
cazurilor în care este evident că există fie intenţia de a se ceda un
anumit activ, fie că această opţiune de cedare trebuie luată în
considerare, de exemplu în urma unui test de depreciere.
5.4 Evaluări conform IAS 16
Atunci când o entitate adoptă opţiunea de reevaluare pe baza valorii juste,
conform IAS 16, activele sunt incluse în bilanţul contabil la valoarea justă,
după cum urmează:
a) „Valoarea justă a terenurilor şi clădirilor este determinată în
general după datele de evidenţă de pe piaţă, printr-o evaluare
efectuată de evaluatori profesionişti calificaţi în evaluare. Valoarea
justă a elementelor de imobilizări corporale este în general valoarea
lor de piaţă determinată prin evaluare” (IAS 16, paragraful 32).
b) „Dacă nu există date de piaţă privind valoarea justă, din cauza
naturii specializate elementului de imobilizări corporale, iar
elementul se vinde rar, cu excepţia cazului în care reprezintă o parte
a unei activităţi continue, o entitate poate avea nevoie să estimeze
valoarea justă, prin utilizarea unei abordări pe bază de venit sau
prin costul de înlocuire net” (IAS 16, paragraful 33).
5.4.1 IVSC consideră că un evaluator calificat trebuie să raporteze
valoarea de piaţă a activului, atunci când efectuează o evaluare cu acest
scop (situaţiile financiare n.t.). Orice ipoteze sau opinii exprimate în
aplicarea valorii de piaţă trebuie discutate cu reprezentanţii entităţii şi
prezentate în raport.
5.4.2 Concluzia evaluării trebuie raportată în conformitate cu IVS 3,
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Raportarea evaluării. Evaluatorii trebuie să se asigure că rapoartele de
evaluare elaborate în scopul întocmirii situaţiilor financiare conţin
informaţii suficiente, în conformitate cu cerinţele IAS 16, paragraful
77:
a) data intrării în vigoare a reevaluării;
b) dacă a fost implicat un evaluator independent (Notă: conform
interpretării IVSC, acesta este un evaluator extern);
c) metodele şi ipotezele semnificative aplicate;
d) măsura în care valorile juste ale activelor au fost determinate
direct prin referirea la preţurile existente în tranzacţiile pe o
piaţă activă sau în tranzacţii nepărtinitoare recente sau dacă au
fost estimate prin utilizarea altor tehnici de evaluare.
5.5 Evaluări conform IAS 40 – Investiţii imobiliare
În cazul în care entitatea alege modelul bazat pe valoarea justă pentru
contabilizarea investiţiilor imobiliare, IVSC consideră că cerinţele acestui
model sunt îndeplinite de evaluator prin adoptarea valorii de piaţă.
Îndrumări de practică privind investiţiile imobiliare sunt prezentate în
paragraful 6.7.
5.5.1 IAS 40, paragraful 75, prevede, între altele, prezentarea
următoarelor informaţii, pe care evaluatorul trebuie să le includă în
raport, suplimentar faţă de cerinţele IVS 3:
a) metodele şi ipotezele semnificative aplicate la determinarea
valorii juste a investiţiei imobiliare, inclusiv o declaraţie din care
să reiasă că determinarea valorii juste s-a bazat pe indicaţiile
pieţei sau s-a bazat mai mult pe alţi factori (pe care entitate îi va
prezenta), datorită naturii proprietăţii imobiliare şi lipsei datelor
de piaţă comparabile; şi
b) măsura în care valoarea justă a investiţiei imobiliare (aşa cum a
fost ea evaluată sau prezentată în situaţiile financiare) se bazează
pe evaluarea efectuată de un evaluator independent (conform
interpretării IVSC, acesta este un evaluator extern), care deţine o
calificare profesională recunoscută şi relevantă şi care posedă
experienţa recentă în ceea ce priveşte localizarea şi categoriile de
investiţii imobiliare care sunt supuse evaluării.
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5.6 Cerinţe de evaluare privind activele în regim de leasing – IAS 17
5.6.1 Activele în regim de leasing sunt clasificate, conform IAS 17, fie ca
leasing financiar fie ca leasing operaţional (vezi paragraful 6.6.1 de mai
jos şi Anexa A); dacă o operaţiune de leasing este clasificată ca leasing
financiar, valoarea justă a activului presupune determinarea sumelor la
care activul şi datoria sunt înregistrate de entitate, în bilanţul ei contabil,
IAS 17, paragraful 20.
5.6.2 Pentru leasingul aferent terenurilor şi clădirilor se aplică reguli
separate, acestea fiind descrise în paragraful 6.6.3. Pentru toate
proprietăţile, altele decât investiţiile imobiliare, terenurile şi clădirile
trebuie clasificate în mod separat, atât sub forma unui leasing financiar
cât şi operaţional.
5.6.3 IAS 40 prevede ca investiţiile imobiliare deţinute de un locatar
(chiriaş) să fie înregistrate în evidenţele contabile ca leasing financiar,
conform IAS 17, pentru care se aplică reguli speciale ulterioare. În
primul rând, nu se efectuează nici o alocare între terenuri şi construcţii.
În al doilea rând, valoarea justă este recunoscută ca fiind valoarea ce
face obiectul obligaţiilor viitoare ale locatarului, conform contractului de
leasing.
5.6.4 IVSC consideră că, pentru fiecare caz, cerinţele de stabilire a valorii
juste a activului, în regim de leasing, conform IAS 17, paragraful 20, sunt
îndeplinite de către evaluator dacă acesta raportează valoarea de piaţă. În
cazul leasingului de proprietăţi imobiliare, această valoare este valoarea
de piaţă a dreptului asupra proprietăţii închiriate de locatar. În cazul
operaţiunilor de leasing pentru alte active, această valoare este, de
regulă, valoarea de piaţă a activului ce nu constituie obiectul unui
contract de leasing, deoarece datoria este înregistrată separat.
5.7 Evaluarea activelor depreciate – IAS 36
5.7.1 Deprecierea apare atunci când valoarea activului scade în mod
permanent sub valoarea sa contabilă. Entitatea trebuie să înregistreze
activul depreciat la o valoare contabilă mai mică (valoarea
recuperabilă n.t.), care este cea mai mare valoare dintre valoarea sa
justă minus costurile de vânzare şi valoarea sa de utilizare. Cerinţele sunt
prezentate detaliat în paragraful 6.8.2.
5.8 Evaluări după combinări de întreprinderi – IFRS 3
5.8.1 Atunci când o entitate achiziţionează sau fuzionează cu o altă
entitate, dobânditorul trebuie să înregistreze, în contabilitatea entităţii
dobândite, activele şi datoriile societăţii achiziţionate la valoarea lor
justă, la data achiziţiei. Pentru activele şi datoriile identificabile, IVSC
consideră că evaluatorul trebuie să raporteze valoarea de piaţă existentă
la data achiziţiei.
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5.9 Active în surplus – IFRS 5
5.9.1 Conform IFRS 5, Active imobilizate deţinute pentru vânzare şi
activităţi întrerupte, activele în surplus vor fi identificate separat. Aceste
active trebuie înregistrate individual sau sub forma unor „grupuri de
active cedate”, de exemplu: un grup de active ce urmează să fie cedate
împreună, prin vânzare sau prin alte operaţiuni, alături de datoriile
asociate direct acestor active ce vor fi transferate şi ele în cadrul
tranzacţiei. Activele în surplus sunt înregistrate iniţial la suma minimă
dintre valoarea contabilă şi valoarea justă minus costurile de vânzare,
şi ulterior la valoarea justă minus costurile de vânzare. Evaluatorii
trebuie să constate dacă activele în surplus vor fi evaluate ca elemente
individuale sau ca un grup ori portofoliu de active, ce urmează să fie
cedate în cadrul unei tranzacţii unice şi să raporteze valoarea de piaţă
cu ipotezele corespunzătoare.
5.10 Proprietăţile deţinute pentru vânzare în decursul activităţii normale –
IAS 2
5.10.1 Evaluările de proprietăţi deţinute pentru vânzare în decursul
activităţii normale a întreprinderii ar trebui să corespundă cerinţelor
IAS 2, Stocuri. Aceste proprietăţi sunt estimate la suma minimă dintre
cost şi valoarea realizabilă netă. Valoarea realizabilă netă este valoarea
de piaţă minus costurile de vânzare.
5.11 Costurile de vânzare
5.11.1 Atunci când estimează valoarea depreciată a unui activ, activele
în surplus sau activele deţinute pentru vânzare în decursul activităţii,
evaluatorul trebuie să raporteze valoarea de piaţă a acestora, fără să
deducă costurile de vânzare. În cazul în care clientul solicită
evaluatorului consultanţă privind costul de vânzare a activelor, aceste
costuri vor fi raportate separat.
5.12 Active biologice – IAS 41
5.12.1 Acestea includ active agricole şi forestiere. Evaluatorul trebuie
să evalueze aceste active, în conformitate cu GN 10.
5.13 Relaţia cu auditorii. Evaluatorii trebuie să discute şi să explice
evaluările în mod transparent cu auditorii entităţii, pentru a obţine
consimţământul iniţial al clienţilor.
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6.0 Comentarii
6.1 Identificarea clasei de active
Este necesară prezentarea separată pentru fiecare clasă de imobilizări corporale.
IAS 16, paragraful 73, prevede ca situaţiile financiare să prezinte, pentru fiecare
clasă, bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute,
metodele de amortizare folosite, duratele de viaţă utilă sau ratele de amortizare
folosite. O clasă de imobilizări corporale este o grupare de active de aceeaşi
natură şi cu utilizări similare. Exemple de clase separate sunt următoarele (IAS
16, paragraful 37):
a) terenuri;
b) terenuri şi clădiri;
c) maşini şi echipamente;
d) nave;
e) aeronave;
f) autovehicule;
g) mobilier, instalaţii, piese de schimb şi asamblare;
h) echipament de birotică.
Când este reevaluat un element, întreaga clasă de active căreia îi aparţine ar
trebui reevaluată pentru a se evita atât reevaluări selective, cât şi raportarea
unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori juste, calculate la date
diferite. Din acest punct de vedere, o clasă de active este o grupare de active de
aceeaşi natură şi cu utilizări similare, aflate în exploatarea întreprinderii.
6.2 Amortizare – IAS 16
6.2.1 Conform IAS 16, paragrafele 43-62, o entitate trebuie să înregistreze
amortizarea activelor incluse în imobilizările corporale. Evaluatorilor li se
poate cere să aloce valoarea între elementele diferite ale unui activ, să ofere
consultanţă cu privire la valoarea reziduală sau la durata de viaţă utilă
viitoare a unui activ.
6.2.2 Elemente ale costului. Orice parte a unui element, care are un cost
semnificativ în raport cu costul total al elementului, trebuie amortizată în
mod separat. Acolo unde părţile au durate de viaţă utilă similare şi sunt
amortizate cu aceeaşi rată/cotă, acestea pot fi grupate în vederea stabilirii
cheltuielii de amortizare. Evaluatorii pot fi solicitaţi ulterior să aloce
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valoarea pe diferitele componente ale unui activ, pentru ca entitatea să
înregistreze amortizarea acestora în mod separat.
6.2.3 Valoarea reziduală. Valoarea reziduală este dedusă din valoarea
contabilă a activului pentru ca entitatea să stabilească valoarea amortizabilă.
În cazul în care politica conducerii entităţii presupune cedarea, după o
anumită perioadă, durata de viaţă utilă a activului poate fi mai scurtă decât
durata lui de viaţă economică. IAS 16, paragraful 58, recunoaşte faptul că
terenurile au o durată de viaţă utilă nedeterminată şi, în consecinţă, trebuie
înregistrate în evidenţele contabile în mod separat. Se prevede şi faptul că o
creştere a valorii terenului nu ar trebui să afecteze stabilirea valorii
amortizabile a clădirii.
6.2.4 Durata de viaţă viitoare. Evaluatorul poate acorda consultanţă cu
privire la durata de viaţă economică rămasă a activului. La raportarea
duratei de viaţă economică a clădirilor, amenajărilor terenurilor şi
construcţiilor ataşate, mijloacelor fixe mobile, trebuie specificat că aceasta
nu este, în mod neapărat, aceeaşi cu durata de viaţă utilă, care face obiectul
politicii entităţii privind cedarea viitoare sau reînnoirea.
6.2.5 Cerinţele de raportare. În cazul furnizării alocărilor sau estimării
valorii reziduale a unui element al unui activ, pe baza repartizării valorii
activului complet, evaluatorul trebuie să specifice faptul că cifrele furnizate
sunt alocări ipotetice ale valorii întregului element, întocmite numai în
scopul calculării cotei corespunzătoare de amortizare în situaţiile financiare
ale entităţii şi că aceste cifre nu trebuie să fie considerate ca bază în nici un
alt scop.
6.3 Valoarea de utilizare alternativă
În cazul în care proprietatea imobiliară utilizată de proprietar are un potenţial
pentru o utilizare alternativă care ar face ca valoarea acestei, în situaţia separării
ei de activitatea de afaceri, să fie mai mare decât valoarea ei ca parte a unităţii
generatoare de numerar din care face parte, evaluatorul trebuie să raporteze
valoarea de piaţă pentru utilizarea alternativă. Trebuie specificat, de asemenea,
faptul că valoarea pentru utilizarea alternativă nu are în vedere aspecte cum ar
fi lichidarea sau întreruperea activităţii entităţii şi costurile asociate, care ar fi
înregistrate pentru a se ajunge la utilizarea alternativă, precum şi faptul că
aceste aspecte trebuie luate în considerare de entitate în stabilirea valorii ce
urmează să fie adoptată ca valoare justă.
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6.4 Proprietăţi specializate
Atât IVS-urile, cât şi IAS 16 prevăd existenţa unor categorii de active pentru
care informaţiile de piaţă nu există, din cauza naturii lor specializate. Astfel,
pentru evaluarea acestor active este adoptată fie abordarea pe bază de venit, fie
prin costul de înlocuire net. Alegerea abordării nu este în funcţie de tipul
activului, ci de prezenţa sau absenţa informaţiilor de piaţă. Pentru mai multe
informaţii asupra utilizării acestor abordări, vezi paragrafele 5.12 şi 5.13 din
GN 1 şi secţiunea 5 din GN 8.
6.5 Frecvenţa reevaluării
Paragraful 31 din IAS 16 menţionează:
„Reevaluările se vor face cu suficientă regularitate pentru a se asigura că
valoarea contabilă nu diferă prea mult de ceea ce s-ar fi determinat prin
utilizarea valorii juste la data bilanţului contabil”.
6.6 IAS 17 – Imobilizări corporale în leasing
6.6.1 IAS 17 tratează contabilizarea acestor active deţinute în cadrul
contractelor de leasing. Toate operaţiunile de leasing necesită clasificarea
fie ca leasing operaţional, fie financiar (vezi paragraful 5.6.1 de mai sus şi
Anexa A). Pentru fiecare tip de leasing se aplică tratamente contabile
diferite. O operaţiune de leasing financiar este înregistrată în bilanţul
contabil al locatarului atât sub formă de activ cât şi sub formă de datorie, la
valori egale cu valoarea justă a activului sau la valoarea actualizată a
plăţilor minime de leasing, dacă aceasta din urmă este mai mică, fiecare
stabilite la începutul contractului de leasing. Orice costuri directe iniţiale,
înregistrate de locatar, se adaugă la suma recunoscută ca un activ.
6.6.2 Este posibil ca evaluatorii să fie consultaţi cu privire la valoarea justă
a activului, la începutul contractului de leasing, pentru a permite locatarului
să înregistreze activul corect, în conformitate cu IAS 17.
6.6.3 Se aplică prevederi speciale pentru leasingul terenurilor şi clădirilor.
IAS 17, paragraful 14, prevede că „deoarece o caracteristică a terenurilor
este că acestea au, în mod normal, o durată de viaţă economică nedefinită…
un leasing de terenuri va fi clasificat drept leasing operaţional”. În cazul
leasingului de terenuri şi clădiri, aceste elemente trebuie luate în
considerare separat pentru clasificarea operaţiunilor de leasing. (IAS 17,
paragraful 15). Majoritatea contractelor de leasing de proprietăţi imobiliare
vor acorda locatarului dreptul de a ocupa atât terenurile cât şi clădirile,
pentru care interesele aferente ambelor elemente revin locatorului. Dacă
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locatarul trebuie să întreţină clădirea şi să o înapoieze locatorului în condiţii
optime, este probabil ca ambele elemente să fie corect clasificate ca leasing
operaţional (vezi Anexa A). În cazul în care ambele elemente nu prezintă
aceeaşi clasificare, plăţile minime de leasing (inclusiv orice plată iniţială a
ratelor de leasing) sunt distribuite între teren şi clădiri, în funcţie de valorile
juste relative ale intereselor privind leasingul aferent celor două elemente, la
începutul contractului de leasing. Dacă plăţile de leasing nu pot fi alocate
echitabil între aceste două elemente, întregul leasing este clasificat drept
leasing financiar, cu excepţia cazului în care este clar că ambele elemente
sunt de leasing operaţional (IAS 17, paragraful 16). Această alocare nu este
necesară în cazul în care dreptul locatarului este înregistrat drept investiţie
imobiliară (IAS 17, paragraful 18).
6.6.4 Pentru mai multe informaţii privind drepturile aferente contractelor de
leasing, vezi Anexa A.
6.7 IAS 40 – Investiţii imobiliare
6.7.1 IAS 40 defineşte investiţia imobiliară ca fiind acea proprietate
imobiliară (un teren sau o clădire, sau parte a unei clădiri, sau ambele)
deţinută (de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing
financiar) mai degrabă în scopul închirierii sau pentru creşterea valorii
capitalului sau ambele. Sunt excluse proprietăţile deţinute şi utilizate în
producţia sau furnizarea de bunuri şi servicii, sau în scopuri administrative
ca şi proprietăţile deţinute pentru vânzare în decursul activităţii normale.
6.7.1.1 În cazul în care o parte a unei proprietăţi este deţinută ca o
investiţie imobiliară, iar o parte este ocupată de proprietar, iar părţile pot
fi vândute sau închiriate separat, părţile sunt înregistrate în evidenţele
contabile în mod separat. Dacă părţile nu pot fi vândute în mod separat,
proprietatea imobiliară devine investiţie imobiliară numai dacă o parte
nesemnificativă este deţinută în scopul utilizării în producţia de bunuri,
în prestarea de servicii sau în scopuri administrative (IAS 40, paragraful
10).
6.7.1.2 Proprietatea imobiliară care este închiriată şi ocupată de
societatea mamă sau de o filială a sa, în cadrul unui contract de leasing
în interiorul unui grup, nu este clasificată ca o investiţie imobiliară în
situaţiile financiare consolidate ale grupului, dar poate fi tratată ca
investiţie imobiliară în situaţiile financiare individuale ale locatorului
(IAS 40, paragraful 15).
6.7.2 Investiţiile imobiliare sunt evaluate iniţial la cost. După recunoaşterea
iniţială, o entitate poate adopta unul dintre următoarele modele contabile:
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a) Un model bazat pe valoarea justă. Investiţia imobiliară trebuie evaluată
la valoarea justă, iar modificările înregistrate în valoarea justă trebuie
recunoscute în contul de profit şi pierderi, sau
b) Un model bazat pe cost. Modelul costului “istoric” este de fapt modelul
prevăzut în IAS 16. O entitate care optează pentru modelul bazat pe cost
(istoric) trebuie să prezinte şi valoarea justă a investiţiei sale imobiliare.
6.7.2.1 Modelul bazat pe valoarea justă este descris în detaliu în
IAS 40, paragrafele 33-55. Valoarea de piaţă a interesului entităţii în
investiţia imobiliară, derivată în conformitate cu IVS 1, îndeplineşte
aceste cerinţe detaliate. Valoarea de piaţă va reflecta orice operaţiune
curentă de leasing, orice fluxuri de numerar curente şi orice ipoteze
rezonabile privind veniturile viitoare din chirii sau cheltuieli.
6.7.3 Proprietăţi închiriate. Proprietatea imobiliară deţinută mai degrabă în
cadrul unui contract de închiriere decât cu drept de proprietate, şi care
corespunde definiţiei de investiţie imobiliară, poate fi înregistrată în
evidenţele contabile prin utilizarea modelului bazat pe valoarea justă. Dacă
este adoptată această opţiune, toate proprietăţile imobiliare clasificate ca
investiţii imobiliare vor fi înregistrate pe baza modelului valorii juste (IAS
40, paragraful 6).
6.7.3.1 IAS 40, paragraful 50 (d), prevede că valoarea justă a unei
investiţii imobiliare, deţinute conform unui contract de leasing, reflectă
venitul net după deducerea datoriilor de leasing viitoare. Deşi entitatea
trebuie să adauge la valoarea justă raportată orice datorie recunoscută
pentru leasing, pentru a ajunge la valoarea justă a investiţiei imobiliare,
în scopuri contabile, acest lucru nu afectează obligaţia ca evaluatorul să
raporteze valoarea de piaţă.
6.7.3.2 La recunoaşterea iniţială, o investiţie imobiliară, deţinută în
cadrul unui contract de leasing, va fi înregistrată sub forma unui leasing
financiar, conform IAS 17, paragraful 20, adică la valoarea justă a
proprietăţii, sau la valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing, dacă
aceasta din urmă este mai mică. Orice sumă achitată pentru a dobândi
dreptul aferent proprietăţii este prezentată ca parte din plăţile minime de
leasing şi, în consecinţă, este inclusă în costul activului (IAS 40,
paragraful 25).
6.7.3.3 Evaluarea ulterioară a investiţiei imobiliare, deţinută în cadrul
unui contract de leasing operaţional, necesită adoptarea modelului bazat
pe valoarea justă. (Vezi paragraful 6.6.3.1 de mai sus.)
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6.7.4 Evaluări externe. Entităţile sunt încurajate, dar nu obligate, să
determine valoarea justă a unei investiţii imobiliare pe baza evaluării făcute
de un evaluator independent (extern), care deţine o calificare profesională
relevantă şi recunoscută şi care are experienţă recentă în ceea ce priveşte
localizarea şi categoria de investiţie imobiliară care este evaluată (IAS 40,
paragraful 26).
6.8 Alte cerinţe conform IAS-urilor
6.8.1 Portofolii. Un portofoliu este un grup sau o combinaţie de proprietăţi,
deţinute de un singur proprietar şi al cărui management este efectuat în
comun. Valoarea de piaţă a unor asemenea active, considerate sau tratate ca
un portofoliu sau ca un ansamblu de proprietăţi, ar putea să fie mai mare sau
mai mică decât suma valorilor de piaţă ale fiecărui activ individual. Acolo
unde există această situaţie, ar trebui raportată separat directorilor sau
administratorilor.
6.8.2 Deprecierea. Conform cerinţelor din IAS 36, Deprecierea activelor, o
întreprindere trebuie să stabilească, la data fiecărui bilanţ contabil, dacă
există vreun indiciu potrivit căruia un activ poate fi depreciat. Deprecierea
poate fi indicată, de exemplu, de o reducere a valorii activului ca urmare a
modificărilor de pe piaţă sau progresului tehnologic, de învechirea activului,
de realizarea unei performanţe de beneficii inferioare celor aşteptate, sau de
intenţia de a întrerupe sau restructura operaţiunile entităţii. În cazul în care
este identificată o depreciere, valoarea contabilă a activului, reprezentată
fie de costul istoric, fie de o evaluare anterioară, trebuie înregistrată la o
valoare mai mică, adică la valoarea recuperabilă, care este cea mai mare
valoare dintre valoarea sa justă minus costurile de vânzare ale unui activ şi
valoarea sa de utilizare. Valoarea de utilizare este valoarea pe care
entitatea estimează să o obţină din utilizarea a activului, pe parcursul duratei
de viaţă utilă rămasă şi din eventuala cedare a acestuia. Deşi sunt specifice
entităţii, input-urile pentru determinare valorii de utilizare a unui activ
trebuie să derive din piaţă, ori de câte ori este posibil. Totuşi, dacă valoarea
pe care o entitate o poate obţine din utilizarea continuă a unui activ este mai
mică decât încasările nete ce se pot obţine în urma cedării sau casării
imediate a acestuia, valoarea contabilă trebuie să reflecte cea de a doua
soluţie. Valoarea justă minus costurile de vânzare ale unui activ reprezintă
valoarea de piaţă ale acestuia minus costurile de vânzare anticipate în mod
rezonabil.
6.8.3 Pieţe discontinue. Când pieţele sunt discontinue sau suspendate,
evaluatorii trebuie să fie prudenţi în analize aşa cum se prezintă în IVS 1,
paragraful 6.5. Conform IAS 29, Raportarea financiară în economiile
hiperinflaţioniste, evaluatorilor li se poate solicita să estimeze valoarea la
data întocmirii bilanţului.
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7.0 Cerinţe pentru prezentarea informaţiilor
7.1 Evaluatorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare conform
IVS 3, Raportarea evaluării.
7.2 Pentru prezentarea informaţiilor necesare, conform IFRS-urilor/IASurilor, a se vedea paragrafele 5.4.2, 5.5.1 şi 6.1 de mai sus.
7.3 Evaluatorul trebuie să prezinte cadrul legislativ şi orice deviere de la
aceste Standarde, pentru a respecta legislaţia, reglementările (inclusiv cele
contabile) sau uzanţa.

8.0 Prevederi referitoare la devieri de la Standard
8.1 În utilizarea acestei Aplicaţii orice devieri trebuie să fie în conformitate
cu prevederile din IVS 3, Raportarea evaluării.

9.0 Data intrării în vigoare
9.1 Acest Standard Internaţional de Aplicaţie în Evaluare a intrat în vigoare la
31 iulie 2007.
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Clasificarea operaţiunilor de leasing
Conform IAS 17, pentru includerea în situaţiile financiare, operaţiunile de
leasing trebuie clasificate fie ca leasing operaţional, fie ca leasing financiar:
Leasingul financiar este operaţiunea de leasing care transferă, substanţial,
toate avantajele şi riscurile neprevăzute aferente dreptului de proprietate
asupra unui activ. Titlul de proprietate poate fi transferat, în cele din
urmă, sau nu.
Leasingul operaţional este operaţiunea de leasing ce nu intră în categoria
leasingului financiar.
Câteva exemple de situaţii care, individual sau în combinaţie, conduc în mod
normal la clasificarea unui leasing ca fiind leasing financiar sunt redate la
paragrafele 10-11 din IAS 16. Aceste exemple nu sunt întotdeauna
concludente. Dacă din alte trăsături reiese clar că leasingul nu transferă, de la
locatar la locator, toate riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate
asupra unui activ, atunci leasingul nu va fi clasificat totuşi, ca leasing
financiar.
(a) leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până
la sfârşitul duratei contractului de leasing;
(b) locatarul are opţiunea de a cumpăra bunul în condiţii avantajoase;
(c) durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata
de viaţă economică a bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este
transferat;
(d) la începutul contractului de leasing, valoarea actualizată a plăţilor
minime de leasing este cel puţin egală cu aproape întreaga valoarea
justă a bunului în regim de leasing;
(e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură
specializată, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără efectuarea
unor modificări majore;
(f) dacă locatarul poate rezilia contractul de leasing, pierderile
locatorului, generate de rezilierea contractului, revin locatarului;
câştigurile sau pierderile rezultate din variaţia valorii juste reziduale
sunt în sarcina locatarului;
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(g) câştigurile sau pierderile rezultate din variaţia valorii juste reziduale sunt
în sarcina locatarului;
(h) locatarul are capacitatea de a continua leasingul pentru o a doua
perioadă, la o chirie substanţial mai redusă decât chiria de piaţă.
Dacă se ajunge la concluzia că toate riscurile şi avantajele aferente dreptului de
proprietate asupra unui activ nu au fost transferate locatarului, atunci leasingul
este un leasing operaţional.
Deoarece clasificarea implică estimarea gradului în care beneficiile economice
sunt transferate prin leasing, evaluatorilor li se poate solicita să ofere
consultanţă cu privire la clasificarea făcută de către locator şi locatari. IVSC
consideră că, în majoritatea cazurilor, o estimare calitativă a clauzelor
contractului de leasing va indica în mod rapid clasificarea corectă, fără a mai fi
necesar calcularea detaliată a valorii diferitelor drepturi aferente leasingului.
Valorile relative ale drepturilor locatorului şi locatarului nu reprezintă factori
cheie în clasificare; criteriul esenţial este dacă locatorul a transferat toate
riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate asupra unui activ.

Alocarea valorii între teren şi clădire
În cazul operaţiunilor de leasing, care au ca obiect terenuri şi clădiri la un loc,
IAS 17, paragraful 15, prevede ca cele două elemente să fie luate în considerare
separat pentru clasificare. Dacă se consideră că elementul clădiri poate fi un
leasing financiar, va fi necesară alocarea chiriei iniţiale proporţional cu valorile
juste relative ale drepturilor de utilizare în sistem de leasing ale elementelor de
teren şi clădiri, la începutul contractului de leasing (IAS 17, paragraful 16).
Pentru majoritatea contractelor de leasing imobiliar, drepturile asupra terenului
şi clădirilor nu sunt identificabile şi, în orice caz, interesele şi beneficiile
privind ambele elemente revin locatorului, la sfârşitul contractului de leasing.
Există deseori prevederi ca chiria să fie revizuită periodic pentru a reflecta
evoluţia valorii de piaţă a proprietăţii, precum şi obligaţia ca locatorul să preia
de la locatar terenurile şi clădirile în condiţii optime. Acestea sunt indicii clare
cu privire la faptul că locatorul nu a transferat locatarului toate riscurile şi
avantajele aferente dreptului de proprietate, fie asupra terenului, fie asupra
clădirilor.
În consecinţă, leasing-ul financiar imobiliar apare în cazurile în care locatarul
intenţionează o cale de finanţare a unei achiziţii ulterioare de terenuri, clădiri
sau ambele, deseori prin intermediul unei opţiuni de a achiziţiona dreptul
locatorului, în schimbul unei sume nominale, după efectuarea plăţilor de
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leasing. În unele cazuri, este probabil ca operaţiunile de leasing, care nu sunt
clar structurate ca acorduri de finanţare, să îndeplinească câteva dintre criteriile
unui leasing financiar, de exemplu, acolo unde plăţile de leasing nu reflectă
valoarea reală a proprietăţii. În aceste cazuri, este necesară o analiză mai
detaliată a valorii riscurilor sau beneficiilor transferate, pentru a confirma sau
anula clasificarea acestora.
Conform IAS 17, paragraful 17, nu este necesară alocarea pe cele două
elemente, respectiv terenurile şi clădirile unei investiţii imobiliare, deţinute în
cadrul unui contract de leasing. În conformitate cu IAS 40, chiar dacă
investitorul poate deţine investiţiile imobiliare sub forma unui leasing
operaţional, totalul este contabilizat ca un leasing financiar.
În cazul unui contract de leasing privind o parcelă de teren autonomă şi
construcţia aferentă, alocarea chiriei pentru fiecare element este o sarcină ce
poate fi îndeplinită credibil acolo unde există o piaţă activă pentru terenurile
pentru dezvoltări similare în localitate. În alte situaţii, de exemplu, unde
leasingul are ca obiect o parte dintr-o clădire, cu mai multe spaţii închiriate,
fără teren identificabil şi atribuibil unei operaţiuni de leasing, alocarea exactă
poate fi imposibilă. IAS 17, paragraful 16, arată că pot exista astfel de cazuri şi
prevede că dacă plăţile de leasing nu pot fi alocate echitabil între aceste două
elemente, întregul leasing este clasificat drept leasing financiar, cu excepţia
cazului în care este clar că ambele elemente sunt de leasing operaţional. Dacă
acest lucru este clar, încă de la începutul contractului de leasing, alocarea nu
este necesară.
În practică, contractele de leasing aferente unei părţi dintr-o clădire cu mai
multe spaţii închiriate sunt, de regulă, leasing-uri operaţionale, întreaga
proprietate fiind clasificată de locator ca investiţie imobiliară. În astfel de cazuri
alocarea nu mai este necesară. Acolo unde elementul clădiri este în mod clar un
leasing financiar, este probabil ca elementul teren să fie identificabil. Există
foarte rare cazuri în care elementul clădiri să îndeplinească criteriile clasificării
drept leasing financiar, iar elementul teren să nu fie identificabil clar. În astfel
de cazuri, evaluatorul nu trebuie să efectueze o alocare pe bază de criterii
neclare, dar trebuie să specifice faptul că alocarea nu poate fi realizată în mod
credibil. Ca urmare, entitatea va trebui să trateze operaţiunea drept leasing
financiar.
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Evaluare 2
Evaluarea pentru garantarea
împrumutului (Revizuit în 2007)
1.0 Introducere
1.1 Scopul Standardului Internaţional de Aplicaţie în Evaluare 2 (IVA 2) este
de a oferi instrucţiuni evaluatorilor care fac evaluări pentru garantarea
împrumuturilor.
1.2 Este important ca evaluatorii să aplice în mod consecvent principiile de
evaluare din cuprinsul acestor Standarde, efectuând evaluări independente,
clare şi obiective, care să fie relevante pentru necesităţile clienţilor/
utilizatorilor.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest Standard se aplică în toate situaţiile în care sunt solicitate evaluări ale
unor active care sunt, sau se propun a fi, garanţii pentru împrumuturi.
Împrumuturile se pot face sub diferite forme, incluzând pe cele ipotecare sau
alte forme de credite cu rate ale dobânzii fixe sau variabile.

3.0 Definiţii
Definiţii din Standardele Internaţionale de Evaluare:
3.1 Valoarea de piaţă. Suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată,
la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o
tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marketing
corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză,
prudent şi fără constrângere (IVS 1, paragraful 3.1).
3.2 Ipoteca. Plasarea unei proprietăţi drept garanţie pentru rambursarea unui
credit, cu clauza de rambursare a acestuia la scadenţă. În cazul încetării plăţii
ratelor la credit, de către debitor, creditorul poate în mod legal să execute
garanţia.
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3.3 Proprietate specializată. O proprietate care se vinde rar pe piaţa liberă sau
niciodată, cu excepţia cazului în care se vinde întreaga întreprindere sau
entitatea din care face parte, datorită unicităţii sale, rezultată din proiectul şi
natura sa specializată, din configuraţia sa, din mărimea, localizarea sau din alte
caracteristici.
3.4 Proprietăţi generatoare de afaceri. Anumite clase de proprietate imobiliară
care sunt concepute pentru un gen specific de afacere şi care se tranzacţionează
pe piaţă, având în vedere potenţialul lor de a genera profit.
Definiţii din legislaţia Uniunii Europene
3.5 Valoarea de garantare a creditului ipotecar. Valoarea proprietăţii,
determinată printr-o estimare prudentă a vandabilităţii viitoare a proprietăţii, pe
baza aspectelor mentenabile pe termen lung ale proprietăţii, condiţiilor normale
şi locale ale pieţei, utilizării curente şi utilizărilor alternative adecvate ale
proprietăţii. În estimarea valorii de garantare a creditului ipotecar nu se iau în
considerare elemente speculative. Valoarea de garantare a creditului ipotecar
fundamentată într-o manieră clară şi transparentă. (Această definiţie este
preluată din Directiva 2006/48/EC a Parlamentului European).

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Un raport de evaluare elaborat pentru garantarea împrumuturilor nu va fi în
mod necesar identic cu un raport de evaluare pentru scopuri de raportare
financiară. Deşi se pot folosi tipuri de valoare similare cu valoarea de piaţă,
ipotezele pe care se bazează evaluarea pot fi diferite.
4.2 De exemplu, principiul de bază al multor evaluări pentru raportarea
financiară îl reprezintă ipoteza continuităţii activităţii entităţii. Totuşi, o astfel
de ipoteză nu este adecvată pentru evaluarea proprietăţilor cu care se garantează
împrumuturile. O astfel de ipoteză are implicaţii speciale pentru activele
specializate ipotecate, a căror valoare şi vandabilitate pot să fie limitate, în
situaţia separării lor de entitatea din care fac parte.

5.0 Aplicare
Pentru efectuarea evaluărilor, conforme cu acest Standard şi cu Principiile
de Evaluare General Acceptate (GAVP), este obligatoriu ca evaluatorii să
respecte toate secţiunile Codului Deontologic IVS, referitoare la etică,
competenţă, prezentarea informaţiilor şi raportare (secţiunile 4, 5, 6 şi 7).

134 IVA 2, Evaluarea pentru garantarea împrumutului

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
5.1 În efectuarea evaluărilor proprietăţilor în scopul garantării
împrumuturilor, evaluatorii vor prezenta valoarea de piaţă a acestor
proprietăţi, în conformitate cu aceste Standarde Internaţionale de
Evaluare.
5.2 Dacă situaţiile sunt de aşa natură încât se poate justifica o deviere de la
valoarea de piaţă, aceasta va fi menţionată clar şi va fi explicată în raportul
de evaluare, împreună cu precizarea şi definiţia tipului de valoare estimată
şi cu o explicaţie a motivelor aceastei devieri. Dacă există o diferenţă
substanţială între valoarea de piaţă a proprietăţii şi un tip alternativ de
valoare raportată, acest lucru ar trebui menţionat în raport.
5.3 Concluzia evaluării va fi raportată în conformitate cu IVS 3,
Raportarea evaluării.
5.4 Suplimentar faţă de cerinţele IVS 3, rapoartele de evaluare pentru
garanţii imobiliare vor include comentarii, dacă acestea sunt necesare,
privind:
5.4.1 activitatea curentă şi tendinţele pieţei relevante;
5.4.2 cererea anterioară, cea curentă şi cea anticipată pentru categoria
de proprietate în cadrul localităţii;
5.4.3 cererea potenţială şi posibilă pentru utilizări alternative;
5.4.4 vandabilitatea curentă a proprietăţii şi, dacă este solicitată,
probabilitatea menţinerii acesteia;
5.4.5 orice impact al unor evenimente previzibile (la data evaluării)
asupra valorii garanţiei;
5.4.6 abordarea valorii adoptată şi gradul de fundamentare al evaluării
cu informaţii de piaţă.
5.5 Evaluări pentru garantarea împrumuturilor pot fi cerute pe ipoteza
unei modificări a stării sau condiţiei proprietăţii, de exemplu dezvoltarea
unei noi clădiri sau modernizarea clădirii. În mod normal, o astfel de
evaluare se va face pe ipoteza că această modificare a fost realizată la data
evaluării. Aşadar, nu este o proiecţie a valorii la o dată viitoare, când
modificarea va fi făcută. Raportul trebuie să specifice, în mod clar, că
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evaluarea este bazată pe ipoteza că, la data evaluării, modificarea
specificată a fost deja efectuată. În aceste situaţii, utilizarea termenului
valoarea de piaţă, fără nici o completare, poate induce în eroare. De
exemplu, termenul „valoarea de piaţă ca şi când ar fi modificată” este un
exemplu de modificare adecvată a termenului valoare de piaţă, care poate fi
folosit în astfel de cazuri.
5.6 De asemenea, poate fi solicitată o evaluare a unei proprietăţi pe baza
ipotezei că s-a atins nivelul estimat de ocupare. Aceasta va trebui să
reflecte aşteptările realiste şi percepţiile participanţilor pe piaţă, la data
raportului.
5.7 Adesea, împrumuturile acordate firmelor sau persoanelor fizice de
către bănci sau alte instituţii financiare sunt garantate cu active specifice.
Evaluatorii trebuie să înţeleagă, la modul general, cerinţele acestor
instituţii şi, eventual, structura clauzelor contractelor de împrumut. De
obicei, creditorii solicită ca anumite clauze dintr-un contract de împrumut,
să rămână confidenţiale, însă acest lucru nu exonerează evaluatorul de
obligaţia de a avea o percepţie generală asupra procesului de creditare.

6.0 Comentarii
6.1 La începerea misiunii, evaluatorul trebuie să identifice, în mod clar,
proprietatea care va servi drept garanţie. Dacă există combinări de proprietate
imobiliară şi bunuri mobile, este necesară o atenţie sporită pentru a distinge
cele două tipuri de proprietate.
6.2 Aplicabilitatea diverselor abordări în determinarea valorii de piaţă, este
determinată de modul uzual în care proprietăţile se comercializează pe piaţă. Pe
baza informaţiilor de piaţă, fiecare abordare este o metodă comparativă, putând
fi necesară utilizarea mai multor metode.
6.3 Dacă este aplicată corect şi adecvat, fiecare metodă relevantă de evaluare
va conduce la un rezultat similar. Toate metodele de evaluare se vor baza pe
informaţii de piaţă. Costurile de construcţie şi deprecierea, dacă sunt necesare,
vor fi determinate prin referire la o analiză a estimărilor de piaţă ale costurilor
şi deprecierii cumulate. Utilizarea unei metode bazate de venit, în special
metoda fluxului de numerar actualizat, cu tehnicile acesteia, se va baza, de
asemenea, pe fluxurile de numerar şi ratele rentabilităţii derivate din piaţă.
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6.4 Uneori, un creditor poate solicita determinarea unui tip de valoare diferit de
valoarea de piaţă. IVS 2 cuprinde tipurile, utilizările şi raportarea unor tipuri de
valoare alternative. Evaluatorul trebuie să se asigure că tipul de valoare
alternativ nu este confundat cu valoarea de piaţă. Deşi pot exista situaţii în
care, pentru garantarea împrumuturilor, este adecvat un tip de valoare
alternativ, utilizatorii unor astfel de evaluări trebuie preveniţi că există
posibilitatea ca această valoare să nu se realizeze, dacă ipotezele alternative
stabilite nu mai sunt de actualitate.
6.5 Investiţii imobiliare
6.5.1 De obicei, proprietăţile generatoare de venit se evaluează în mod
individual. Este însă posibil ca instituţiile de creditare să dorească să
cunoască valoarea unei proprietăţi, ca făcând parte dintr-un portofoliu de
proprietăţi. În asemenea situaţii, ar trebui explicată clar diferenţa dintre
valoarea proprietăţii individuale, în ipoteza că aceasta se vinde individual şi
valoarea ei, ca parte a unui portofoliu.
6.5.2 În mod normal, deşi evaluatorul poate face aprecieri asupra cererii
viitoare şi a vandabilităţii proprietăţii pe durata creditului (vezi paragraful
5.4 de mai sus), în sfera evaluării nu intră consultanţa privind abilitatea
chiriaşului de a-şi respecta obligaţiile viitoare.
6.6 Proprietăţile ocupate de proprietar
6.6.1 În mod normal, proprietatea ocupată de proprietar, evaluată în scopul
garantării împrumutului, trebuie evaluată ca şi când ar fi liberă (neocupată),
adică cumpărătorul are control legal şi posesie deplină asupra acesteia.
Aceasta înseamnă că, deşi proprietarul ocupant este participant pe piaţă, în
evaluare, nu se va ţine cont de nici un avantaj care rezultă din faptul că
proprietatea este ocupată de către proprietarul ei.
6.7 Închirieri între părţi asociate sau în legătură
6.7.1 În cazul în care proprietatea oferită drept garanţie este închiriată unei
părţi aflate într-o relaţie cu creditorul este nevoie de precauţie. Dacă
evaluatorul consideră că închirierea crează în acest caz un flux de venituri
mai favorabil faţă de cel obtenabil printr-o tranzacţie nepărtinitoare, cum ar
fi închirierea către o terţă părte, creditorul va fi avertizat şi este posibil ca
acea proprietate închiriată, oferită drept garanţie, să nu fie adecvată.
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6.8 Stimulente de vânzare
6.8.1 Vânzătorii de proprietăţi şi, în special, antreprenorii de proprietăţi
imobiliare, oferă adesea stimulente cumpărătorilor. Exemple de astfel de
stimulente sunt: garanţiile privind venitul din închiriere, contribuirea la
costurile de mutare sau de echipare ale cumpărătorului sau furnizarea de
bunuri mobile, cum ar fi mobilierul sau echipamente. Valoarea de piaţă nu
ia în considerare preţurile majorate datorită unor consideraţii sau concesii
speciale (IVS 1, paragraful 3.2.1). În aceste cazuri, este oportună înştiinţarea
creditorului despre efectul pe care stimulentele oferite îl au asupra preţurilor
curente de vânzare.
6.9 Proprietăţi specializate
6.9.1 Prin definiţie, proprietăţile specializate pot avea o vandabilitate
limitată şi o valoare semnificativă, numai ca parte a întreprinderii (a se
vedea Conceptele fundamentale ale Principiilor de Evaluare General
Acceptate, paragraful 8.2). În scopuri de garantare a unui împrumut, ele
trebuie evaluate pe baza celei mai bune utilizări, în ipoteza unei proprietăţi
vacante (vezi paragraful 6.6.1 de mai sus). Aceasta implică luarea în
considerare a costurilor şi riscurilor aferente ajungerii la acea utilizare.
Creditorii pot considera că proprietăţile specializate nu pot fi utilizate drept
garanţii pentru împrumuturi.
6.9.2 Evaluarea unei proprietăţi specializate poate fi necesară în cazul în
care proprietatea este parte a unei întreprinderi care îşi continuă activitatea.
Creditorul ar trebui atenţionat că evaluarea este dependentă de o
rentabilitate continuă sau de continuitatea exploatării. Dacă valoarea
determinată pe ipoteza unei proprietăţi vacante este potenţial mai mică,
acest lucru trebuie adus în atenţia creditorului.
6.10 Proprietăţi generatoare de afaceri
6.10.1 Anumite clase de proprietăţi, care cuprind în principal hoteluri sau
alte afaceri din comerţ, în care proprietatea a fost autorizată şi destinată
exclusiv pentru acea utilizare, sunt evaluate în mod uzual pe baza
profitabilităţii, dar excluzând orice fond comercial personal (vezi GN 12,
paragraful 3.3.2). În astfel de cazuri, creditorul trebuie atenţionat cu privire
la diferenţa majoră de valoare care poate exista între o activitate funcţională
şi una în care afacerea este închisă, inventarul este lichidat, licenţele (şi alte
active necorporale precum certificatele, contractele de franciză sau
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autorizaţiile) sunt anulate ori sunt în pericol de a fi anulate, precum şi orice
alte circumstanţe existente care pot dăuna profitabilităţii viitoare şi valorii.
6.10.2 Dacă venitul unei proprietăţi depinde esenţial de un anumit locatar
sau de mai mulţi locatari dintr-un singur domeniu sau de alte condiţii care ar
putea cauza o instabilitate viitoare a venitului, evaluatorul trebuie să
menţioneze aceşti factori, în raportul de evaluare. În anumite cazuri, poate fi
adecvată o estimare a valorii proprietăţii, pe baza unei utilizări alternative,
presupunând că este neocupată.
6.11 Proprietăţi în dezvoltare
6.11.1 Proprietăţile deţinute pentru dezvoltare sau ca amplasamente pentru
construirea de clădiri, trebuie evaluate prin luarea în considerare a
drepturilor şi reglementărilor de dezvoltare existente şi potenţiale. Orice
ipoteze cu privire la planificarea urbană şi la alţi factori importanţi trebuie
să fie rezonabile, validate de comportamentul pieţei şi trebuie enunţate
explicit în raportul de evaluare.
6.11.2 Abordarea evaluării proprietăţilor în dezvoltare va depinde de gradul
de dezvoltare al proprietăţii la data evaluării şi de măsura în care
proprietatea poate fi vândută sau închiriată, înainte de finalizarea
dezvoltării. Abordarea evaluării trebuie discutată şi convenită cu creditorul,
înainte de începerea evaluării. Evaluatorul trebuie să aibă grijă:
6.11.2.1 să facă o estimare raţională a perioadei de timp necesară
dezvoltării care se va derula de la data evaluării. În această analiză va fi
reflectat efectul cerinţelor suplimentare de dezvoltare asupra costurilor şi
veniturilor, folosind, când este cazul, actualizarea acestora la valoarea
prezentă/actualizată;
6.11.2.2 să anticipeze, pe cât posibil la data evaluării, comportamentul
pieţei pe durata perioadei de dezvoltare;
6.11.2.3 să ia în considerare şi să indice în mod corect gradul de risc
asociat dezvoltării; şi
6.11.2.4 să ia în considerare şi să dezvăluie orice relaţii speciale
cunoscute dintre părţile implicate în dezvoltare.
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6.12 Active epuizabile
6.12.1 În evaluarea pentru creditare a activelor epuizabile (neregenerabile),
precum minele sau carierele, apar probleme particulare. Trebuie atrasă
atenţia creditorului asupra riscului asociat acestui tip de active epuizabile şi
asupra programului stabilit pentru extragerea sau utilizarea acestora.
6.12.2 Un contract de închiriere, în care chiria contractuală este mai mare
decât chiria de piaţă sau economică, poate fi considerat ca fiind un activ
necorporal epuizabil al locatarului, deoarece valoarea atribuită acestui factor
scade pe măsură ce durata de închiriere descreşte.
6.13 Evaluatorul
6.13.1 Natura şi sfera angajamentului evaluatorului trebuie să fie clare atât
pentru evaluator cât şi pentru utilizatorii evaluării. Evaluatorii trebuie să fie
conştienţi de riscul asociat evaluărilor pentru garantarea împrumuturilor în
caz că lipsa de comunicare, neînţelegerile sau erorile pot degenera în
dispute sau litigii între creditor şi evaluator.
6.13.2 În unele jurisdicţii, legislaţia serviciilor financiare prevede
obligativitatea unor licenţe sau permise ale consultanţilor, dacă consultanţa
lor se referă nu numai la valoarea proprietăţii, ci şi la aspecte legate de
emisiuni de valori precum acţiuni, părţi sociale, scheme de investiţii
colective sau credite sindicalizate. Evaluatorii ar putea avea restricţii pentru
consultanţa pe care pot să o facă în aceste jurisdicţii.
6.13.3 În cazul evaluărilor pentru împrumuturi, este important ca
evaluatorul să fie independent faţă de creditor.
6.13.4 Este important ca evaluatorul să deţină sau să obţină experienţa
necesară pentru tipul şi locaţia proprietăţii implicate, iar dacă nu o are, să
caute asistenţă competentă.
6.14 Vânzări forţate şi perioade scurte de marketing sau de vânzare
6.14.1 Instituţiile de credit pot solicita evaluări pentru vânzări forţate sau
lichidări sau impun un timp limitat pentru vânzarea garanţiei. Deoarece
impactul unei astfel de constrângeri asupra preţului obtenabil, va depinde de
circumstanţele în care are loc vânzarea, este nerealist ca evaluatorul să facă
supoziţii asupra preţului obtenabil, fără să cunoască motivele constrângerii
sau circumstanţele în care proprietatea va fi oferită spre vânzare. Pe baza
definirii unor astfel de ipoteze, evaluatorul poate realiza o evaluare
alternativă, însă creditorul ar trebui atenţionat asupra faptului că opinia
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evaluatorului este valabilă numai la data evaluării şi că aceasta ar putea fi
nereală pentru o eventuală executare a garanţiei, în cazul în care condiţiile
de piaţă şi circumstanţele vânzării pot fi diferite.
6.15 Ratele de solvabilitate ale debitorului
6.15.1 Majoritatea băncilor şi instituţiilor de credit sunt supuse unor limitări
în ce priveşte creditul total care poate fi acordat, determinat ca un anumit
procentaj din activele creditorului şi cunoscut sub numele de rată a
solvabilităţii. La nivel internaţional, Acordul Basel II reglementează ratele
minime ale solvabilităţii care trebuie menţinute de instituţiile de credit,
precum şi modul de calcul al acestor rate. Pentru calcularea ratei solvabilităţii
se utilizează valoarea activelor luate în garanţie.
6.15.2 În circumstanţe excepţionale, pe pieţele dezvoltate şi stabile, Acordul
Basel II impune estimarea valorii de piaţă şi a valorii de garantare a
creditului ipotecar pentru o proprietate imobiliară cu caracter comercial
(lucrativ). Un risc preferenţial de 50% este asociat acelei tranşe de credit
garantat, care nu trebuie să depăşească minimul dintre 50% din valoarea de
piaţă şi 60% din valoarea de garantare a creditului ipotecar.
6.15.3 Valoarea de garantare a creditului ipotecar este o tehnică pe termen
lung de estimare a riscului. Ca urmare, nu este un tip de valoare. Valoarea de
garantare a creditulut ipotecar este o tehnică utilizată în principal în unele
bănci din câteva ţări europene. Informaţii suplimentare despre valoarea de
garantare a creditului ipotecar se găsesc pe website-ul IVSC.

7.0 Cerinţe pentru prezentarea informaţiilor
7.1 În raportarea valorii de piaţă, estimată pentru garantarea unui
împrumut, evaluatorul va trebui să ţină cont de cerinţele din IVS 3,
Raportarea evaluării.
7.2 Baza misiunii evaluatorului trebuie să fie stabilită în mod clar, în toate
rapoartele întocmite pentru terţe părţi. Toate rapoartele trebuie să fie
întocmite astfel încât să nu poată fi interpretate eronat de către o persoană
raţională.
7.3 Evaluatorul trebuie să prezinte cadrul de reglementare şi orice deviere
de la aceste standarde, necesară pentru a respecta legislaţia locală,
reglementările sau uzanţele.
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8.0 Prevederi referitoare la devieri de la Standard
8.1 În utilizarea acestei Aplicaţii orice devieri trebuie să fie în
conformitate cu prevederile din IVS 3, Raportarea evaluării.

9.0 Data intrării în vigoare
9.1 Acest Standard Internaţional de Aplicaţie în Evaluare a intrat în vigoare la
31 iulie 2007.
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Standardul Internaţional de Aplicaţie în
Evaluare 3
Evaluarea activelor din sectorul public
pentru raportarea financiară
(Adoptat în 2007)
1.0 Introducere
1.1 Activele din sectorul public sunt acele active deţinute şi/sau controlate de
către entităţi guvernamentale sau cvasi-guvernamentale, în scopul furnizării de
bunuri sau servicii publice. Principiile care se aplică la evaluarea activelor din
sectorul public sunt, în esenţă, aceleaşi ca şi pentru orice alte active.
1.2 Evaluarea activelor din sectorul public se poate face în mai multe scopuri,
care includ raportarea financiară, planificarea privatizării, iniţierea unui credit
şi analize cost-beneficiu sau economice, realizate de către entităţi
guvernamentale sau cvasi-guvernamentale, fie pentru a determina dacă un activ
din sectorul public este utilizat şi întreţinut eficient, fie pentru stabilirea preţului
de monopol al serviciilor.
1.3 Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul
Public (IPSASB) elaborează standarde de contabilitate pentru entităţile din
sectorul public, care se numesc Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru
Sectorul Public (IPSAS-uri). IPSAS-urile, care se aplică în contabilitatea de
angajamente, se bazează pe Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
(IFRS-uri), elaborate de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de
Contabilitate (IASB). IPSAS-urile acoperă unele teme specifice de raportare
financiară ale sectorului public, dintre care la unele nu se face referire în IFRSuri.
1.4 IVA 1 se referă în mod general la aplicarea tipurilor de valoare (bazelor de
evaluare) conform principiilor contabile din contextul IFRS-urilor. Datorită
asemănării dintre IPSAS-uri şi IFRS-uri, acest Standard de Aplicaţie în
Evaluare repetă în mod necesar o parte din IVA 1 şi se referă şi la cerinţele
specifice pentru evaluarea activelor din sectorul public şi la tratamentul
acestora în raportarea financiară.
1.5 Proprietatea din sectorul public cuprinde atât active ale proprietăţii
generatoare de numerar, cât şi ale proprietăţii negeneratoare de numerar, ca şi
active specializate, incluzând: activele de patrimoniu şi protejate, active de
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infrastructură, clădiri/construcţii publice, reţelele de utilităţi publice, şi active
recreaţionale. La fel ca şi activele din sectorul privat, şi cele din sectorul public
se împart în două categorii: din exploatare şi din afara exploatării. Activele din
afara exploatării includ investiţiile şi activele în surplus.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest Standard de Aplicaţie se utilizează în toate evaluările claselor de
active din sectorul public incluse în orice situaţii financiare, care se bazează pe
priceperea şi experienţa evaluatorilor (cu excepţia evaluărilor întreprinderilor
publice de afaceri sau GBE, care se realizează conform IVA 1).
2.2 IVS-urile facilitează tranzacţiile internaţionale şi viabilitatea pieţelor
globale prin armonizare şi transparenţă în raportarea financiară. Ca urmare,
acest Standard de Aplicaţie este conceput în contextul Standardelor
Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri). În
septembrie 2005, Comisia pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate
pentru Sectorul Public a realizat un Proiect pentru 11 standarde IPSAS, care a
fost îmbunătăţit pentru a fi în concordanţă cu Standardul Internaţional de
Evaluare elaborat de IASB, în decembrie 2003, ca parte a Proiectului său
General de Îmbunătăţiri. Acest Standard de Aplicaţie este elaborat în contextul
revizuirilor propuse pentru IPSAS-urile conţinute în acest Proiect de Standard.
2.3 IPSAS-urile şi IFRS-urile adoptă două modele pentru recunoaşterea în
bilanţ a activelor imobiliare: un model bazat pe cost şi unul bazat pe valoarea
justă. Atunci când se foloseşte valoarea justă, este necesară o reevaluare a
activului, iar acest Standard de Aplicaţie se axează pe aceste circumstanţe
particulare în care trebuie raportată valoarea de piaţă.
2.4 Cerinţele de natură legislativă, reglementară, contabilă sau jurisprudenţă pot
impune modificarea acestui Standard de Aplicaţie, în unele ţări sau în anume
condiţii. Orice deviere cauzată de astfel de circumstanţe trebuie specificată şi
explicată clar în raportul de evaluare.

3.0 Definiţii
Definiţii ale Standardelor Internaţionale de Evaluare
3.1 Costul de înlocuire net. Costul curent de înlocuire a unui activ cu
echivalentul său modern minus deducerile pentru deteriorarea fizică şi pentru
orice forme relevante de depreciere şi optimizare.
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3.2 Valoarea de piaţă. Suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată,
la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o
tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marketing
corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză,
prudent şi fără constrângere (IVS 1, paragraf 3.1).
3.3 Depreciere. O pierdere în valoare din cauza diminuării utilităţii totale a
proprietăţii, cauzată de deteriorare, de modificări tehnologice, modificări ale
comportamentului uman şi de cerinţe sau modificări de mediu. Deprecierea
uneori este clasificată în funcţie de elemente ca proiect şi funcţionalitate
depăşite, elemente structurale ale proiectului, care nu îndeplinesc cerinţele
standardelor curente şi de factori din afara activului, cum sunt modificările în
cererea de utilizare.
3.4 Optimizare. Procesul prin care se determină opţiunea de înlocuire, la cel
mai mic cost, a potenţialului rămas de servicii al unui activ. Este un proces de
ajustare a costului de înlocuire, pentru a reflecta faptul că activul poate fi
depreciat tehnologic sau poate avea o capacitate mai mare decât este necesar.
Astfel, în cazul în care sunt posibile alternative de înlocuire a activului, se
adoptă acele alternative cu costul cel mai scăzut.
3.5 Clădire publică. O clădire care serveşte comunităţii sau îndeplineşte o
funcţie socială şi face parte din proprietatea publică. Astfel de exemple sunt:
clădirile tribunalelor, sediile municipale, şcoli, închisori, secţii de poliţie, unităţi
militare, biblioteci, spitale, clinici şi clădiri sociale sau publice.
3.6 Activ din sectorul public. O proprietate deţinută şi/sau administrată de o
agenţie guvernamentală sau cvasi-guvernamentală, pentru furnizarea unor
servicii sau bunuri publice. Activele din sectorul public cuprind mai multe
tipuri de active, incluzând proprietăţile convenţionale, cum sunt activele de
patrimoniu şi activele protejate, infrastructura, reţelele/instalaţiile de utilităţi
publice, activele recreaţionale şi clădirile publice (de ex. unităţile militare),
fiecare din aceste categorii fiind incluse în imobilizări corporale în sensul
IPSAS-urilor şi IFRS-urilor.
Activele din sectorul public includ în mod tipic:
a) active care au titlu de proprietate atipic, nu se pot înlocui, nu sunt
generatoare de numerar sau furnizează bunuri sau servicii în lipsa oricărui
concurent pe piaţă;
b) terenul cu restricţii în ceea ce priveşte vânzarea sau închirierea acestuia; şi
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c) terenul, care este destinat pentru o utilizare specializată şi care nu
reprezintă, în mod necesar, cea mai bună utilizare a sa.
A se vedea de asemenea active de patrimoniu, active de infrastructură, clădire
publică, utilitate publică şi active recreaţionale.
3.7 Utilitate publică. O proprietate care:
a) produce un serviciu sau un bun de larg consum; şi
b) reprezintă de obicei un monopol sau un cvasi-monopol aflat sub anumite
forme ale controlului statului.
3.8 Active recreaţionale. O proprietate deţinută de stat care:
a) este administrată de sau în numele autorităţilor administraţiei naţionale,
municipale sau locale; şi
b) este destinată utilizării recreaţionale de către public.
Exemple sunt: parcurile, terenurile de joacă, spaţiile verzi, spaţiile de plimbare,
ştrandurile, locurile de joacă, câmpurile şi terenurile şi alte proprietăţi dotate cu
facilităţi de recreare şi sportive.
3.9 Potenţial de servicii. Capacitatea unui activ de a continua să producă bunuri
şi servicii în concordanţă cu obiectivele entităţii.
3.10 Valoarea amenajărilor terenului şi construcţiilor. Valoarea adăugată
terenului prin amenajări şi construcţii, cum ar fi clădiri, structuri sau modificări
aduse terenului de natură permanentă, implicând cheltuieli de muncă şi capital,
cu intenţia de a creşte valoarea sau utilitatea proprietăţii. Amenajările terenului
şi construcţiile existente au modalităţi de utilizare şi durate de viaţă economică
diferite.
Definiţii ale Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul
Public
3.11 Active generatoare de numerar. Active deţinute pentru a genera o
recompensare comercială. (IPSAS 21.14)
3.12 Valoarea amortizabilă. Costul activului sau o altă valoare subtituibilă
costului din situaţiile financiare, din care s-a scăzut valoarea reziduală. (IPSAS
17.13).
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3.13 Amortizarea. Alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe
întreaga durată de viaţă utilă a acestuia. (IPSAS 17.13, IPSAS 21.14)
3.14 Întreprinderea publică de afaceri (GBE). O entitate care are următoarele
caracteristici:
a) este o entitate cu capacitatea de a contracta în nume propriu;
b) i-a fost desemnată autoritatea financiară şi operaţională de a desfăşura o
activitate;
c) vinde bunuri şi servicii, în cursul normal al activităţii sale, către alte entităţi
realizând profit sau recuperarea totală a costurilor;
d) nu se bazează pe finanţare continuă din fonduri publice pentru continuarea
activităţii (alta decât achiziţionarea de produse într-o tranzacţie desfăşurată
în condiţii obiective); şi
e) este controlată de o entitate din sectorul public.
3.15 Active de patrimoniu. Active care au o semnificaţie culturală, istorică sau
legată de mediu. Exemple de active de patrimoniu includ clădiri şi monumente
istorice, situri arheologice, zone de conservare şi rezervaţii naturale şi opere de
artă. Activele de patrimoniu prezintă deseori anumite caracteristici, inclusiv pe
cele prezentate mai jos (deşi aceste caracteristici nu sunt întâlnite doar la acest
tip de active):
a) valoarea lor în termeni culturali, de mediu, educaţionali şi istorici nu este
preconizată a fi reflectată în totalitate într-o valoare financiară bazată
doar pe un preţ de piaţă;
b) obligaţiile legale şi/sau statutare pot impune interdicţii sau restricţii
severe la cedarea prin vânzare;
c) ele sunt deseori de neînlocuit, iar valoarea lor poate creşte o dată cu
timpul, chiar dacă starea lor fizică se deteriorează; şi
d) estimarea duratei lor de viaţă utilă poate fi dificilă, iar în anumite cazuri
aceasta poate să fie de câteva sute de ani.
Definiţia de mai sus este conform descrierii activelor de patrimoniu din IPSAS
17.9.
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3.16 Depreciere. O pierdere în beneficiile economice viitoare sau în potenţialul
serviciilor unui activ, care depăşeşte recunoaşterea sistematică a pierderii
beneficiilor economice viitoare ale activului sau a potenţialului serviciilor prin
depreciere (IPSAS 21.14).
3.17 Active de infrastructură. Active care au în general următoarele
caracteristici:
a) fac parte dintr-un sistem sau dintr-o reţea;
b) sunt specializate în natură şi nu au utilizări alternative;
c) sunt imobile; şi
d) pot face obiectul unor constrângeri la cedare.
Definiţia de mai sus este conform descrierii activelor de infrastructură din
IPSAS 17.21.
3.18 Activele generatoare de alte fluxuri decât cele de trezorerie/numerar.
Active diferite de active generatoare de numerar. (IPSAS 21.14)
3.19 Valoarea recuperabilă a serviciilor. Cea mai mare valoare dintre valoarea
justă a unui activ generator de alte fluxuri decât cele de trezorerie, minus
costurile de vânzare şi valoarea lui de utilizare. (IPSAS 21.14)
3.20 Durata de viaţă utilă (a unei imobilizări corporale). Fie:
a) perioada de timp în care se preconizează utilizarea activului de către
entitate; fie
b) numărul de unităţi de producţie sau alte unităţi similare care se
preconizează să se obţină de către entitate, în baza activului. (IPSAS
17.13, IPSAS 21.14)
3.21 Valoarea de utilizare a unui activ generator de alte fluxuri decât cele de
trezorerie. Valoarea actualizată a potenţialului de servicii rămas al activului.
(IPSAS 21.14)

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Acest Standard de Aplicaţie utilizează principiile dezvoltate în IVS 1, IVS
2, IVS 3 şi IVA 1 la cerinţele IPSAS-urilor.
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4.2 Această Aplicaţie se referă la cerinţele de evaluare conform IPSAS 17
(Proiect de Standard, Septembrie 2005), Imobilizări corporale; şi IPSAS 21,
Deprecierea activelor generatoare de alte fluxuri decât cele de trezorerie.
Cerinţele ulterioare pot deveni obligatorii, după publicarea standardului IPSAS
17 revizuit.

5.0 Instrucţiuni de aplicare
Pentru a realiza evaluări conform acestei Aplicaţii şi a Principiilor de
Evaluare General Acceptate (GAVP), este esenţial ca evaluatorii să adere
la toate secţiunile Codului deontologic IVSC, care se referă la etică,
competenţă, prezentarea informaţiilor şi raportarea valorilor (secţiunile 4,
5, 6 şi 7).
5.1 Clasificarea activelor. Evaluatorii trebuie să obţină de la directorii
entităţii pe care o deţin o listă a activelor de evaluat şi care sunt clasificate
în active din exploatare, de ex. active necesare pentru operaţiunile entităţii,
sau active din afara exploatării, care sunt deţinute pentru activităţile
viitoare, investiţii sau active în surplus faţă de necesităţile de exploatare.
5.2 Standarde aplicabile. Clasificarea activelor determină care dintre
IPSAS-uri să fie aplicat. În IPSAS 17, paragrafele 26 şi 27, se specifică
faptul că un element al imobilizărilor corporale deţinut pentru producerea
sau furnizarea bunurilor sau serviciilor ar trebui să fie evaluat la costul
său, sau când un activ este dobândit fără nici un cost, costul său este
valoarea sa justă, la data achiziţiei. IPSAS 17, paragraful 42 impune ca,
după recunoaştere, astfel de active să fie luate în evidenţă ori prin modelul
prin cost ori prin modelul de reevaluare (valoare justă) descris în
paragraful 5.3. Alte standarde de contabilitate care impun sau permit
evaluarea imobilizărilor corporale includ:


Contracte de leasing – IPSAS 13



Investiţii imobiliare – IPSAS 16



Deprecierea activelor generatoare de alte fluxuri decât cele de
trezorerie – IPSAS 21

5.3 IPSAS 17, Costul şi valoarea justă
5.3.1 IPSAS 17 abordează modelul costului în paragraful 43 după cum
urmează:
„Ulterior recunoaşterii iniţiale a unui activ, un element de
imobilizări corporale ar trebui înregistrat la costul său minus orice
amortizare acumulată şi orice pierdere acumulată din depreciere.”
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5.3.2 Modelul valorii juste, care impune reevaluări regulate, este
explicat în paragraful 44 după cum urmează:
„Ulterior recunoaşterii iniţiale a unui activ, un element de
imobilizări corporale ar trebui înregistrat la valoarea reevaluată,
care este valoarea sa justă de la data reevaluării minus orice
amortizare acumulată ulterior şi orice pierderi din depreciere
acumulate ulterior. Reevaluările ar trebui făcute cu suficientă
regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere semnificativ
de cea care ar fi determinată utilizându-se valoarea justă, de la data
raportării.”
5.3.3 Valoarea justă nu este în mod necesar sinonimă cu valoarea de
piaţă. Este folosită în IPSAS-uri în diferite contexte.
5.3.4 Situaţiile financiare se întocmesc pe ipoteza că entitatea îşi
continuă activitatea, excluzând cazul în care managementul fie
intenţionează să lichideze entitatea, fie să înceteze activitatea, fie nu mai
are o altă alternativă realistă, decât să facă acest lucru. Prin urmare,
această ipoteză implică aplicarea valorii juste pentru imobilizările
corporale, cu excepţia cazurilor în care este clar că fie există intenţia de
a lichida un anumit activ, fie că această intenţie de lichidare a fost deja
luată în considerare, de exemplu atunci când se realizează un test de
depreciere.
5.4 Evaluări conform IPSAS 17
Când o entitate adoptă opţiunea de reevaluare la valoarea justă, conform
IPSAS 17, activele sunt incluse în bilanţul contabil la valoarea lor justă
după cum urmează:
a) „În general, valoarea justă a elementelor de imobilizări corporale
este determinată prin evaluare, pe baza datelor de pe piaţă. Valoarea
justă a elementelor de imobilizări corporale este în general valoarea
lor de piaţă determinată prin evaluare” (IPSAS 17, paragraful 45)
b) „Dacă nu există date de piaţă disponibile, pentru a determina
valoarea de piaţă a unei imobilizări corporale, într-o piaţă activă şi
lichidă, valoarea justă a elementului de imobilizare corporală poate fi
stabilită în raport cu celelalte elemente cu caracteristici similare, în
circumstanţe şi locaţii similare…” (IPSAS 17, paragraful 47).
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c) „Dacă nu există date de piaţă pentru valoarea justă, din cauza
naturii specializate a elementului de mijloace fixe mobile, o entitate
poate determina valoarea justă utilizând…costul de înlocuire net sau
abordările prin costul de reabilitare sau pe baza unităţilor de servicii..”
(IPSAS 17, paragraful 48). (Vezi paragrafele 6.5, 6.6 şi 6.7 de mai jos).
5.4.1 IVSC consideră că un evaluator profesionist, care realizează o
evaluare conform punctelor 5.4 (a) şi (c) de mai sus, ar trebui să
raporteze valoarea de piaţă a activului. Orice ipoteze sau calificări
făcute în aplicarea valorii de piaţă ar trebui discutate cu entitatea şi
evidenţiate în raport.
Când nu se poate determina o valoare de piaţă credibilă, evaluatorul
trebuie să specifice entităţii de raportare pe ce bază a ajuns la această
concluzie.
5.4.2 Concluzia evaluării trebuie raportată conform cu IVS 3,
Raportarea evaluării. Evaluatorii trebuie să se asigure că rapoartele
includ suficiente informaţii astfel încât entitatea să întrunească
cerinţele IPSAS 17, paragraful 92, pentru întocmirea situaţiilor
financiare:
a) data de intrare în vigoare a reevaluării;
b) dacă reevaluarea a fost realizată de un evaluator independent
(Notă, conform interpretării IVSC, acesta este un evaluator
extern);
c) metodele aplicate şi ipotezele semnificante care au fost făcute…; şi
d) măsura în care valorile juste ale activelor au fost determinate
direct prin referire la preţurile observabile pe o piaţă activă sau la
tranzacţii de piaţă recente cu preţul determinat obiectiv, sau dacă
au fost estimate folosind alte tehnici de evaluare.
5.5 Evaluări conform IPSAS 16 – Investiţii imobiliare
Toate investiţiile imobiliare din sectorul public se evaluează conform cu
IVA 1.
5.6 Cerinţe ale evaluării pentru contracte de leasing – IPSAS 13
5.6.1 Contractele de leasing sunt clasificate conform IPSAS 13 în
contracte de leasing financiar şi contracte de leasing operaţional. (Pentru
mai multe explicaţii vezi IVA 1, paragraful 6.6.1 şi Anexa A). Dacă un
contract de leasing este clasificat ca financiar, valoarea justă a activului
IVA 3, Evaluarea activelor din sectorul public pentru raportarea financiară 153

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
presupune stabilirea valorii activelor şi datoriilor, înregistrate de entitate
în bilanţul ei contabil (IPSAS 13, paragraful 20).
5.6.2 Pentru leasingul terenurilor şi clădirilor se aplică prevederi speciale
(Vezi IVA 1, paragraful 6.6.3). Pentru toate tipurile de proprietate, altele
decât investiţiile imobiliare, leasingul de terenuri şi clădiri trebuie
considerat separat în scopul clasificării operaţiunilor de leasing financiar
sau leasing operaţional.
5.6.3 IVSC consideră că, în fiecare caz, cerinţa de stabilire a valorii juste
a activului în leasing, conform prevederilor IPSAS 13, paragraful 28, este
respectată de către evaluator prin raportarea valorii de piaţă. Pentru
leasing-ul de proprietăţi imobiliare, aceasta este valoarea de piaţă a
dreptului deţinut de locatar. Pentru contracte de leasing de alte active,
este normal ca aceasta să fie valoarea de piaţă a activului negrevată de
ipoteca din contractul de leasing, iar datoria se înregistrează separat.
5.7 Evaluarea deprecierii activelor generatoare de alte fluxuri decât cele de
trezorerie – IPSAS 21
5.7.1 Deprecierea apare atunci când există o scădere permanentă în
valoarea recuperabilă a serviciului unui activ faţă de valoarea sa
contabilă. IPSAS 21, paragraful 48, cere ca dacă şi numai dacă, valoarea
recuperabilă a serviciului unui activ este mai mică decât valoarea sa
contabilă, valoarea contabilă a activului va fi redusă la valoarea
recuperabilă a serviciului său. Această reducere este o pierdere din
depreciere. Mai departe, în paragraful 51, IPSAS 21 afirmă că atunci
când valoarea estimată pentru o pierdere din depreciere este mai mare
decât valoarea contabilă a activului la care se referă, o entitate va
recunoaşte o datorie dacă, şi numai dacă, acest lucru este cerut de un alt
Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public.
5.7.2 Entitatea trebuie să înregistreze valoarea contabilă a activelor
generatoare de numerar depreciate la valoarea cea mai mare dintre
valoarea lui de utilizare şi valoarea justă minus costurile de vânzare.
Cerinţele pentru activele generatoare de numerar sunt discutate în IVA
1, paragraful 6.8.2.
5.8 Evaluarea după combinarea de întreprinderi
5.8.1 Atunci când o entitate guvernamentală sau cvasi-guvernamentală
achiziţionează sau se combină cu alta, dobânditorul trebuie să
înregistreze în contabilitate activele şi datoriile entităţii achiziţionate la
valoarea lor justă de la data achiziţiei. Pentru activele şi datoriile
identificabile, IVSC consideră că evaluatorul trebuie să raporteze
valoarea lor de piaţă aşa cum era la data achiziţiei.
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5.9 Activele în surplus
5.9.1 Activele în surplus trebuie identificate separat. Astfel de active pot
fi contabilizate ca individuale sau ca şi clasă de active, de ex. o clasă de
active care vor fi „cedate în grup”, prin vânzare sau prin altă metodă, iar
datoriile vor fi direct asociate cu acele active şi vor fi transferate şi ele
prin tranzacţie. Activele în surplus trebuie luate în evidenţă iniţial la
valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă şi valoarea justă minus
costurile de vânzare, şi apoi la valoarea justă minus costurile de vânzare.
Prin urmare, evaluatorii trebuie să stabilească dacă activele în surplus
vor fi evaluate ca elemente individuale, sau ca grup sau clasă de active
care vor fi lichidate într-o singură tranzacţie, şi să raporteze valoarea de
piaţă conform ipotezelor cele mai adecvate.
5.10 Active deţinute pentru vânzare în cursul normal al activităţii - IPSAS 12
Stocuri
5.10.1 Evaluarea activelor deţinute pentru vânzare în cursul normal al
activităţii trebuie să satisfacă cerinţele IPSAS 12, Stocuri. Aceste active
se măsoară la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă
netă. Valoarea realizabilă netă este preţul de vânzare estimat, ce ar
putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, mai
puţin costurile estimate pentru finalizarea bunului şi costurilor
estimate necesare vânzării, schimbului sau distribuţiei.
5.11 Costuri de vânzare
5.11.1 Atunci când este solicitat să evalueze active depreciate sau în
surplus, sau active care sunt deţinute pentru vânzare în cursul normal
al activităţii, evaluatorul trebuie să raporteze valoarea lor de piaţă, fără
deducerea costurilor de vânzare. Dacă clientul solicită evaluatorului să
identifice costurile de vânzare ale activelor, aceste costuri trebuie
raportate separat.
5.12 Active biologice neagricole
5.12.1 Acestea includ fauna şi flora care cresc natural. Evaluatorul
trebuie să evalueze aceste active în concordanţă cu cerinţele GN 10.
5.13 Colaborarea cu auditorii. Pentru a se pune de acord cu clientul său,
evaluatorul ar trebui să discute şi să explice evaluările sale în mod deschis
cu auditorii entităţii.
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6.0 Comentarii
IPSAS 17 şi 21 oferă următoarele clarificări, utile în înţelegerea aplicării
corecte pentru contabilitatea sectorului public.
6.1 Absenţa datelor de piaţă - IPSAS 17
„Pentru anumite active din sectorul public, poate fi dificilă stabilirea valorii
lor de piaţă din cauza absenţei tranzacţiilor de piaţă pentru aceste active.
Anumite entităţi din sectorul public pot deţine pachete mari de astfel de
active”. (IPSAS 17, paragraful 46)
6.1.1 „Acolo unde nu există dovezi disponibile pentru a determina valoarea
de piaţă într-o piaţă activă şi lichidă a unui element al proprietăţii, valoarea
justă a elementului poate fi stabilită în raport cu celelalte elemente cu
caracteristici similare, în circumstanţe şi locaţii similare. Spre exemplu,
valoarea justă a unui teren guvernamental vacant, care a fost deţinut pentru
o lungă perioadă de timp, în care au avut loc puţine tranzacţii poate fi
estimată în raport cu valoarea de piaţă a unui teren cu caracteristici şi
topografie similare, dintr-o locaţie similară pentru care există dovezi de
piaţă. În cazul clădirilor specializate şi al altor structuri artificiale, valoarea
justă poate fi estimată utilizându-se abordarea bazată pe costul de înlocuire
net, sau pe costul de reabilitare sau prin metoda unităţilor de servicii (vezi
IPSAS 21). În multe cazuri, costul de înlocuire net poate fi stabilit în raport
cu preţul de cumpărare al unui activ similar, cu un potenţial de servicii
rămas similar, într-o piaţă activă şi lichidă. În anumite cazuri, costul de
reproducţie al unui activ va fi cel mai bun indicator al costului său de
înlocuire. Spre exemplu, în cazul unei eventuale pierderi, o clădire
parlamentară poate fi mai degrabă reprodusă, decât înlocuită cu o clădire
alternativă, datorită semnificaţiei sale pentru comunitate”. (IPSAS 17,
paragraful 47)
6.1.2 „Dacă nu există nicio evidenţă de piaţă a valorii juste, din cauza
naturii specializate a unui element al imobilizărilor corporale, ar putea fi
necesar ca o entitate să estimeze valoarea justă prin folosirea abordării prin
costul de înlocuire net sau abordărilor prin costul de refacere/restaurare sau
al unităţilor de servicii (a se vedea IPSAS 21). Costul de înlocuire net al
unui element de imobilizări corporale poate fi stabilit prin referirea la preţul
de piaţă pentru cumpărarea componentelor utilizate în producerea activelor
sau la un preţ anterior indexat al aceluiaşi activ sau unui activ similar. Dacă
se foloseşte o metodă a preţului indexat, este necesar raţionamentul
profesional pentru a vedea dacă tehnologiile s-au modificat esenţial în acea
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perioadă şi dacă capacitatea activului de referinţă este similară cu cea a
activului supus evaluării”.(IPSAS 17, paragraful 48)
6.2 Întreprinderi publice de afaceri (GBE) – IPSAS 21
„Întreprinderile publice de afaceri (GBE) cuprind atât întreprinderi
comerciale, cum ar fi utilităţile, cât şi firmele financiare, cum ar fi
instituţiile financiare. În fond, GBE-urile nu diferă de entităţile care
desfăşoară activităţi similare în sectorul privat. În general, GBE operează
pentru a obţine profit, deşi unele au obligaţii limitate privind serviciile către
comunitate, conform cărora trebuie să ofere unor persoane sau organizaţii
din cadrul comunităţii bunuri şi servicii, fie gratuit, fie la un preţ redus în
mod semnificativ”. (IPSAS 21, paragraful 15)
6.3 Active generatoare de numerar - IPSAS 21
„Activele generatoare de numerar sunt acelea care sunt deţinute pentru a
genera un profit comercial. Un activ generează un profit comercial atunci
când este utilizat într-un mod compatibil cu cel adoptat de o entitate care
obţine profit. Deţinerea unui activ pentru generarea de „profit comercial”
indică faptul că o entitate intenţionează să genereze intrări de numerar
pozitive de pe urma unui activ (sau a unităţii din care face parte activul) şi
să obţină un profit care reflectă riscul implicat din deţinerea activului”.
(IPSAS 21, paragraful 16)
„Activele deţinute de GBE-uri sunt active generatoare de numerar. Entităţile
din sectorul public, altele decât GBE-uri, pot deţine active pentru generarea
de profit comercial. Conform acestui Standard [IPSAS 21], un activ deţinut
de o entitate din sectorul public care nu este GBE, este clasificat ca un activ
generator de numerar, dacă activul (sau unitatea din care face parte activul)
este utilizat cu scopul de a genera un profit comercial prin furnizarea de
bunuri şi/sau servicii către terţi”. (IPSAS 21, paragraful 17)
6.4 Valoarea de utilizare – IPSAS 21
„Valoarea de utilizare a unui activ generator de alte fluxuri decât cele de
trezorerie este valoarea actualizată a potenţialului de servicii rămas al
activului. „Valoarea de utilizare” din acest Standard [IPSAS 21] se referă la
„valoarea de utilizare a unui activ generator de alte fluxuri decât cele de
trezorerie”, în afară de cazul în care se specifică altfel. Valoarea actualizată a
potenţialului de servicii rămas al activului se determină prin utilizarea
oricăreia dintre abordările identificate în paragrafele 41 până la 45, după caz”.
(IPSAS 21, paragraful 40)
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6.5 Abordarea prin costul de înlocuire net – IPSAS 21
„Conform acestei abordări, valoarea actualizată a potenţialului de servicii
rămas al unui activ se determină ca fiind costul de înlocuire net al activului.
Costul de înlocuire al unui activ este costul înlocuirii potenţialului brut de
serviciu al activului. Acest cost este un cost net, pentru a reflecta activul în
condiţia sa curentă de utilizare. Un activ poate fi înlocuit fie prin
reproducerea activului existent, fie prin înlocuirea potenţialului brut de
servicii al activului. Costul de înlocuire net se determină ca fiind costul de
reproducţie sau de înlocuire a activului, oricare din acestea este mai mic,
minus amortizarea acumulată calculată pe baza unui astfel de cost, pentru a
reflecta potenţialul de servicii deja consumat sau expirat al activului”.
(IPSAS 21, paragraful 41)
„Costul de înlocuire şi costul de reproducţie ale unui activ sunt determinate
pe o bază „optimizată”. Explicaţia este că entitatea nu ar înlocui sau
reproduce activul printr-un activ asemănător dacă activul înlocuit sau
reprodus ar fi un activ supraproiectat sau cu supracapacitate. Activele
supraproiectate conţin caracteristici care nu sunt necesare pentru bunurile
sau serviciile pe care le furnizează activul. Activele cu supracapacitate sunt
activele care au o capacitate mai mare decât cea necesară pentru satisfacerea
cererii de bunuri şi servicii furnizate de activ. Determinarea costului de
înlocuire sau a costului de reproducţie a unui activ pe o bază optimizată
reflectă astfel potenţialul de servicii cerut de la activ”.(IPSAS 21, paragraful
42)
„În unele cazuri, capacitatea de rezervă sau în exces este păstrată din motive
de siguranţă sau din alte motive. Aceasta rezultă din nevoia de a se asigura o
capacitate disponibilă adecvată de servicii pentru situaţiile speciale ale
entităţii. De exemplu, departamentul de pompieri trebuie să aibă maşini de
rezervă pentru a putea asigura serviciile necesare în caz de urgenţă. Un
astfel de surplus de capacitate sau de rezervă face parte din potenţialul de
servicii cerut al activului”.(IPSAS 21, paragraful 43)
6.6 Abordarea prin costul de reabilitare – IPSAS 21
„Costul de reabilitare este costul de reconstituire a potenţialului de servicii
al unui activ, la nivelul anterior deprecierii. Conform acestei abordări,
valoarea actualizată a potenţialului de servicii rămas al activului se
determină prin scăderea costului estimat de reabilitare a activului, din costul
curent de înlocuire a potenţialului de servicii rămas al activului anterior
deprecierii. Cel din urmă cost este determinat, de regulă, ca fiind cel mai
mic cost dintre costul de înlocuire net şi costul de reproducţie net al
activului”.(IPSAS 21, paragraful 44)
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6.7 Abordarea prin unităţile de servicii – IPSAS 21
„Conform acestei abordări, valoarea actualizată a potenţialului de servicii
rămas al activului este determinată prin diminuarea costului curent al
potenţialului de servicii rămas al activului înainte de depreciere, pentru a se
conforma cu numărul redus de unităţi de servicii preconizat pentru activul
aflat în stare de depreciere. Ca şi la metoda costului de reabilitare, costul
curent al înlocuirii potenţialului de servicii rămas al activului înainte de
depreciere este determinat ca fiind fie costul de reproducţie net , fie costul
de înlocuire net al activului, înainte de depreciere, oricare dintre cele două
costuri este mai scăzut”. (IPSAS 21, paragraful 45)
6.8 Alte comentarii
6.8.1 Active de patrimoniu. „Unele active de patrimoniu au un potenţial de
servicii diferit de valoarea lor de patrimoniu, cum ar fi, spre exemplu, o
clădire istorică folosită pentru birouri. În aceste cazuri, ele pot fi
recunoscute şi evaluate pe aceeaşi bază, ca şi alte elemente de imobilizări
corporale. În cazul altor active de patrimoniu, potenţialul de servicii este
limitat la caracteristicile lor de patrimoniu, ca de exemplu monumentele şi
ruinele. Existenţa unui potenţial de servicii alternativ poate afecta alegerea
bazei de evaluare.” (IPSAS 17, paragraful 10)
6.8.2 Active biologice neagricole. Flora şi fauna care cresc natural includ
active speciale de conservare, care pot fi sau nu protejate. Unele sunt atât de
importante încât sunt recunoscute internaţional, în timp ce altele pot reflecta
mediul în starea lui naturală.
6.8.3 Absenţa fluxului de numerar net pentru monopoluri. Unele entităţi din
sectorul public pot fi clasificate ca monopoluri. În timp ce furnizorii de
servicii monopoliste generează adesea fluxuri de numerar, acestea nu pot fi
considerate că reflectă nivelurile pieţei, din moment ce nu există o evidenţă
de piaţă, în comparaţie cu care să se verifice circularitatea cash-flow-ului,
rentabilitatea şi mărimea valorii. Astfel, o importantă caracteristică care
diferenţiază anumite clase de active din sectorul public, de activele din
sectorul privat, este absenţa fluxului de numerar „net” pentru entităţile din
sectorul public. În unele cazuri, este mai adecvat să se folosească abordarea
prin cost, fie ca metodă primară de evaluare fie pentru verificarea
rezonabilităţii ratei rentabilităţii activelor de evaluat. Această aplicaţie nu se
aplică întreprinderilor publice de afaceri (GBE), care se evaluează conform
IVA 1.
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6.8.4 Testul potenţialului de servicii adecvat. Cum un activ generator de alte
fluxuri decât cele de trezorerie nu dispune de cash-flow net pentru a testa
profitabilitatea unui activ din sectorul public, conceptul de potenţial de
servicii devine testul de performanţă a unui activ. Potenţialul de servicii
reprezintă o măsură a capacităţii activului de a continua să atingă
obiectivele entităţii. Această capacitate poate fi evaluată prin referire la
consideraţiile financiare, sociale sau politice. Cuantificările pot fi tangibile,
de exemplu numărul de vizitatori de la un muzeu sau cititorii unei biblioteci
publice, sau netangibile, de exemplu beneficiile sociale ale menţinerii unei
facilităţi neeconomice într-o anumită locaţie.
Când un activ generator de alte fluxuri decât cele de trezorerie/ numerar este
evaluat prin referire la costul de înlocuire net, trebuie să se facă un test de
potenţial de servicii adecvat pentru a se determina dacă activul este
depreciat (Vezi şi GN 8, paragraful 5.11).
6.8.5 Frecvenţa reevaluărilor. „Reevaluările trebuie făcute cu suficientă
regularitate, pentru a se asigura că valoarea contabilă nu diferă mult de cea
determinată utilizând valoarea justă, la data raportării…” (IPSAS 17,
paragraful 44)
Pentru pieţele fluctuante, entităţii i se poate cere o reevaluare anuală, în
timp ce pe alte pieţe mai stabile, reevaluările pot fi necesare la fiecare trei
sau cinci ani.

7.0 Cerinţe pentru prezentarea informaţiilor
7.1 Evaluatorul trebuie să respecte cerinţele de raportare prezentate în
IVS 3, Raportarea evaluării.
7.2 Pentru cerinţe impuse de Standardele Internaţionale de Contabilitate
pentru Sectorul Public (IPSAS-uri), a se vedea paragraful 5.4.2 de mai sus.
7.3 Evaluatorul trebuie să specifice cadrul reglementar şi orice deviere de
la aceste Standarde cerută pentru a fi în acord cu legislaţia, reglementările
(inclusiv reglementări contabile) sau uzanţele locale.
7.4 Când nu se poate face o evaluare credibilă, acest lucru trebuie raportat
entităţii. (A se vedea paragraful 5.4.1 de mai sus).
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8.0 Prevederi referitoare la devieri de la Standard
8.1 În utilizarea acestei Aplicaţii orice devieri trebuie să fie în
conformitate cu prevederile din IVS 3, Raportarea evaluării.

9.0 Data intrării în vigoare
9.1 Acest Standard Internaţional de Aplicaţie în Evaluare a intrat în vigoare la
31 Iulie 2007.
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Standardul Internaţional de Practică în
Evaluare 1 – GN 1
Evaluarea proprietăţii imobiliare (Revizuit în
2007)
1.0 Introducere
1.1 Conceptele fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate
ale Comitetului pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC) prezintă
termenii şi conceptele care sunt fundamentale pentru toate evaluările. Scopul
GN 1 constă în clarificarea acestor fundamente, pentru a fi înţelese mai bine în
evaluarea proprietăţii imobiliare.
1.2 Proprietatea imobiliară reprezintă o parte considerabilă a avuţiei
mondiale. Dacă operaţiunile de pe pieţele imobiliare sunt stabilite şi depind de
evaluări credibile, acestea trebuie să agreeze Standardele prin care valoarea de
piaţă şi alte tipuri de valoare sunt estimate şi raportate de către evaluatori.
Înţelegerea corectă şi aplicarea adecvată a acestor Standarde vor contribui
inevitabil la viabilitatea tranzacţiilor imobiliare internaţionale şi naţionale, vor
îmbunătăţi poziţia relativă a proprietăţii imobiliare faţă de alte alternative de
investiţii şi vor reduce cazurile de fraudă şi abuz.
1.3 Termenul proprietate, în sens juridic, poate fi definit mai degrabă ca drept
de proprietate decât ca o entitate fizică precum teren, clădiri şi bunuri mobile
corporale. În acest context, IVSC identifică patru tipuri generale de proprietate:
1.3.1 Proprietatea imobiliară (GN 1)
1.3.2 Bunuri mobile (GN-urile 3, 4 şi 5)
1.3.3 Întreprinderi (GN 6)
1.3.4 Active financiare
1.4 Pentru evaluarea proprietăţii imobiliare, la fel ca şi pentru evaluarea altor
tipuri de proprietate, metodele de evaluare sunt recunoscute şi acceptate pe
scară largă. Pentru evaluator şi pentru utilizatorii serviciilor de evaluare este
important ca metodele adecvate să fie pe deplin înţelese, să fie aplicate
competent şi să fie explicate satisfăcător. Prin atingerea acestui obiectiv,
evaluatorii contribuie la soliditatea şi credibilitatea estimărilor valorii de piaţă
şi, în consecinţă, la bunăstarea pieţelor pe care îşi desfăşoară activitatea.
GN 1, Evaluarea proprietăţii imobiliare
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1.5 Promovarea înţelegerii şi evitarea abuzurilor pe piaţă cer ca evaluatorul şi
utilizatorul serviciilor de evaluare să facă o distincţie clară între tipurile de
proprietate. În caz contrar, se poate ajunge la luarea unor decizii incorecte sau
recomandări greşite şi la prezentarea/interpretarea eronată a valorilor raportate.
Când tipurile de proprietate sunt confundate sau amestecate, rezultatul este o
supraevaluare sau o subevaluare. Acelaşi lucru este valabil şi atunci când
terminologia folosită este ambiguă sau neadecvată.
1.6 Evaluatorii de proprietăţi imobiliare cunosc complexitatea pieţelor şi a
proprietăţilor imobiliare, cumpărate şi vândute în cadrul acestora. Dacă sunt
urmate Principiile de Evaluare General Acceptate (GAVP), diferenţele de pe
pieţele imobiliare şi dintre proprietăţile individuale vor fi reflectate cu acurateţe
şi credibilitate.
1.7 În toate ţările membre IVSC este recunoscut faptul că evaluarea
proprietăţii imobiliare necesită o pregătire, instruire şi experienţă speciale. La
fel cum dezvoltarea firmelor profesionale de evaluare, la nivel naţional, atestă
cerinţa pieţei pentru evaluatori competenţi şi corecţi, în fiecare ţară,
globalizarea pieţelor imobiliare şi constituirea IVSC reflectă cerinţa pieţei ca
evaluatorii să adopte metode consecvente (coerente) în întreaga lume. GN 1,
Evaluarea proprietăţii imobiliare, furnizează cadrul pentru aplicarea metodelor
general acceptate, utilizate pentru evaluarea proprietăţii imobiliare la nivel
internaţional.
1.8 Trebuie clar înţelese relaţiile dintre GN 6 şi GN 12, referitoare la
evaluarea întreprinderii şi respectiv a proprietăţii generatoare de afaceri (PGA)
şi GN 1, referitor la evaluarea proprietăţii imobiliare. Proprietatea imobiliară
este evaluată ca o „entitate” distinctă şi anume, ca active fizice asupra cărora se
aplică anumite drepturi de proprietate. De exemplu, o clădire de birouri, o
locuinţă, o fabrică sau alte tipuri de proprietate care încorporează şi terenul
aferent. Totuşi, în evaluarea întreprinderii sau PGA se poate regăsi şi
proprietatea imobiliară, care poate fi o componentă. Valoarea de piaţă a
proprietăţii imobiliare este întotdeauna estimată în concordanţă cu Standardul
Internaţional de Evaluare 1 (IVS 1). Când estimarea valorii proprietăţii
imobiliare este o componentă a evaluării întreprinderii, se estimează de fapt
valoarea de piaţă a acelei proprietăţi imobiliare. Aşa cum este prezentată în GN
1, această convenţie/procedură este diferită de practica nepermisă a estimării
valorii de piaţă a proprietăţii imobiliare a unei întreprinderi, prin alocarea
valorii totale a acesteia pe ipoteza continuităţii activităţii, pe activele şi pasivele
componente.
1.9 Obiectivul GN 1 nu constă în furnizarea unor instrucţiuni speciale despre
modalitatea în care ar trebui efectuată o anumită evaluare sau despre calificările
şi procedurile aplicate de evaluatorii profesionişti. Aceste aspecte sunt abordate
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în cadrul programelor de formare şi instruire continuă din fiecare ţară. Intenţia
IVSC este de a stabili cadrul general şi cerinţele pentru evaluarea proprietăţii
imobiliare, în scopul armonizării practicilor internaţionale de evaluare.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest GN este elaborat pentru a oferi sprijin în elaborarea sau în utilizarea
evaluărilor de proprietate imobiliară.
2.2 Elementele principale ale GN 1 includ:
2.2.1 o identificare a termenilor şi definiţiilor cheie;
2.2.2 o sinteză a procesului de evaluare şi logica sa;
2.2.3 o prezentare a importanţei principiilor şi conceptelor;
2.2.4 o expunere a cerinţelor adecvate de prezentare a informaţiilor şi de
raportare;
2.2.5 exemple de abuzuri şi confuzii; şi
2.2.6 o prezentare a instrucţiunilor de aplicare a evaluării proprietăţii
imobiliare.
2.3 Aplicarea specifică a procedurilor de evaluare, calitative şi cantitative, nu
face obiectul GN 1. Totuşi, este important de subliniat că evaluatorii sunt
instruiţi în astfel de proceduri şi că procedurile sunt incluse în practicile general
acceptate. În practică, evaluatorii aplică, de obicei, mai multe proceduri în
fiecare evaluare şi apoi reconciliază rezultatele pentru a obţine o indicaţie finală
pentru valoarea de piaţă sau pentru o altă valoare specificată.

3.0 Definiţii
3.1 Conceptele fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate
definesc următoarele concepte: teren şi proprietate; proprietate imobiliară,
drept de proprietate şi activ; preţ, cost şi valoare; valoare de piaţă, cea mai
bună utilizare şi utilitate. Glosarul defineşte multe dintre conceptele şi termenii
tehnici utilizaţi în Standarde. Definiţiile de mai jos sunt specifice GN 1 şi sunt
incluse pentru a ajuta cititorul.
3.2 Informaţii comparabile. Informaţii utilizate în evaluare care conduc la
estimările valorii. Informaţiile comparabile se referă la proprietăţile care au
caracteristici similare cu cele ale proprietăţii supusă evaluării (proprietatea
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subiect). Astfel de informaţii includ preţuri de vânzare, chirii, venituri şi
cheltuieli, rate de capitalizare şi de actualizare/randament practicate pe piaţă.
3.3 Elemente de comparaţie. Caracteristicile specifice ale proprietăţilor şi
tranzacţiilor care determină diferenţele dintre preţurile plătite pentru
proprietăţile imobiliare. Elementele de comparaţie includ, fără a se limita
numai la acestea, următoarele: drepturile de proprietate transmise, condiţiile de
finanţare, condiţiile de vânzare, condiţiile de piaţă, localizarea şi caracteristicile
fizice şi economice. (A se vedea paragraful 5.22 din acest document pentru o
prezentare integrală a elementelor de comparaţie.)
3.4 Cea mai bună utilizare. Cea mai probabilă utilizare a proprietăţii, care este
fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal, fezabilă financiar şi care
conduce la cea mai ridicată valoare a proprietăţii evaluate. (A se vedea
Conceptele fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate,
secţiunea 6.)
3.5 Piaţă. Mediul în care bunurile, mărfurile şi serviciile sunt tranzacţionate,
între cumpărători şi vânzători, prin mecanismul preţului.
3.6 Valoarea de piaţă. Definiţiile sunt incluse în Conceptele fundamentale ale
Principiilor de Evaluare General Acceptate şi în Standardul Internaţional de
Evaluare 1, secţiunea 3.
3.7 Drepturi de proprietate. Drepturile de a poseda, a folosi şi a culege fructele,
cât şi de a dispune asupra obiectului dreptului de proprietate imobiliară.
Acestea includ dreptul de construire sau obligaţia de neconstruire a terenului,
dreptul de a-l închiria, de a-l exploata la suprafaţă sau în subteran, de a-i
modifica topografia, de a-l parcela şi de a-l extinde în conformitate cu
reglementările legale. Aceste drepturi sunt considerate atribute (elemente) ale
dreptului de proprietate. Atributele dreptului de proprietate pot fi exercitate
numai în limitele şi condiţiile prevăzute de lege. Dreptul de proprietate poate fi
susceptibil de dezmembrare prin uz, uzufruct, abitaţie, superficie şi servituţi
legale, naturale şi/sau convenţionale.
3.8 Proprietate imobiliară. Terenul şi toate lucrurile care sunt parte naturală a
terenului, de exemplu: copacii şi mineralele, ca şi obiectele adăugate de
oameni, cum ar fi clădirile şi amenajările amplasamentului. Toate instalaţiile
permanente ale clădirilor, cum ar fi: conductele, sistemele de încălzire şi de aer
condiţionat, cablurile electrice şi cele incluse în construcţie, cum ar fi lifturile
sau ascensoarele, fac parte, de asemenea, din proprietatea imobiliară.
Proprietatea imobiliară include toate construcţiile şi amenajările de la
suprafaţă şi din subteran. (A se vedea Conceptele fundamentale ale Principiilor
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de Evaluare General Acceptate, ca şi Glosarul.)
3.9 Drepturile reale imobiliare. Toate prerogativele, avantajele şi beneficiile
legate de proprietatea asupra bunurilor imobile (proprietatea imobiliară).
Drepturile reale imobiliare reprezintă un concept legal, distinct de proprietatea
imobiliară (bunurile imobile) care reprezintă un activ fizic. Pot să existe
anumite limitări potenţiale în exercitarea drepturilor reale imobiliare. (A se
vedea Tipuri de proprietate, paragrafele 2.2.1 şi 2.2.4,)
3.10 Unităţi (criterii) pentru comparaţie. De obicei, un factor rezultat din două
componente, care reflectă diferenţele dintre proprietăţi şi facilitează analiza în
cele trei abordări ale valorii, cum ar fi preţul/m2, raportul dintre preţul de
vânzare a proprietăţii şi venitul ei net (multiplicatorul venitului net).
3.11 Abordarea prin cost. Una dintre abordările valorii cel mai frecvent
aplicate pentru estimarea valorii de piaţă şi în multe alte cazuri de evaluare.
Costul de înlocuire net este considerat ca o aplicaţie a abordării prin cost în
estimarea valorii activelor specializate, în scopuri de raportare financiară şi
când evidenţele directe de piaţă sunt limitate (vezi GN 8, Abordarea prin cost
pentru raportarea financiară – (CIN).)

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Pentru comentarii generale referitoare la cerinţele normelor contabile pentru
evaluările proprietăţii imobiliare şi la utilitatea valorii de piaţă în promovarea
obiectivităţii şi comparabilităţii evaluărilor de proprietăţi imobiliare, a se vedea
Standardul Internaţional de Aplicaţie în Evaluare 1.

5.0 Instrucţiuni de aplicare
5.1 Valoarea, în sensul cel mai larg, este definită ca relaţia dintre un bun deţinut
ca proprietate şi o persoană sau mai multe care doresc să-l deţină. Pentru a face
distincţie între diferitele tipuri de relaţii subiective, care pot apărea între
persoane, evaluatorii trebuie să identifice un anumit tip particular de valoare, ca
bază a oricărei evaluări. Valoarea de piaţă este cel mai utilizat tip de valoare,
dar există şi tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă. (A se vedea
Introducerea la Standardele 1, 2 şi 3 şi IVS-urile 1 şi 2.)
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5.1.1 Valoarea de piaţă a evoluat în concepţie şi definire sub influenţa
forţelor pieţei şi ca răspuns la diferitele principii ale economiei proprietăţii
imobiliare. Prin aplicarea, în evaluări, a unei definiţii a valorii, cum ar fi
valoarea de piaţă, evaluatorii şi utilizatorii au un plan obiectiv de
analiză.
5.1.2 Atunci când scopul unei evaluări este valoarea de piaţă,
evaluatorul va aplica definiţiile, procesele şi metodele compatibile cu
IVS 1.
5.2 Când scopul unei evaluări este un tip de valoare diferit de valoarea de
piaţă, evaluatorul va aplica o definiţie adecvată a tipului respectiv de
valoare şi va respecta IVS 2 şi GN-urile aplicabile. În situaţiile în care
scopul evaluării este o valoare diferită de valoarea de piaţă, este
responsabilitatea evaluatorului să evite potenţialele neînţelegeri şi aplicări
eronate ale estimării acelei valori. Prezentările adecvate, identificarea şi
definirea termenilor şi precizarea condiţiilor limitative ale aplicării evaluării şi
raportului de evaluare asigură, în mod normal, conformitatea.
5.3 Figura 1-1 din GN 1 ilustrează procesul de evaluare, aşa cum este aplicat pe
plan internaţional. Procesul reflectă Principiile de Evaluare General Acceptate
(GAVP) şi este asemănător aproape în toate ţările, chiar dacă nu toate etapele
sunt urmate în mod explicit. Principiile din care derivă acest proces sunt
aceleaşi în toate ţările. Deşi procesul poate fi utilizat atât pentru estimarea
valorii de piaţă, cât şi altor tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă, în
cazul aplicaţiilor privind valoarea de piaţă este necesar ca evaluarea să se
bazeze exclusiv pe informaţiile de piaţă.
5.4 Procesul de evaluare este diferit ca sferă de raportul de evaluare.
Procesul de evaluare include toate cercetările, informaţiile, raţionamentele,
analizele şi concluziile necesare pentru a ajunge la valoarea estimată.
Raportul de evaluare comunică aceste procese şi concluziile. Deşi cerinţele
diferă de la o ţară la alta, o cerinţă a acestor Standarde este păstrarea
documentelor adecvate pentru a demonstra că procesul de evaluare a fost
parcurs şi deci concluziile sunt credibile şi serioase. Aceste documente
trebuie să fie disponibile în cazul unor verificări ulterioare. (A se vedea
Codul Deontologic IVSC, paragrafele 5.3.5 şi 5.3.6.) În practică, unele formate
ale raportului pot prezenta incomplet întreaga bază a evaluării. Dacă raportul
este limitat în orice fel, evaluatorul va face distincţia între sfera evaluării şi
cea a raportului de evaluare.
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Figura 1-1
Procesul de evaluare

DEFINIREA PROBLEMEI
IDENTIFICAREA
PROPRIETĂŢII
IMOBILIARE

IDENTIFICAREA
DREPTURILOR DE
PROPRIETATE

UTILIZAREA
EVALUĂRII

DEFINIREA
VALORII

DATA
EVALUĂRII

SFERA
EVALUĂRII

ALTE
CONDIŢII
LIMITATIVE

ANALIZA PRELIMINARĂ, CULEGEREA ŞI SELECTAREA INFORMAŢIILOR

GENERALE
(Regiune, oraş şi vecinătate)
SOCIALE
ECONOMICE
GUVERNAMENTALE
MEDIU ÎNCONJURĂTOR

SPECIFICE
(Informaţii despre proprietatea
imobiliară evaluată şi proprietăţi
comparabile)
COST ŞI DEPRECIERE
VENITURI ŞI CHELTUIELI
RATA DE CAPITALIZARE
ISTORICUL PROPRIETĂŢII
UTILIZAREA PROPRIETĂŢII

OFERTA
CONCURENŢIALĂ
ŞI CEREREA
(Piaţa proprietăţii imobiliare evaluate)
INVENTARUL PROPRIETĂŢILOR
COMPARABILE
TRANZACŢII ŞI OFERTE
SPAŢII NEOCUPATE ŞI
CONSTRUCŢII NOI
STUDII ALE CERERII
RATE DE ABSORBŢIE

ANALIZA CELEI MAI BUNE UTILIZĂRI
Terenul ca fiind liber/neocupat
Proprietatea ca fiind construită
Specificarea în termeni de utilizare, timp şi participanţi pe piaţă
ESTIMAREA VALORII TERENULUI
APLICAREA ABORDĂRILOR ÎN EVALUARE
ABORDAREA
PRIN COMPARAŢIA
VÂNZĂRILOR

ABORDAREA
PRIN CAPITALIZAREA
VENITULUI

ABORDAREA
PRIN COST

RECONCILIEREA REZULTATELOR ŞI ESTIMAREA VALORII FINALE
RAPORTAREA VALORII DEFINITE
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5.5 Este adecvat şi uzual ca instrucţiunile clientului (paragraful 5.6, de mai
jos) să fie menţionate în scris într-o scrisoare sau contract de prestări de
servicii. În situaţiile estimării valorii de piaţă, pentru independenţa sau
neutralitatea evaluatorului, se obişnuieşte şi întocmirea unei declaraţii
afirmative. Contractul stabileşte şi relaţiile de afaceri dintre evaluator şi client,
onorariul şi condiţiile de plată, cerinţele şi limitările speciale, o identificare a
Standardelor care vor fi aplicate şi alte aspecte relevante.
5.6 Aşa cum este prezentat în Figura 1-1, evaluatorul şi clientul evaluării
trebuie să fie de acord asupra contextului şi sferei evaluării. Definirea
activităţii de evaluare include:
5.6.1 o identificare a proprietăţii imobiliare implicată în evaluare;
5.6.2 o identificare a drepturilor de proprietate care trebuie evaluate;
5.6.3 destinaţia evaluării şi orice limitări în acest sens;
5.6.4 identificarea oricăror subcontractanţi (colaboratori) sau agenţi şi
a contribuţiei lor;
5.6.5 definiţia tipului de valoare cerut;
5.6.6 data la care este valabilă valoarea estimată şi data raportului de
evaluare;
5.6.7 o identificare a sferei/dimensiunii evaluării şi a raportului de
evaluare, şi
5.6.8 o identificare a oricăror condiţionări şi condiţii limitative pe care
s-a bazat evaluarea.
5.7 În parcurgerea etapelor înscrise în analiza preliminară şi în culegerea şi
selectarea informaţiilor, solicitate în procesul de evaluare, evaluatorul se
familiarizează cu piaţa generală şi cu proprietatea de evaluat, stabilind un
punct de plecare pentru analize mai aprofundate.
5.7.1 Informaţiile economice generale sunt colectate la nivel de vecinătate,
oraş, regiune şi chiar la nivel naţional şi internaţional, în funcţie de
proprietatea implicată. Pentru o mai bună cunoaştere a unei proprietăţi sunt
examinaţi factorii sociali, economici, guvernamentali şi de mediu, ce pot
influenţa valoarea de piaţă (sau alt tip de valoare). Sunt investigate în
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detaliu şi alte forţe specifice care trebuie luate în considerare.
5.7.2 Informaţiile specifice despre proprietate, sau informaţiile mai
detaliate despre proprietatea de evaluat şi proprietăţile comparabile sunt, de
asemenea, colectate şi examinate. Acestea includ informaţii despre
amplasament, amenajări şi construcţii, informaţii despre costuri şi
depreciere, date despre venituri şi cheltuieli, informaţii privind ratele de
capitalizare şi de actualizare, istoricul proprietăţii şi utilizării acesteia şi alte
informaţii considerate a fi semnificative şi de avut în vedere de către
cumpărători şi vânzători, în negocierile şi tranzacţiile lor.
5.7.3 Informaţiile privind cererea şi oferta, caracteristice celei mai
probabile pieţe pentru proprietate, sunt analizate în scopul întocmirii unui
inventar al proprietăţilor concurente cu proprietatea evaluată, pentru
segmentul de piaţă, precum şi unui inventar al proprietăţilor existente, care
pot fi adaptate ca şi al noilor proprietăţi aflate în construcţie, care vor
majora oferta concurenţială. Pieţele sunt analizate pentru a determina
tendinţele pieţei, relaţiile între cerere şi ofertă, ratele de absorbţie şi alte
informaţii specifice de piaţă.
5.8 După ce informaţiile de mai sus au fost colectate şi analizate, evaluatorul ar
trebui să determine utilizările posibile ale terenului aparţinând proprietăţii
evaluate. Deoarece diferite loturi de proprietăţi imobiliare pot avea diferite
utilizări potenţiale, în selectarea vânzărilor şi a altor informaţii
comparabile, primul pas necesar este determinarea celei mai bune utilizări
(CMBU) a proprietăţii evaluate. Evaluatorul va lua în considerare atât cea
mai bună utilizare a terenului considerat ca fiind liber, cât şi cea mai bună
utilizare a proprietăţii considerată ca fiind construită (vezi prezentarea
CMBU în Conceptele fundamentale ale Principiilor de Evaluare General
Acceptate, secţiunea 6.0 şi paragrafele).
5.8.1 Conceptul CMBU se bazează pe ideea că, deşi două sau mai multe
parcele de teren pot fi similare fizic şi localizate apropiat, pot exista
diferenţe semnificative în ce priveşte modul în care acestea pot fi utilizate.
Cea mai bună modalitate în care o proprietate poate fi utilizată este de bază
în determinarea valorii ei de piaţă.
5.8.2 Factorii hotărâtori ai CMBU includ răspunsurile la următoarele
întrebări:


Utilizarea sugerată este una rezonabilă şi probabilă?



Utilizarea este legală sau există o probabilitate rezonabilă de a se
obţine o aprobare legală pentru acea utilizare?
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Proprietatea este fizic adecvată utilizării sau poate fi adaptată pentru
acea utilizare?



Este fezabilă financiar utilizarea propusă? şi



Pentru utilizările care au trecut cele patru teste anterioare, CMBU
selectată reflectă cea mai profitabilă utilizare a terenului?

5.9 Pentru evaluarea terenului sunt utilizate mai multe metode.
Aplicabilitatea lor diferă în funcţie de tipul de valoare estimată şi de
disponibilitatea informaţiilor. Pentru estimările valorii de piaţă, orice metodă
aleasă trebuie să fie justificată de informaţii de piaţă. (A se vedea paragraful
5.25 şi subparagrafele).
5.10 În multe ţări, dar nu în toate, în procesul de evaluare sunt recunoscute
trei abordări ale evaluării: comparaţia vânzărilor, capitalizarea venitului şi
cost. Dacă existenţa informaţiilor de piaţă abundente face ca abordarea prin
cost să fie mai puţin relevantă, lipsa informaţiilor comparabile poate face ca
abordarea prin cost să fie predominantă. Legislaţia din unele ţări
reglementează sau limitează aplicarea uneia sau mai multor abordări. Dacă nu
există astfel de restricţii sau alte motive de constrângere pentru o anume
omisiune, este raţional ca evaluatorul să ia în considerare fiecare abordare.
În unele ţări, utilizarea fiecărei abordări este obligatorie, cu excepţia cazului în
care evaluatorul poate să demonstreze o lipsă a informaţiilor necesare sau un alt
motiv temeinic pentru omisiunea unei anumite abordări. Fiecare abordare se
bazează pe principiul substituţiei, conform căruia atunci când sunt
disponibile mai multe bunuri sau servicii similare, cel cu preţul cel mai scăzut
va avea cea mai mare cerere şi cea mai răspândită distribuţie. Cu alte cuvinte,
preţul unei proprietăţi, stabilit pe o piaţă dată, este limitat de preţurile plătite în
mod frecvent pentru proprietăţi competitive pe acelaşi segment de piaţă, de
alternativele financiare pentru investirea banilor în alte domenii şi de costul de
construcţie a unei noi proprietăţi sau de adaptare a unei proprietăţi vechi la o
utilizare similară cu cea a proprietăţii de evaluat.
5.11 Abordarea prin comparaţia vânzărilor consideră că preţurile proprietăţii
sunt stabilite de piaţă. Valoarea de piaţă poate fi deci calculată în urma
studierii preţurilor de pe piaţă ale proprietăţilor competitive pe segmentul
respectiv de piaţă. Pentru procesul de evaluare, aplicarea proceselor de
comparaţii este fundamentală.
5.11.1 Atunci când există informaţii disponibile, abordarea prin
comparaţia vânzărilor este cea mai directă şi sistematică abordare
pentru estimarea valorii.
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5.11.2 Când nu există informaţii suficiente, aplicabilitatea abordării prin
comparaţia vânzărilor poate fi limitată. Cercetarea insuficientă de către
evaluator nu este o scuză pentru omisiunea acestei abordări, atunci când
există informaţii disponibile sau când acestea pot fi procurate în mod
rezonabil. (A se vedea paragraful 5.23 şi subparagrafele pentru prezentarea
analizei de piaţă, verificarea informaţiilor, procedura de corecţie a preţului
şi reconcilierea rezultatelor.)
5.11.3 După ce au fost colectate şi verificate informaţiile privind
vânzările, trebuie selectate şi analizate unul sau mai multe unităţi/
criterii pentru comparaţie. Unităţile/criteriile pentru comparaţie utilizează
două componente pentru a genera un factor (de exemplu, preţ pe unitatea de
suprafaţă sau rata rezultată prin raportarea preţului de vânzare al proprietăţii
la venitul său net (adică multiplicatorul venitului net), care reflectă precis
diferenţele dintre proprietăţi. Unităţile/criteriile de comparaţie, pe care
cumpărătorii şi vânzătorii de pe o anumită piaţă le utilizează în deciziile lor
de cumpărare şi de vânzare, au o relevanţă specială şi li se acordă o
importanţă mare.
5.11.4 Elementele de comparaţie sunt reprezentate de caracteristicile
specifice ale proprietăţilor şi tranzacţiilor, care determină existenţa
unor diferenţe între preţurile plătite pentru proprietatea imobiliară.
Acestea sunt elemente esenţiale în abordarea prin comparaţia vânzărilor.
5.11.5 Pentru a realiza o comparaţie directă, între o proprietate
comparabilă vândută şi proprietatea evaluată, evaluatorul ar trebui să
ia în considerare posibile corecţii bazate pe diferenţele dintre
elementele de comparaţie. Corecţiile pot reduce/ restrânge diferenţele
dintre fiecare proprietate comparabilă şi proprietatea de evaluat.
Evaluatorii aplică metode cantitative şi/sau calitative pentru analiza
diferenţelor şi pentru estimarea corecţiilor.
5.12 Abordarea prin capitalizarea venitului poate fi aplicată atât în
estimările valorii de piaţă, cât şi ale altor tipuri de valoare. Totuşi, pentru
aplicaţiile valorii de piaţă, este necesară culegerea şi analizarea
informaţiilor relevante de piaţă. Acest aspect este diferit de cel al prelucrării
unor informaţii subiective, pentru un anumit proprietar, sau pentru reflectarea
punctului de vedere al unui anumit investitor sau analist.
5.12.1 Abordarea prin capitalizarea venitului este bazată pe aceleaşi
principii care se aplică şi în alte abordări ale evaluării. În mod concret,
abordarea consideră că valoarea este creată de aşteptările de beneficii
viitoare (fluxuri de venit). Capitalizarea venitului utilizează procesele care
calculează valoarea actualizată a beneficiilor viitoare anticipate.
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5.12.2 Ca şi alte abordări, abordarea prin capitalizarea venitului poate fi
utilizată cu credibilitate numai când există informaţii comparabile
relevante. Dacă astfel de informaţii nu există, abordarea poate fi utilizată
pentru o analiză generală, şi nu pentru scopul unei comparaţii directe de
piaţă. Abordarea prin capitalizarea venitului este importantă, în special,
pentru proprietăţile care sunt cumpărate şi vândute pe baza capacităţii
şi caracteristicilor lor de a genera câştiguri, precum şi în situaţiile în
care există evidenţe de piaţă pentru susţinerea diverselor elemente
încorporate în analiză. Cu toate acestea, precizia matematică a
procedurilor utilizate în abordare nu ar trebui să fie înţeleasă ca fiind o
indicaţie a acurateţei rezultatelor.
5.12.3 Pentru abordarea prin capitalizarea venitului, analiza de piaţă este
importantă din mai multe motive. Pe lângă oferirea de informaţii care vor
fi prelucrate, analiza de piaţă furnizează şi informaţii calitative pentru
a determina comparabilitatea şi pentru a fundamenta importanţa
aplicabilităţii rezultatelor analizei. Astfel, abordarea nu este exclusiv
cantitativă sau matematică, ci solicită şi estimări calitative.
5.12.4 După ce a fost finalizată analiza de piaţă şi comparaţia, evaluatorii
analizează veniturile şi cheltuielile proprietăţii evaluate. Această etapă
implică studierea veniturilor şi cheltuielilor istorice ale proprietăţii
luate în considerare, ca şi ale proprietăţilor concurente pentru care
există informaţii disponibile. Ulterior, se întocmeşte un flux de numerar
(bazat pe situaţia corectată a exploatării), care reflectă aşteptările pieţei,
elimină cazurile speciale ale unui anumit proprietar şi furnizează o
bază pentru analiza ulterioară. Scopul acestei etape este de a estima
venitul care poate fi obţinut de proprietate şi care va fi capitalizat pentru a
estima valoarea. Această estimare poate reflecta venitul şi cheltuielile
pentru un singur an sau dintr-un interval de ani.
5.12.5 Pe baza construcţiei fluxului de numerar (bazat pe situaţia
exploatării corectată), evaluatorul trebuie să aleagă o cale de capitalizare.
Capitalizarea directă divide venitul net din exploatare stabilizat, dintrun singur an, cu o rată totală sau de randament pentru toate riscurile,
rezultând astfel o indicaţie de valoare. Capitalizarea directă este utilizată
când există informaţii suficiente de piaţă. Fluxul de numerar actualizat ia
în considerare valoarea banilor în timp şi constă în actualizarea unui
flux de venituri nete din exploatare, obtenabil într-o perioadă de mai
mulţi ani. O metodă numită analiza fluxului de numerar actualizat
(DCF) este o formă predominantă a abordării prin venit. (A se vedea
GN 9.) Atât capitalizarea directă, cât şi fluxul de numerar actualizat pot fi
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utilizate pentru estimarea valorii de piaţă, dacă ratele de capitalizare şi de
actualizare sunt cele practicate pe piaţă. Dacă sunt aplicate corect, ambele
proceduri/metode ar trebui să ducă la obţinerea unor valori egale.
5.12.6 Situaţia corectată a exploatării arată că previziunea venitului se
face pe baza ipotezei că proprietatea este gestionată de un operator cu
eficienţă rezonabilă sau de un management cu competenţă medie.
5.13 Abordarea prin cost, cunoscută şi sub denumirea de metoda
antreprenorului, este recunoscută în multe ţări. În orice aplicaţie, abordarea
prin cost stabileşte valoarea prin estimarea costurilor de achiziţionare a
terenului şi de construire a unei noi proprietăţi, cu aceeaşi utilitate, sau de
adaptare a unei proprietăţi vechi la aceeaşi utilizare, fără costuri legate de
timpul de construcţie/adaptare. Costul terenului se adaugă la costul total al
construcţiei. (Dacă este cazul, în mod uzual la costurile de construcţie se
adaugă şi stimulentul/profitul promotorului imobiliar.) Abordarea prin cost
stabileşte limita superioară până la care piaţa ar plăti în mod normal pentru o
proprietate anumită, când aceasta ar fi nouă. În cazul unei proprietăţi vechi,
pentru estimarea unui preţ care reflectă aproximativ valoarea de piaţă, se
scad unele alocări (repartizări) pentru diferitele forme de depreciere
cumulată (deteriorare fizică; depreciere funcţională sau tehnologică şi
depreciere economică sau externă), pentru a estima un preţ care reflectă
aproximativ valoarea de piaţă. În funcţie de cantitatea de informaţii de piaţă
disponibile pentru efectuarea calculelor, abordarea prin cost poate conduce
direct la o estimare a valorii de piaţă. Abordarea prin cost este foarte utilă
pentru estimarea valorii de piaţă a unei construcţii care se intenţionează să se
realizeze, a proprietăţilor cu scopuri speciale şi a altor proprietăţi care nu se
tranzacţionează în mod frecvent pe piaţă. (Vezi şi GN 8, Abordarea prin cost
pentru raportarea financiară – (CIN).)
5.14 Cele trei abordări ale valorii sunt independente una de cealaltă, chiar dacă
fiecare abordare se bazează pe aceleaşi principii economice. Toate cele trei
abordări au ca scop estimarea unui nivel al valorii, dar concluzia asupra
valorii finale depinde de luarea în considerare a tuturor informaţiilor şi
proceselor folosite, iar reconcilierea valorilor derivă din rezultatele
obţinute din diferitele abordări într-o estimare finală a valorii. Aşa cum se
arată în Figura 1-1, procesul de reconciliere este urmat de raportarea valorii
definite.
5.15 Cerinţele pentru rapoartele de evaluare sunt prezentate în Codul
Deontologic IVSC şi în IVS 3, Raportarea evaluării.
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5.16 Dacă există informaţii de piaţă suficiente pentru fundamentarea
evaluării, rezultă valoarea de piaţă. În alte situaţii, când nu există
informaţii de piaţă suficiente sau când sunt date anumite instrucţiuni
speciale, rezultatul va fi un tip de valoare diferit de valoarea de piaţă.
5.17 Existenţa diferitelor tipuri de valoare nu ar trebui să-i deruteze pe
evaluatori sau pe utilizatorii rapoartelor de evaluare. Valoarea de piaţă, care
este tipul de valoare cel mai des solicitat, este diferită de toate celelalte
tipuri de valoare. Fiecare tip de valoare are un cadru conceptual propriu şi
o modalitate specifică de aplicare, care trebuie înţelese în mod adecvat.
Evaluatorul asigură credibilitatea evaluărilor prin raportarea corectă, prin
clarificări şi comentarii adecvate, precum şi prin asigurarea că tipul de valoare
menţionat în raportul de evaluare corespunde scopului propus şi destinaţiei
evaluării.
5.18 Termenii piaţă şi pieţe implică proprietăţi, cumpărători, vânzători şi
un anumit grad de concurenţă. Dacă o proprietate selectată pentru comparaţie
nu este sau nu poate fi o concurentă cu proprietatea evaluată, pe aceeaşi piaţă,
este foarte probabil ca acea proprietate să aparţină unei pieţe diferite.
5.19 Totalitatea atributelor drepturilor de proprietate privată, asociate unui bun
imobil, conferă titularului un drept de proprietate absolut, exclusiv sau deplin,
sau o altă exprimare din legislaţia unor ţări.
5.20 În orice analiză a informaţiilor comparabile este esenţial ca
proprietăţile, de la care au fost colectate informaţiile comparabile, să aibă
caracteristici similare cu cele ale proprietăţii evaluate. Acestea includ
caracteristici legale, fizice, de localizare şi utilizare, care sunt compatibile cu
cele ale proprietăţii de evaluat şi reflectă condiţiile de pe piaţa pe care
concurează proprietatea de evaluat. Diferenţele ar trebui notate şi analizate
pentru a conduce la estimarea corecţiilor în toate cele trei abordări.
5.20.1 În abordarea prin comparaţia vânzărilor, informaţiile privind
vânzările comparabile sunt corectate pentru a reflecta diferenţele dintre
fiecare proprietate comparabilă şi proprietatea de evaluat. Elementele de
comparaţie includ drepturile de proprietate transmise, condiţiile de
finanţare, condiţiile de vânzare, cheltuielile imediate după achiziţionare,
condiţiile de piaţă, localizarea, caracteristicile fizice, caracteristicile
economice, utilizarea şi componentele non-imobiliare ale proprietăţii
vândute.
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5.20.2 În abordarea prin capitalizarea venitului, informaţiile
comparabile cuprind chiria, venitul, cheltuielile şi informaţiile privind
ratele de capitalizare şi de actualizare. Categoriile de informaţii
comparabile privind veniturile şi cheltuielile, utilizate în previziunile
veniturilor şi cheltuielilor viitoare ca şi în stabilirea ratelor de capitalizare şi
de actualizare, trebuie să fie identice.
5.20.3 În abordarea prin cost, informaţiile comparabile se referă la
costurile de construcţie sau de dezvoltare, iar corecţiile sunt făcute pentru a
justifica diferenţele în cantităţi, calităţi şi utilitate. În plus, se face şi analiza
informaţiilor privind terenurile comparabile şi estimările deprecierii
comparabile.
5.21 Pentru a conduce la analize corecte sunt selectate unităţi (criterii) pentru
comparaţie. În funcţie de tipul de proprietate şi de scopul analizei pot fi
utilizate diferite unităţi de măsură. Clădirile de birouri şi pentru depozite pot fi
comparate utilizând preţul pe metru pătrat sau picior pătrat de suprafaţă
închiriabilă. În anumite pieţe, compararea clădirilor pentru depozite poate
utiliza preţul pe metru cub şi picior cub; apartamentele pot fi comparate pe baza
preţului pe unitate de apartament sau de suprafaţă; şi proprietăţile agricole pot fi
comparate, folosind venitul din recoltă pe hectar sau acru sau pe numărul de
unităţi de animale suportabil pe hectar sau acru. Unităţile de măsură pentru
comparaţie sunt utile numai atunci când sunt selectate şi aplicate în mod
coerent/consecvent, în fiecare analiză, pentru proprietatea evaluată şi
pentru proprietăţile comparabile şi când reflectă unităţile de comparaţie
utilizate de cumpărători şi de vânzători pe o anumită piaţă.
5.22 Elementele de comparaţie identifică acele caracteristici specifice ale
proprietăţilor şi tranzacţiilor care pot explica diferenţele de preţ. Analiza de
piaţă identifică, în special, elementele care sunt mai sensibile. În analiza
vânzărilor comparabile elemente de comparaţie considerate ca fiind de
bază sunt următoarele:
5.22.1 Drepturile de proprietate transmise. Este esenţială o identificare
precisă a drepturilor de proprietate transmise în fiecare tranzacţie
comparabilă, selectată pentru analiză, deoarece preţul de tranzacţie se
bazează întotdeauna pe dreptul de proprietate transmis.
5.22.2 Condiţiile de finanţare. Tipurile şi condiţiile aranjamentelor
financiare în orice tranzacţie ar trebui să fie pe deplin înţelese, analizate şi
luate în considerare, deoarece diferitele aranjamente financiare pot face ca
preţul plătit pentru o proprietate să fie diferit de cel plătit pentru o
proprietate identică.
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5.22.3 Condiţiile de vânzare. În multe situaţii, motivaţia specială a părţilor
dintr-o tranzacţie poate afecta preţurile plătite şi chiar să genereze unele
tranzacţii de natură diferită de condiţiile de piaţă. Exemple de condiţii
speciale ale vânzării includ un preţ mai ridicat plătit de un cumpărător
pentru că lotul are valoare sinergetică; un preţ mai scăzut plătit pentru că
vânzătorul era grăbit să încheie vânzarea; o relaţie financiară, de afaceri sau
familială între părţile implicate în tranzacţie; impozite şi taxe neuzuale;
lipsa de expunere a proprietăţii pe piaţă (liberă) sau perspectiva unor
proceduri de litigiu îndelungate.
5.22.4 Cheltuielile imediate după cumpărare sunt cheltuielile care ar trebui
realizate după achiziţionarea proprietăţii şi pe care un cumpărător avizat lear putea negocia în preţul de achiziţie. Exemple sunt: costul de reparaţie sau
de înlocuire a structurii/clădirii sau elementelor de structură/clădiri, costul
pentru decontaminarea mediului sau costuri asociate cu modificările de
zonare pentru a permite dezvoltarea.
5.22.5 Condiţiile de piaţă. Condiţiile de piaţă la data vânzării proprietăţii
comparabile pot fi diferite de cele de la data evaluării proprietăţii supuse
evaluării. Factorii care influenţează condiţiile de piaţă includ aprecierea sau
deprecierea rapidă a valorilor proprietăţii, schimbări în legislaţia
impozitării, restricţii de construire sau stopări ale acesteia, fluctuaţii în
cerere şi ofertă sau orice combinaţie a forţelor care determină modificarea
condiţiilor de piaţă, de la un moment la altul.
5.22.6 Localizarea. Ar trebui comparate localizările proprietăţilor
comparabile şi ale proprietăţii de evaluat, pentru a stabili dacă localizarea şi
vecinătatea influenţează preţurile plătite. Diferenţele mari de localizare pot
indica faptul că o tranzacţie nu este cu adevărat comparabilă şi deci ar trebui
eliminată.
5.22.7 Caracteristicile fizice. Atribute cum ar fi mărimea, calitatea
construcţiei şi starea tehnică a proprietăţii evaluate şi ale proprietăţilor
comparabile sunt descrise şi analizate de către evaluator. Dacă
caracteristicile fizice ale unei proprietăţi comparabile sunt diferite faţă de
cele ale proprietăţii evaluate, fiecare dintre diferenţe ar trebui luată în
considerare, iar evaluatorul trebuie să facă ajustarea corespunzătoare
impactului acestora asupra diferenţelor în valoare.
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5.22.8 Caracteristicile economice. Pentru analiza proprietăţilor generatoare
de venit se utilizează indicatori cum ar fi: venitul, cheltuielile de exploatare,
clauzele de închiriere, managementul şi caracteristicile chiriaşilor.
5.22.9 Utilizarea. Zonarea şi alte restricţii sau limitări influenţează
utilizarea proprietăţii. Dacă există o diferenţă între utilizarea existentă sau
între cea mai bună utilizare a unei proprietăţi comparabile şi cea a
proprietăţii evaluate, ar trebui luat în considerare, cu multă atenţie, impactul
acestei diferenţe asupra valorii. În general, în analiza comparativă ar trebui
utilizate numai proprietăţile care au cele mai bune utilizări identice sau
similare.
5.22.10 Componentele non-imobiliare ale vânzării. Bunuri mobile,
participaţii la alte afaceri sau alte elemente non-imobiliare pot fi incluse fie
în preţul de vânzare, fie în dreptul de proprietate care este evaluat. Aceste
componente ar trebui analizate în mod separat de proprietatea imobiliară.
Exemple tipice de bunuri mobile sunt obiectele de inventar, mobilierul şi
echipamentele dintr-un hotel sau restaurant.
5.23 În aplicarea abordării prin comparaţia vânzărilor, evaluatorul parcurge o
procedură sistematică. Evaluatorul:
5.23.1 Va analiza piaţa în scopul selectării informaţiilor de piaţă adecvate
pentru proprietăţile similare concurente cu proprietatea evaluată, pe acelaşi
segment de piaţă; aceste informaţii pot fi specifice diferitelor tipuri de
proprietate dar includ, de obicei: tipul de proprietate, data vânzării,
mărimea, localizarea, zonarea şi alte informaţii relevante;
5.23.2 Va verifica informaţiile pentru confirmarea corectitudinii acestora
şi pentru ca termenii şi condiţiile de vânzare să fie compatibile cu cerinţele
valorii de piaţă; unde apar diferenţe, evaluatorul va stabili dacă informaţiile
se încadrează doar în categoria consideraţiilor generale;
5.23.3 Va selecta unităţile (criteriile) pentru comparaţie relevante (de
exemplu: preţ pe metru sau picior pătrat, preţ pe cameră, multiplicatorul de
venit sau altele) şi va efectua analize comparative pentru fiecare criteriu;
5.23.4 Va compara proprietăţile vândute cu proprietatea evaluată,
utilizând elementele de comparaţie şi corectând preţul de vânzare al fiecărei
proprietăţi comparabile, în cazul în care există informaţii pertinente pentru a
susţine astfel de corecţii. Ca o alternativă, evaluatorul poate utiliza
informaţiile privind vânzările pentru a delimita sau determina intervalul
probabil al valorilor proprietăţii. Dacă informaţiile obţinute pentru o
proprietate nu sunt suficiente pentru comparabilitate, acea proprietate ar
trebui eliminată dintre comparabile;
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5.23.5 Va reconcilia rezultatele într-o valoare punctuală. Atunci când
condiţiile de piaţă sunt nedefinite sau când gama de informaţii privind
vânzările arată diferite grade de comparabilitate, poate fi acceptată stabilirea
unui interval de valori.
5.24 Cea mai bună utilizare susţine şi fundamentează analiza pentru toate
misiunile al căror scop este valoarea de piaţă. O înţelegere a
comportamentului şi dinamicii pieţei imobiliare este esenţială pentru
determinarea celei mai bune utilizări a proprietăţii. Deoarece forţele pieţei
creează valoarea de piaţă, interacţiunea dintre forţele pieţei şi cea mai bună
utilizare este de o importanţă fundamentală. Cea mai bună utilizare identifică
cea mai profitabilă utilizare dintre utilizările potenţiale pe care
proprietatea le poate avea şi, ca urmare, este dictată de piaţă.
5.24.1 Este posibil ca cea mai bună utilizare (CMBU) a terenului
considerat ca fiind liber şi CMBU a terenului, considerat ca fiind construit,
să fie diferită. În multe ţări demolarea construcţiilor poate fi ilegală, chiar
dacă este posibilă o utilizare mult mai profitabilă. Acolo unde este permisă
demolarea şi curăţirea amplasamentului, costurile implicate cu acestea pot
face ca noile construcţii să nu fie fezabile economic. Astfel, este posibil să
existe o diferenţă între CMBU a terenului considerat ca fiind liber şi cea a
proprietăţii ca fiind construită. Evaluatorul trebuie să analizeze şi să
menţioneze aceste consideraţii şi să precizeze care CMBU a fost selectată.
De asemenea, evaluatorul trebuie să explice selectarea CMBU.
5.24.2 În multe ţări, este necesar să se facă o estimare a valorii terenului,
considerat ca fiind liber, pe baza CMBU. Această determinare a CMBU
este, bineînţeles, necesară dacă terenul este liber, dar ea asigură şi o bază
economică pentru judecarea profitabilităţii amenajărilor şi construcţiilor,
când acestea există. Practica implică, de asemenea, analiza informaţiilor de
piaţă pentru a determina mărimea deprecierii cumulate a amenajărilor
terenului şi construcţiilor. În alte ţări sau în situaţiile în care informaţiile de
piaţă despre vânzările de terenuri libere sunt puţine, este posibil ca
valoarea terenului să nu poată fi estimată. Standardele principale din
fiecare ţară prescriu practica în aceste situaţii, dar, în orice eventualitate,
astfel de restricţii trebuie să fie înţelese clar.
5.25 Metodele de evaluare a terenului sunt:
5.25.1 Tehnica comparaţiei vânzărilor pentru evaluarea terenului implică o
comparaţie directă a terenului evaluat cu loturile similare de teren,
tranzacţionate recent pe piaţă şi pentru care există informaţii disponibile.
Deşi vânzările sunt cele mai importante, analiza cotaţiilor şi ofertelor de
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preţ pentru loturi similare, care concurează cu proprietatea evaluată, poate
aduce o contribuţie la o mai bună înţelegere a pieţei.
5.25.2 Tehnica parcelării şi dezvoltării poate fi şi ea aplicată în evaluarea
terenului. Acest proces presupune proiectarea unei parcelări a unui teren
într-o serie de loturi, calcularea veniturilor şi cheltuielilor asociate parcelării
şi construirii pe aceste parcele şi actualizarea venitului net rezultat,
obţinându-se astfel o indicaţie de valoare. Această tehnică poate fi susţinută
în unele situaţii, dar presupune un număr prea mare de ipoteze care pot face
dificilă asocierea cu definiţia valorii de piaţă. Se recomandă atenţie sporită
în stabilirea ipotezelor fundamentate, pe care evaluatorul trebuie să le
prezinte în întregime.
Când comparaţia directă nu este posibilă, pot fi aplicate cu precauţie
următoarele metode.
5.25.3 Repartizarea (alocarea) este o tehnică indirectă de comparaţie, care
utilizează o proporţie/rată între valoarea terenului şi valoarea proprietăţii
construite sau alte relaţii între componentele proprietăţii. Rezultatul constă
într-o rată/proporţie de repartizare a preţului de piaţă total între teren şi
amenajările terenului şi construcţii, pentru scopuri comparative.
5.25.4 Extracţia (prin scădere) este o altă tehnică de comparaţie indirectă
(uneori denumită şi abstracţie). Prin această metodă se estimează valoarea
amenajărilor terenului şi construcţiilor, prin costul lor minus deprecierea,
care se scade apoi din preţul total al proprietăţilor comparabile. Rezultatul
rezidual este o indicaţie a valorii posibile a terenului.
5.25.5 Tehnica reziduală a terenului pentru evaluarea terenului aplică, de
asemenea, informaţiile privind venitul şi cheltuielile ca elemente de analiză.
Se face analiza financiară a venitului net care poate fi obţinut printr-o
utilizare generatoare de venit, apoi, din venitul net total al proprietăţii se
deduce venitul cerut pentru remunerarea construcţiilor. Venitul rămas este
considerat ca fiind venitul rezidual al terenului şi este capitalizat într-o
indicaţie de valoare. Metoda este limitată la proprietăţile generatoare de
venit şi este mai des aplicată în cazul proprietăţilor noi, pentru care sunt
necesare mai puţine ipoteze.
5.25.6 Terenul poate fi evaluat şi prin capitalizarea rentei funciare
(chiriei). Dacă terenul este capabil să genereze în mod independent rentă
funciară (sau chirie), această rentă poate fi capitalizată într-o indicaţie de
valoare de piaţă atunci când există suficiente informaţii de piaţă. Totuşi,
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trebuie acordată atenţie în folosirea termenilor şi condiţiilor speciale ale
rentei funciare, care pot să nu fie reprezentative pe anumite pieţe. În plus,
deoarece rentele funciare au fost stabilite cu mai mulţi ani înaintea datei
evaluării, rentele respective ar putea să nu fie cele curente, iar ratele de
capitalizare curente pot fi dificil de obţinut.
5.26 O piaţă imobiliară poate fi definită ca interacţiunea dintre persoane fizice
sau entităţi care schimbă drepturi de proprietate pe alte active, de obicei, bani.
Pieţele imobiliare specifice sunt definite prin tipul de proprietate, localizare,
potenţialul de a genera venit, caracteristicile locatarilor tipici, atitudinile şi
motivaţiile investitorilor tipici sau prin alte atribute recunoscute de persoanele
fizice sau de entităţile care participă la schimbul de proprietăţi imobiliare. În
schimb, pieţele imobiliare fac obiectul unei diversităţi de influenţe sociale,
economice, guvernamentale şi de mediu.
5.26.1 În comparaţie cu pieţele de bunuri, de valori mobiliare sau de
mărfuri, pieţele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această
caracteristică este cauzată de mai mulţi factori cum sunt o ofertă relativ
inelastică şi o localizare fixă a proprietăţii imobiliare. Ca urmare, oferta de
proprietăţi imobiliare nu se adaptează rapid, ca răspuns la modificările
cererii de pe piaţă.
5.26.2 Investiţia în proprietatea imobiliară, care este relativ nelichidă,
implică mari sume de bani, care nu pot fi asigurate imediat. Evaluatorii
trebuie să recunoască aceste ineficienţe, iar înţelegerea caracteristicilor
pieţelor imobiliare şi/sau sub-pieţelor se va reflecta într-o analiză credibilă
şi obiectivă efectuată pentru clienţii lor.
5.27 Utilizarea abordării prin cost poate fi adecvată atunci când proprietăţile
sunt noi sau relativ nou construite, prezentând estimări ale unor elemente ca
valoarea terenului şi deprecierea, validate prin evidenţa pieţei. În pieţele în
stagnare, deprecierea externă trebuie să fie inclusă în valoarea calculată prin
abordarea prin cost.

6.0 Data intrării în vigoare
6.1 Acest Standard Internaţional de Practică în Evaluare a intrat în vigoare la 31
ianuarie 2005.
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Standardul Internaţional de Practică în
Evaluare 2 – GN 2
Evaluarea drepturilor de închiriere/leasing
(Revizuit în 2007)
1.1 Conceptele şi principiile generale de evaluare din Standardele
Internaţionale de Evaluare (IVS-uri) fac distincţia între proprietatea imobiliară,
adică “lucrul” corporal (a se vedea Concepte fundamentale ale GAVP,
secţiunea 3.0) şi drepturile reale imobiliare, care se referă la drepturile,
interesele şi beneficiile implicate de deţinerea unei proprietăţi imobiliare.
Drepturile aferente contractelor de închiriere/leasing sunt un atribut al
drepturilor reale imobiliare, care rezultă din relaţia contractuală (ale cărei
clauze au fost convenite prin contractul de închiriere) între un proprietar sau
locator, adică o persoană care deţine proprietatea care este închiriată altuia şi
un chiriaş sau locatar, adică o persoană care primeşte, pe o perioadă limitată,
dreptul de a folosi proprietatea, în schimbul plăţii unor chirii sau altor
compensări cu valoare economică.
1.2 Pentru a evita neînţelegerile sau interpretările eronate, evaluatorii şi
utilizatorii serviciilor de evaluare trebuie să facă distincţia importantă între
aspectele legale şi cele fizice, implicate în analiza drepturilor aferente
contractelor de închiriere/leasing.
1.3 Această clasă a dreptului de proprietate este, ca şi în cazul dreptului de
proprietate deplin, comună pentru toate tipurile de active imobiliare evaluate. O
proprietate poate să conţină unul sau mai multe dezmembrăminte ale dreptului
de proprietate, fiecare dintre acestea având o valoare de piaţă care asigură
posibilitatea de a fi tranzacţionate liber.
1.4 În nici o situaţie nu se recomandă evaluarea separată a drepturilor aferente
contractelor de închiriere/leasing, ale căror valori estimate să fie apoi însumate
pentru a se ajunge la valoarea totală a proprietăţii imobiliare. Contractele de
închiriere/leasing stabilesc drepturile legale unice care sunt diferite de dreptul
deplin de proprietate.
1.5 Standardele Internaţionale pentru Raportarea Financiară (IFRS-uri) (care
includ Standardele Internaţionale de Contabilitate – IAS-uri) conţin cerinţe
contabile atât pentru proprietatea care este închiriată, cât şi pentru cea care este
subiectul unui contract de leasing.
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1.6 Relaţiile dintre diferitele drepturi parţiale asupra aceleiaşi proprietăţi pot fi
complexe şi pot genera confuzii cauzate de terminologia diferită, utilizată
pentru a reflecta diferitele drepturi. Acest Standard (GN 2) tratează şi clarifică
aceste probleme. Schema de la pagina următoare arată relaţia dintre drepturile
aferente contractelor de închiriere/leasing.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest GN stabileşte definiţiile, principiile şi aspectele importante ce trebuie
luate în considerare în evaluarea şi raportarea drepturilor aferente contractelor
de închiriere/leasing.
2.2 Acest GN se va aplica ţinând cont şi de referinţele speciale conţinute în
Conceptele fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate ale
IVS-urilor, în IVS-urile 1 şi 2 şi în IVA 1, 2 şi 3.
2.3 Acest GN se aplică în ţările unde locatarul/chiriaşul deţine un drept asupra
terenului şi/sau clădirilor, drept care reprezintă o formă separată a dreptului de
proprietate. Un drept aferent contractelor de închiriere/leasing este subordonat
unui drept ierarhic superior, care, la rândul lui poate fi fie un alt drept aferent
contractelor de închiriere/leasing pe termen lung, fie un drept deplin sau
absolut de proprietate.

3.0 Definiţii
3.1 Termenii de bază ai definirii şi evaluării drepturilor de proprietate sunt:
3.1.1 Drept absolut (deplin) de proprietate. Reprezintă dreptul de
proprietate perpetuu asupra terenului.
3.1.2 Dreptul asupra unei proprietăţi închiriate reprezintă dreptul
proprietarului de a dispune de proprietatea imobiliară pe care a închiriat-o.
3.1.3 Contract de închiriere/leasing a terenului. De obicei un contract pe
termen lung asupra terenului, prin care se permite locatarului să amenajeze
terenul sau să construiască clădiri pe acesta şi să obţină beneficiile din
folosirea acestora pe durata contractului.
3.1.4 Contract iniţial de închiriere. Contract de închiriere a unei entităţi, cu
scopul de a fi închiriată ulterior unui subchiriaş, care o va ocupa şi o va
folosi.
3.1.5 Drept iniţial de închiriere. Deţinătorul unui contract iniţial de
închiriere.
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EVALUATORUL TREBUIE SĂ IDENTIFICE DREPTUL DE PROPRIETATE SUPUS
EVALUĂRII, ÎN FUNCŢIE DE DREPTURILE ŞI RESTRICŢIILE PERTINENTE.

3.1.6 Leasing/închiriere. Un acord contractual prin care drepturile de
folosinţă şi de posesie sunt transferate de la deţinătorul titlului de proprietate
(numit şi proprietar sau locator) în schimbul promisiunii făcute de către o
altă parte (numită chiriaş sau locatar) de a plăti chiriile/rentele aşa cum sunt
prevăzute în contractul de închiriere/leasing. În practică, drepturile şi
obligaţiile părţilor pot fi complexe şi depind de clauzele specificate în
contract.
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3.1.7 Drept aferent contractelor de închiriere/leasing cunoscut şi ca dreptul
de ocupare şi folosinţă sau dreptul chiriaşului/locatarului. Dreptul real
imobiliar care este creat mai degrabă de clauzele unui contract de
leasing/închiriere, decât de drepturile legale aferente deţinerii proprietăţii
imobiliare. Dreptul aferent contractelor de închiriere/leasing este generat
numai de clauzele unui anumit contract de închiriere/leasing, expiră la o
dată prevăzută în timp şi poate fi apt de a fi divizat sau cedat prin
subînchiriere altor părţi.
3.1.8 Dreptul proprietarului. Dreptul deţinut de proprietar/locator în una
din situaţiile descrise în cadrul paragrafelor 3.1.5, 3.1.6 sau 3.1.7, de mai
sus.
3.1.9 Valoarea sinergiei/din comasare. Valoarea suplimentară, dacă există,
rezultată din fuziunea a două sau mai multe participaţii la o proprietate,
peste suma valorilor participaţiilor individuale.
3.1.10 Tipuri de chirie
3.1.10.1 Chirie de piaţă. Suma de bani estimată pentru care o proprietate
imobiliară sau spaţiu din aceasta ar fi închiriată, la data evaluării, între
un locator hotărât şi un locatar decis, în termenii adecvaţi de închiriere ai
unei tranzacţii cu chiria determinată în mod obiectiv, după o activitate
adecvată de marketing, în care părţile au acţionat în cunoştinţă de cauză,
prudent şi fără constrângere.
Ori de câte ori este implicată chiria de piaţă, trebuie prezentate
,,clauzele adecvate ale contractului’’ pe care acesta le reflectă.
3.1.10.2 Chirie contractuală sau chiria temporară. Chiria prevăzută
într-un anumit contract de închiriere; deşi chiria contractuală dintr-un
anumit contract poate fi egală cu chiria de piaţă, în practică aceasta
poate fi substanţial diferită, în special cea din contractele de închiriere
mai vechi, care conţin clauze de chirie fixă.
3.1.10.3 Chirie în funcţie de venituri. Orice formă de contract de
închiriere în care locatorul primeşte o chirie al cărei nivel este stabilit în
funcţie de veniturile locatarului. Un exemplu este chiria calculată ca
procentaj din cifra de afaceri.
3.1.11 Vânzare şi leaseback. Vânzarea proprietăţii imobiliare simultană cu
închirierea către vânzător a aceleiaşi proprietăţi. Cumpărătorul devine
locator sau proprietar, iar vânzătorul devine locatar sau chiriaş. Deoarece
între părţile participante pot să existe circumstanţe sau relaţii speciale,
tranzacţiile de vânzare şi leaseback pot să reflecte condiţiile normale de
piaţă sau să nu le reflecte.
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4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Proprietatea închiriată este contabilizată în mod diferit faţă de proprietatea
deplină, imobilizările corporale, conform IFRS-urilor/IAS-urilor. Cerinţele de
evaluare sunt sintetizate în IVA 1 şi Anexa A la IVA 1.

5.0 Instrucţiuni de aplicare
5.1 Drepturilor aferente contractelor de închiriere/leasing se evaluează
după aceleaşi principii generale ca şi dreptul absolut de proprietate, dar cu
respectarea diferenţelor create de un contract de leasing, care poate
îngrădi dreptul deplin de proprietate, făcând ca acesta să fie nevandabil
sau restricţionat.
5.2 Drepturilor aferente contractelor de închiriere/leasing fac adesea
obiectul unor clauze restrictive sau unor prevederi referitoare la
înstrăinarea lor.
5.3 Proprietăţile depline, care fac obiectul unui leasing operaţional, sunt
tratate ca fiind investiţii imobiliare şi, ca urmare, sunt evaluate pe baza
valorii de piaţă. Drepturile iniţiale de închiriere sunt evaluate, în mod uzual,
pe baza valorii de piaţă.
5.4 În unele ţări, locatarul poate avea un drept legal să cumpere
proprietatea închiriată, de obicei ca proprietate liberă, sau poate avea un
drept absolut sau condiţionat de reînnoirea închirierii pentru o perioadă
de timp. Evaluatorul trebuie să-şi orienteze atenţia asupra existenţei unor
astfel de drepturi legale şi să indice în raportul de evaluare, dacă sunt
cunoscute aceste drepturi.
5.5 Distincţia dintre aspectele fizice şi cele ale dreptului real imobiliar este
esenţială în evaluare. De exemplu, un contract de închiriere prevede că
chiriaşul nu are dreptul să vândă sau să transfere dreptul său de ocupare şi
folosinţă, făcând astfel nevandabil acest drept, pe durata contractului de
închiriere. Valoarea dreptului chiriaşului este legată astfel numai de dreptul lui
de ocupare şi folosinţă. Valoarea dreptului de ocupare şi folosinţă poate
îmbrăca o formă bănească, dar nu este o valoare de piaţă, deoarece acest
drept nu poate fi vândut pe piaţă. Totuşi, valoarea dreptului
proprietarului de a închiria trebuie să aibă valoare de piaţă, bazată pe
venitul din chirie pe parcursul contractului, împreună cu orice valoare
reziduală rămasă la sfârşitul contractului de închiriere.
5.6 Fiecare drept legal asupra unei proprietăţi va fi evaluat ca un element
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separat şi nu tratat ca fiind contopit cu un alt drept. Orice calcul al valorii
sinergiei/valorii din comasare poate fi efectuat numai pe baza unor ipoteze
specifice şi numai dacă evaluatorul are calificarea necesară.
5.7 Condiţionările oneroase ale clauzelor de închiriere pot afecta negativ
valoarea de piaţă a drepturilor aferente contractelor de închiriere/leasing.
În raportul său de evaluare, evaluatorul trebuie să atragă atenţia asupra
existenţei unor astfel de circumstanţe. Cea mai întâlnită situaţie, când apare
acest efect negativ, se referă la restricţiile cesiunii contractului de închiriere
sau ale dreptului de a subînchiria.
5.8 Închirieri în cadrul grupului
5.8.1 Atunci când o proprietate face obiectul unui leasing sau unui
acord de închiriere între două întreprinderi din acelaşi grup, se poate
ţine cont de existenţa acestui acord atunci când clauzele reflectă o
tranzacţie nepărtinitoare şi în corespondenţă cu practica pieţei iar
relaţia dintre părţi este prezentată în raport. Când scopul evaluării este
întocmirea situaţiilor financiare, este acceptabil să fie reflectate orice
închirieri în cadrul grupului, relevând interesele uneia din părţi asupra
dreptului de închiriere supus evaluării. Totuşi, dacă se evaluează investiţia
imobiliară a întregului grup, în vederea includerii în situaţiile financiare
consolidate, trebuie eliminată existenţa proprietăţii imobiliare care este
închiriată unei entităţi din cadrul aceluiaşi grup. (Standardul Internaţional de
Contabilitate 40, paragraful B21.)
5.9 Modificările proprietăţii efectuate de chiriaş
5.9.1 Când se evaluează orice drept asupra unei proprietăţi închiriate,
este important ca evaluatorul să stabilească dacă modificările sau
adaptările au fost făcute de chiriaş/locatar. Dacă este cazul, trebuie
puse următoarele întrebări:
a) chiriaşul a acţionat în conformitate cu orice condiţie sau
restricţii referitoare la modificări?
b) care este impactul oricăror legi asupra dreptului părţilor în
cazul efectuării modificărilor?
c) modificările erau obligatorii sau voluntare? (vezi mai jos)
d) există obligaţia locatorului de a-l compensa pe locatar pentru
costul sau valoarea modificărilor efectuate sau locatarul va
înlătura modificările la finele contractului de închiriere?
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5.9.2 Modificările proprietăţii închiriate sunt de două categorii:
a) Modificări obligatorii: acestea apar când proprietatea este
închiriată într-o stare de construcţie nefinalizată, nefiind aptă
pentru ocupare fără efectuarea ulterioară de construcţii sau de
instalaţii, de către locatar. Contractul de închiriere prevede că
aceste lucrări trebuie făcute de locatar, într-o anumită perioadă de
timp.
b) Modificări voluntare: acestea apar când proprietatea este
închiriată în stare completă pentru a fi ocupată imediat, dar
locatarul decide să facă lucrări de îmbunătăţire sau de adaptare,
pentru a-şi satisface nişte necesităţi particulare. Deşi locatarul
poate privi aceste lucrări ca modificări, piaţa poate să nu le
recunoască.
5.9.3 De obicei, modificările obligatorii vor avea un efect benefic asupra
chiriei de piaţă. Modificările voluntare pot avea un efect benefic, neutru
sau negativ asupra chiriei de piaţă, în funcţie de natura lor şi de gradul
de specializare. Gradul în care efectul asupra chiriei de piaţă se reflectă fie
asupra valorii dreptului proprietarului, fie al chiriaşului, va depinde de
răspunsul la întrebările de la paragraful 5.9.1.
5.10 Valori de piaţă negative
5.10.1 Când drepturile chiriaşului sunt de natura unei datorii în cazul
unei întreprinderi, ele pot avea o valoare de piaţă negativă.
5.11 Aspecte generale
Din cauza complexităţii evaluării drepturilor aferente contractelor de
închiriere/leasing, este important ca un client sau consilierul juridic al
acestuia să pună la dispoziţia evaluatorului, copii după toate contractele de
leasing/închiriere sau, în cazul proprietăţilor cu mai mulţi chiriaşi,
contractele cadru, împreună cu un sumar al clauzelor din celelalte
contracte de închiriere/leasing.

6.0 Data intrării în vigoare
6.1 Acest Standard Internaţional de Practică în Evaluare a intrat în vigoare la 31
iulie 2007.
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Standardul Internaţional de Practică în
Evaluare GN 3

1.0 Introducere
1.1 Mijloacele fixe mobile constituie o clasă generală de active, care fac parte
din imobilizările corporale. Standardul Internaţional de Aplicaţie în Evaluare 1
(IVA 1) prezintă cerinţele de evaluare în scopuri de raportare financiară. Acest
GN conţine informaţii suplimentare pentru a sprijini aplicarea Standardelor
Internaţionale de Evaluare, activelor de natura mijloacelor fixe mobile.
1.2 Activele de natura mijloacelor fixe mobile au caracteristici specifice care le
deosebesc de proprietatea imobiliară, caracteristici care afectează atât
abordarea, cât şi raportarea valorii lor. În mod normal, mijloacele fixe mobile
pot fi mutate dintr-un loc în altul sau reamplasate şi deseori se depreciază mai
rapid decât proprietatea imobiliară. În mod frecvent, valoarea va diferi în mod
semnificativ, în funcţie de modalitatea în care un mijloc fix mobil este evaluat,
respectiv: împreună cu alte active în cadrul unei unităţi operaţionale distincte,
ca activ individual destinat vânzării, ca activ instalat (pe amplasament) sau ca
activ demontat.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest GN se concentrează pe aplicarea abordărilor, principiilor şi tipurilor
de valoare, prezentate în Standarde, la evaluarea mijloacelor fixe mobile.
Pentru evaluarea mijloacelor fixe mobile pot fi relevante şi următoarele GN-uri:
GN 4, Evaluarea activelor necorporale
GN 5, Evaluarea bunurilor mobile
1

În România, clasificarea mijloacelor fixe este reglementată prin HG 2139/2004, pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. Prin
sintagma „mijloace fixe mobile” se înţelege următoarea sferă: a) mijloace fixe incluse în grupa 2 cu
următoarele subgrupe principale: Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru);
Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; Mijloace de transport, precum şi cele din grupa 3
- Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active
corporale (n.t.).
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GN 6, Evaluarea întreprinderii
GN 7, Consideraţii privind substanţele periculoase şi toxice în evaluare
GN 8, Abordarea prin cost pentru raportarea financiară - (CIN).
2.2 Acest GN se aplică pentru evaluarea activelor de natura mijloacelor fixe
mobile, care aparţin atât entităţilor din sectorul privat, cât şi celor din sectorul
public.

3.0 Definiţii
Definiţii din Standardele Internaţionale de Evaluare
3.1 Valoarea justă. Suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie,
între două părţi interesate, aflate în cunoştinţă de cauză, într-o tranzacţie în care
preţul este determinat în mod obiectiv.
3.2 Valoarea de piaţă. Suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi
schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât,
într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marketing
adecvată, în care ambele părţi au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără
constrângere.
3.3 Mijloace fixe mobile. Active imobilizate corporale, altele decât proprietatea
imobiliară, care:
(a) sunt deţinute pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea
de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în
scopuri administrative; şi
(b) se preconizează să fie utilizate pe parcursul mai multor perioade.
Categoriile de mijloace fixe mobile sunt:
Instalaţii. Active care sunt combinate indisolubil cu altele şi care pot
include construcţii specializate nepermanente, maşini şi echipamente
tehnologice.
Maşini. Maşinile individuale sau un grup de maşini. O maşină este un
aparat utilizat pentru un proces specific, în activitatea de exploatare a
entităţii.
Echipamente. Alte active care sunt utilizate pentru a facilita funcţionarea
întreprinderii sau entităţii.
Definiţii din Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
3.4 Leasing financiar. O operaţiune de leasing care transferă, substanţial, toate
riscurile şi avantajele neprevăzute aferente dreptului de proprietate asupra unui
194 GN 3, Evaluarea mijloacelor fixe mobile

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
activ. Titlul de proprietate poate fi transferat, în cele din urmă, sau nu (IAS 17,
paragraful 4).
3.5 Leasing operaţional. O operaţiune de leasing care nu intră în categoria
leasingului financiar (IAS 17, paragraful 4).
3.6 Imobilizări corporale. Elemente corporale care:
a) sunt deţinute pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de
servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri
administrative; şi
b) este preconizat a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade (contabile)
(IAS 16, paragraful 6).

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri),
imobilizările corporale pot fi incluse în bilanţul contabil al unei entităţi, fie la
costul lor minus orice amortizare cumulată şi orice pierderi cumulate din
depreciere, fie la valoarea justă, de la data reevaluării, minus orice amortizare
cumulată şi orice pierderi cumulate din depreciere. (IAS 16, paragrafele 29, 30
şi 31). În general, valoarea justă a imobilizărilor corporale este valoarea lor de
piaţă determinată prin evaluare (IAS 16, paragraful 32). Mijloacele fixe mobile,
împreună cu alte active imobilizate, sunt tratate şi în alte IFRS-uri, respectiv:
IAS 2, Stocuri; IAS 17, Contracte de leasing; IAS 36, Deprecierea activelor;
IFRS 3, Combinări de întreprinderi; şi IFRS 5, Active imobilizate deţinute
pentru vânzare şi activităţi întrerupte.
4.2 Standardul Internaţional de Aplicaţie în Evaluare 1 (IVA 1), Evaluarea
pentru raportarea financiară prezintă evaluarea şi cerinţele de raportare a
evaluării, conform diferitelor IFRS-uri, indicate în paragraful de mai sus.
4.3 Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASuri) solicită ca, după recunoaştere, elementele imobilizărilor corporale să fie
înregistrate fie la costul lor minus orice amortizare cumulată şi orice pierderi
cumulate din depreciere, fie la valoarea reevaluată, care este valoarea justă, de
la data reevaluării, minus orice amortizare cumulată şi orice pierderi cumulate
din depreciere (IPSAS 17, paragrafele 43 şi 44). IPSAS 21, Deprecierea
activelor care nu generează numerar, poate fi aplicat mijloacelor fixe mobile,
care sunt combinate cu alte mijloace fixe. Standardul Internaţional de Aplicaţie
în Evaluare 3 (IVA 3), Evaluarea activelor din sectorul public pentru raportarea
financiară, prezintă cerinţele ISPAS-urilor privind evaluarea şi raportarea
evaluării.
4.4 Ipotezele şi abordarea evaluării mijloacelor fixe mobile, în scopul
recunoaşterii în situaţiile financiare, pot fi foarte diferite de cele adecvate
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pentru un alt scop. Ca urmare, trebuie facută o distincţie clară dacă, în acelaşi
document, se raportează valori cerute pentru scopuri diferite. Conform
diferitelor IFRS-uri, pot fi adecvate diferite ipoteze de evaluare şi deci, este
important ca evaluatorul să cunoască cerinţele de bază ale standardului relevant
şi să discute cu clientul ipotezele adecvate, înainte de începerea misiunii de
evaluare.

5.0 Instrucţiuni de aplicare
5.1 Evaluările mijloacelor fixe mobile pot fi efectuate prin utilizarea oricăreia
din următoarele abordări:
5.1.1 abordarea prin comparaţia vânzărilor;
5.1.2 abordarea prin cost (costul de înlocuire net); (vezi GN 8); şi
5.1.3 abordarea prin venit.
5.2 Pentru multe scopuri, inclusiv conformarea cu IFRS-urile, cel mai
adecvat tip de valoare este valoarea de piaţă. Totuşi, în definiţia valorii de
piaţă se presupune existenţa unui schimb pe baze nepărtinitoare, între
părţi informate şi decise; nu se precizează nimic despre modul în care
activul este oferit spre vânzare sau despre orice alte situaţii specifice care
pot avea un efect important în procesul de evaluare. Ca urmare, când face
o evaluare a unui mijloc fix mobil, evaluatorul trebuie să stabilească şi să
prezinte ipotezele adiţionale care sunt adecvate, având în vedere natura
activului şi scopul evaluării. Aceste ipoteze se pot referi la situaţia în care
mijloacele fixe mobile ale întreprinderii sunt utilizate în mod curent sau la
gradul în care un element individual este combinat cu alte active. Exemple
de ipoteze care pot fi adecvate în diferite situaţii sau pentru diferite scopuri
ale evaluării, sunt:
5.2.1 aceea în care mijlocul fix mobil este evaluat ca un întreg,
instalat/pe amplasament şi ca parte a întreprinderii care îşi continuă
activitatea normală de exploatare;
5.2.2 aceea în care mijlocul fix mobil este evaluat ca instalat/pe
amplasament, dar pe premisa că întreprinderea este închisă; sau
5.2.3 aceea în care mijlocul fix mobil se evaluează ca element separat ce
urmează să fie scos de pe locaţia lui permanentă (dezinstalat).
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Pentru activele din sectorul public, ipoteza continuităţii activităţii normale
de exploatare, valabilă în cazul unei întreprinderi care deţine mijloacele
fixe mobile, se referă la faptul că activele din sectorul public vor continua
să fie utilizate pentru furnizarea de bunuri sau servicii publice.
5.3 Lista cu ipotezele de mai sus nu este completă. Datorită diversităţii şi
mobilităţii multor mijloace fixe mobile, termenul valoarea de piaţă trebuie
să fie însoţit de precizarea ipotezelor adiţionale adecvate, care descriu
condiţia şi situaţiile în care activul este oferit pe piaţă. Aceste ipoteze
trebuie să fie convenite cu clientul şi să fie incluse în raportul de evaluare.
În mod frecvent, ar putea fi adecvată folosirea mai multor ipoteze, de exemplu
pentru a arăta efectul închiderii unei întreprinderi, asupra valorii de piaţă a
activelor de natura mijloacelor fixe mobile, în situaţia în care decizia de
închidere a întreprinderii nu a fost încă luată.
5.4 Alţi factori care pot afecta valoarea de piaţă a mijloacelor fixe mobile
sunt:
5.4.1 cheltuielile de instalare şi comisioanele, în situaţia în care
mijloacele fixe mobile se evaluează ca fiind instalate;
5.4.2 dacă ele se evaluează pe ipoteza dezinstalării, trebuie precizate
orice cheltuieli de scoatere de pe amplasament, de dezasamblare şi de
posibilă reinstalare ulterioară, precum şi care parte va suporta aceste
cheltuieli. În anumite cazuri, aceste cheltuieli pot fi importante; ca
urmare, evaluatorul trebuie să încheie un acord cu clientul, referitor la
modalitatea în care acestea ar trebui să fie reflectate şi în ce ipoteză(e)
specifică(e) trebuie făcută evaluarea.
5.5 Asupra valorii mijloacelor fixe mobile pot avea un impact important şi
factori cum ar fi: sursele limitate de materii prime, durata de viaţă limitată
a clădirilor sau deţinerea limitată a terenului şi a clădirilor în care sunt
instalate, precum şi restricţiile legale sau din legislaţia de mediu. Aceşti
factori trebuie să fie luaţi în considerare de către evaluator şi deci, trebuie să fie
stabilite ipotezele necesare.
5.6 Anumite mijloace fixe mobile, destinate să furnizeze diferite
servicii/utilităţi unei clădiri, vor fi incluse în mod firesc în orice tranzacţie
a proprietăţii imobiliare. Astfel de exemple se referă la instalaţiile pentru
furnizarea de electricitate, gaz, aer condiţionat, sistem de încălzire, răcire sau
ventilare şi la echipamente cum ar fi lifturile. Deşi valoarea acestor elemente va
fi inclusă, în mod normal, în valoarea proprietăţii imobiliare, pentru anumite
scopuri, cum ar fi amortizarea contabilă, ar putea fi necesară evaluarea
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separată a acestor elemente. Într-o astfel de situaţie, evaluatorul trebuie să
precizeze în mod clar dacă acest tratament şi evaluare separată a acestor
elemente vor afecta valoarea proprietăţii imobiliare. În cazul în care,
pentru efectuarea unor evaluări de active imobiliare şi de active de natura
mijloacelor fixe mobile, din aceeaşi locaţie, sunt folosiţi evaluatori diferiţi,
este necesară o corelare atentă a misiunilor acestora pentru a se evita fie
omisiuni, fie o dublă înregistrare.
5.7 Activele necorporale nu fac parte din mijloacele fixe mobile. Totuşi,
activele necorporale pot afecta valoarea mijloacelor fixe mobile; de
exemplu, valoarea desenelor şi modelelor industriale este adesea legată de
drepturi de proprietate intelectuală. În astfel de situaţii, înainte de raportarea
evaluării, evaluatorul trebuie să stabilească ce ipoteze sunt adecvate,
precum şi disponibilitatea oricăror active necorporale relevante.
Programele informatice pentru procese, documentaţiile tehnice, documentele de
producţie şi brevetele de invenţie sunt exemple de active necorporale care pot
avea impact asupra valorii mijloacelor fixe mobile, aceasta depinzând de
includerea sau neincluderea lor în tranzacţie.
5.8 Un element de natura mijloacelor fixe mobile poate fi finanţat prin mai
multe modalităţi, cum ar fi un leasing financiar. În acest caz, activul nu
poate fi vândut fără ca locatorul sau locatarul să achite soldul sumei de
plată conform contractului de leasing. Acest sold de plată ar putea fi mai
mare sau mai mic decât valoarea negrevată a activului. Mijloacele fixe mobile,
care sunt subiectul unor astfel de modalităţi de finanţare, trebuie să fie
identificate în mod separat de celelalte active, iar valoarea lor trebuie
raportată în mod separat. Elementele care sunt subiectul unui leasing
operaţional sau sunt cedate unor terţe părţi, în mod normal sunt excluse,
deoarece beneficiile proprietăţii nu sunt transferate locatarului. Îndrumări
asupra leasingului financiar şi operaţional sunt prezentate în Anexa 1, la
IVA 1.
5.9 Definiţia valorii de piaţă nu stipulează o anumită metodă de vânzare, ca de
exemplu prin negociere directă, ofertă, licitaţie etc. Cadrul conceptual din IVS
1 stipulează clar că valoarea de piaţă presupune o vânzare în urma unei
marketing realizat în cea mai adecvată manieră. Din această definiţie rezultă
implicit că metoda de vânzare va fi cea care va duce la cel mai mare preţ al
activului sau grupului de active, în anumite situaţii. Un vânzător informat şi
hotărât va alege o metodă de vânzare care îi va maximiza preţul. Totuşi, dacă
schimbul va avea loc în situaţii care împiedică vânzătorul să aleagă metoda
optimă de vânzare, rezultatul scontat nu va fi valoarea de piaţă, cu excepţia
cazului când constrângerea vânzătorului a fost una obişnuită pentru toate
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vânzările de pe acea piaţă, şi la acel moment. O constrângere specifică
unui vânzător sau unui activ, însoţită de o cerinţă de a vinde sub acea
constrângere, va reprezenta o vânzare forţată.
5.10 Activele de natura mijloacelor fixe mobile se află în situaţii de vânzare
forţată, mai des decât proprietatea imobiliară. Uneori astfel de active trebuie
să fie vândute într-o perioadă de timp care nu permite o comercializare
adecvată, de exemplu atunci când proprietarul curent al activelor trebuie să
elibereze sau să predea terenul şi clădirile, unde acestea sunt amplasate. Dacă
apare un astfel de scenariu sau dacă acesta este previzibil, ar fi adecvat ca
evaluatorul să acorde o consultanţă privind preţul obtenabil sau cel
acceptabil, chiar dacă aceasta presupune stabilirea de către evaluator, mai
întâi a naturii constrângerii exercitate asupra vânzătorului, precum şi
înţelegerea consecinţelor pe care vânzătorul va trebui să le suporte, în
cazul în care acesta nu reuşeşte să vândă activele, în intervalul de timp
prevăzut. De exemplu, activele pot fi subiectul unei sechestrări sau proprietarul
se poate afla într-o situaţie de dificultate financiară. De asemenea, ar putea fi
necesar să se ia în considerare orice alternativă de vânzare, de exemplu costul
transportului elementelor către o altă locaţie, în vederea vânzării. Fără o
cunoaştere a situaţiilor curente sau anticipate, evaluatorul nu poate oferi
un sfat avizat, deoarece schimbul poate să aibă loc în alte modalităţi decât
cele prevăzute în definiţia valorii de piaţă. Ipotezele referitoare la
realizarea unui transfer în situaţii de vânzare forţată, trebuie să fie atent
luate în considerare şi să fie precizate în mod clar.

6.0 Data intrării în vigoare
6.1 Acest Standard Internaţional de Practică în Evaluare a intrat în vigoare la 31
iulie 2007.
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Standardul Internaţional de Practică în
Evaluare 4 – GN 4

1.0 Introducere
1.1 Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC) a adoptat
acest Standard (GN) pentru a spori consecvenţa şi calitatea evaluărilor de active
necorporale în cadrul comunităţii internaţionale, în beneficiul utilizatorilor
situaţiilor financiare şi utilizatorilor de evaluări ale activelor necorporale.
1.2 Evaluările de active necorporale sunt cerute şi realizate, în mod uzual, la
valoarea de piaţă, ca tip de valoare, prin aplicarea prevederilor Standardului
Internaţional de Evaluare 1 (IVS 1). În cazurile în care sunt utilizate alte tipuri
de valoare se aplică prevederile IVS 2, cu informaţiile şi explicaţiile adecvate.
1.3 În general, conceptele, procesele şi metodele aplicate în evaluarea activelor
necorporale sunt aceleaşi ca şi cele folosite pentru alte tipuri de evaluări.
Anumiţi termeni pot avea însă sensuri sau utilizări diferite. Aceste diferenţe au
o mare importanţă în momentul utilizării lor. Acest GN prezintă definiţiile
importante utilizate în evaluarea activelor necorporale.
1.4 Evaluatorii şi utilizatorii serviciilor de evaluare trebuie să fie foarte atenţi
pentru a face distincţia între valoarea activelor necorporale individuale, care
sunt active necorporale identificabile, şi evaluarea acestora pe ipoteza
continuităţii utilizării lor în întreprindere, inclusiv celor care se regăsesc în
evaluarea participaţiilor la bunurile imobiliare. Un exemplu, în acest ultim caz,
îl reprezintă evaluările proprietăţii generatoare de afaceri.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest GN este elaborat pentru a fi folosit la efectuarea sau la utilizarea
serviciilor de evaluare a activelor necorporale.
2.2 Pe lângă elementele comune altor GN-uri, din cadrul Standardelor
Internaţionale de Evaluare, acest GN conţine o analiză detaliată a procesului de
evaluare a activelor necorporale. Această analiză este inclusă în scopul de a
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exemplifica procedeele implicate în evaluările activelor necorporale şi pentru a
prezenta o bază de comparaţie cu alte tipuri de evaluări, însă analiza nu trebuie
considerată ca fiind obligatorie sau restrictivă, decât în limita stabilită de acest
GN sau de alte IVS-uri.
2.3 Deoarece, pentru evaluările de active necorporale pot fi aplicate alte
principii de evaluare de bază, precum şi Standardele Internaţionale de Evaluare,
Standardele Internaţionale de Aplicaţii în Evaluare şi Standardele Internaţionale
de Practică în Evaluare, acest GN trebuie înţeles că încorporează toate celelalte
secţiuni aplicabile ale IVS-urilor.

3.0 Definiţii
3.1 Valoare contabilă
3.1.1 Referitor la active, costul capitalizat al unui activ minus amortizarea
cumulată şi orice pierderi cumulate din depreciere, aşa cum este înregistrată
în contabilitatea întreprinderii.
3.1.2 Referitor la o întreprindere/entitate, diferenţa dintre activele totale
(după scăderea amortizării cumulate şi a oricăror pierderi cumulate din
depreciere) şi datoriile totale, aşa cum apar acestea în bilanţ. În acest caz,
valoarea contabilă este sinonimă cu valoarea contabilă netă, valoarea netă
şi capitalul propriu (capitalul acţionarilor).
3.2 Întreprindere/entitate. O organizaţie comercială, industrială sau de servicii
care desfăşoară o activitate economică.
3.3 Capitalizare
3.3.1 Convertirea, la o anumită dată, a venitului net sau unei serii de încasări
nete, curente sau estimate pe o anumită perioadă, în valoarea echivalentă a
capitalului.
3.3.2 În evaluarea întreprinderii se referă la structura capitalului unei entităţi
de afaceri.
3.3.3 În evaluarea întreprinderii se referă, mai degrabă, la recunoaşterea unei
cheltuieli ca o valoare a unui activ imobilizat, decît ca o cheltuială curentă.
3.4 Factor de capitalizare. Orice multiplu utlizat pentru a transforma venitul în
valoare a capitalului.
3.5 Rată de capitalizare. Orice divizor (de obicei exprimat în procente) care
este folosit pentru transformarea venitului în valoare a capitalului.
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3.6 Flux de numerar (cash-flow sau flux de trezorerie)
3.6.1 Flux de numerar brut. Profitul net plus cheltuieli non-cash, cum este
amortizarea.
3.6.2 Flux de numerar net. Pe o perioadă de exploatare, acel numerar care
rămâne după ce au fost achitate toate cheltuielile în numerar ale
întreprinderii. Fluxul de numerar net este definit ca fiind numerar disponibil
pentru capitalul propriu (acţionari) sau pentru capitalul investit (investitori).
3.6.3 Fluxul de numerar net pentru capitalul propriu. Profitul net (după
impozitare) plus amortizarea şi alte cheltuieli non-cash, minus creşterile
fondului de rulment, minus cheltuielile de capital, minus descreşterea
capitalului împrumutat investit, plus creşterea capitalului împrumutat
investit.
3.6.4 Fluxul de numerar net pentru capitalul investit. Fluxul de numerar net
pentru capitalul propriu plus dobânzile plătite, după deducerea impozitului,
minus creşterea netă a capitalului împrumutat investit.
3.7 Rată de actualizare. O rată a rentabilităţii utilizată pentru a transforma o
sumă de bani, de plătit sau de încasat în viitor, în valoare actualizată. Rata de
actualizare medie ponderată a ratei de actualizare aplicată activelor necorporale
şi a ratei de actualizare aplicată activelor corporale ar trebui să fie corelată cu
costul mediu ponderat al capitalului întreprinderii.
3.8 Durată de viaţă economică. Perioada de timp în care o proprietate poate fi
utilizată în mod profitabil. Durata de viaţă economică poate fi diferită de la o
ţară la alta, în funcţie de nivelul de dezvoltare industrială şi de legislaţia din
fiecare ţară.
3.9 Data efectivă. Data la care se aplică opinia evaluatorului în ceea ce priveşte
valoarea. (Numită şi data evaluării şi/sau data aplicării.)
3.10 Întreprindere. A se vedea Întreprindere/entitate.
3.11 Continuitatea activităţii. O întreprindere aflată în funcţiune/exploatare.
Entitatea privită în sensul continuării activităţii sale într-un viitor previzibil. Se
presupune că entitatea nu are nici intenţia nici necesitatea lichidării şi nici a
diminuării semnificative a activităţilor ei (IAS 1, 23-24, Cadrul General, 23).
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3.12 Fond comercial (goodwill).
3.12.1 Beneficii economice viitoare provenite din active care nu pot fi
identificate în mod individual şi recunoscute în mod separat (IFRS 3, Anexa
A).
3.12.2 Fond comercial personal. Valoarea determinată de profitul peste
aşteptările pieţei, care va dispărea după vânzarea proprietăţilor generatoare
de afaceri, împreună cu acei factori financiari specifici operatorului curent
al afacerii, cum sunt impozitarea, politica de amortizare, costurile
împrumuturilor şi capitalul investit în afacere.
3.12.3 Fond comercial transferabil. Acel activ necorporal care apare ca
rezultat al numelui comercial şi reputaţiei, clientelei, locaţiei, produselor şi
altor factori similari, care generează beneficii economice. Este specific
proprietăţilor generatoare de afaceri şi va fi transferat noului proprietar prin
vânzarea proprietăţii.
3.13 Abordarea prin capitalizarea venitului. O cale generală de estimare a
valorii unui activ necorporal, prin folosirea uneia sau mai multor metode, prin
care valoarea este estimată prin convertirea beneficiilor anticipate în valoarea
capitalului.
3.14 Active necorporale. Active care se manifestă prin proprietăţile lor
economice. Ele nu au substanţă fizică; acordă drepturi şi privilegii
proprietarului acestora şi în mod uzual produc venituri pentru proprietarii lor.
Activele necorporale pot fi clasificate ca derivând din drepturi, relaţii, active
necorporale grupate sau proprietate intelectuală.
3.14.1 Drepturile există în conformitate cu clauzele unui contract, scris sau
nescris, care este benefic din punct de vedere economic pentru ambele părţi.
Exemple sunt contractele de furnizare, de distribuţie, contractele de
aprovizionare şi permisele de licenţă, printre altele.
3.14.2 Relaţiile între părţi sunt în general nebazate pe un contract, pot fi de
scurtă durată şi pot avea o valoare importantă pentru părţi. Astfel de
exemple sunt, printre altele, forţa de muncă calificată, relaţiile cu clienţii,
relaţiile cu furnizorii, relaţiile cu distribuitorii şi relaţiile structurale între
părţi.
3.14.3 Activele necorporale nediferenţiate (grupate) reprezintă valoarea
reziduală a activelor necorporale, rămasă după evaluarea activelor
necorporale identificabile şi după scăderea acestei valori din valoarea totală
a activelor necorporale. Alte concepte folosite, cu înţeles similar, sunt
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clientela, profitul suplimentar şi valoarea reziduală. Activele necorporale
nediferenţiate sunt numite, în mod curent, fond comercial (goodwill). În
diferite perioade de timp, fondul comercial a fost interpretat ca fiind
clientela atrasă, venitul suplimentar generat de întreprindere peste profitul
normal cu care se remunerează activele identificate şi/sau ca valoarea
suplimentară a întreprinderii/entităţii, în ansamblul ei, peste valoarea
însumată a activelor ei identificabile.
3.14.4 Proprietatea intelectuală reprezintă o clasă specială a activelor
necorporale deoarece este protejată prin lege pentru a nu fi folosită de
persoane neautorizate. De exemplu: mărcile de fabrică şi de produse,
drepturile de autor, brevetele de invenţie, secretele comerciale ori knowhow.
3.14.5 În general, accepţiunea contabilă limitează recunoaşterea activelor
necorporale individuale la cele care, în mod normal, pot fi recunoscute, au o
durată de viaţă rămasă legală sau contractuală şi/ sau trebuie să fie
transferabile în mod individual şi separabile de întreprindere.
3.15 Proprietatea necorporală. Drepturile şi privilegiile acordate proprietarului
de active necorporale.
3.16 Durata de viaţă legală. Durata de viaţă permisă de lege pentru activele
necorporale.
3.17 Abordarea prin piaţă. O cale generală de estimare a valorii unui activ
necorporal prin folosirea uneia sau mai multor metode care compară activul în
cauză cu active similare care au fost vândute.
3.18 Valoarea de piaţă. A se vedea IVS 1, paragraful 3.1.
3.19 Rata rentabilităţii. Mărimea profitului (pierderii) şi/sau a modificării
valorii realizate sau anticipate a unei investiţii, exprimată în procente din
valoarea acelei investiţii.
3.20 Cost de înlocuire nou. Costul curent al unui element nou similar, care are
o utilitate echivalentă apropriată cu cea a elementului evaluat.
3.21 Data raportului. Data raportului de evaluare. Poate fi aceeaşi sau poate fi
diferită de data evaluării.
3.22 Cost de reproducţie nou. Costul curent al unui element nou identic.
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3.23 Abordare în evaluare. În general, o cale de estimare a valorii prin
folosirea uneia sau mai multor metode specifice de evaluare. (A se vedea şi
definiţiile Abordarea bazată pe active, Abordarea prin piaţă şi Abordarea prin
capitalizarea venitului.)
3.24 Metodă de evaluare. În cadrul abordărilor în evaluare, o cale specifică de
estimare a valorii.
3.25 Procedură de evaluare. Acţiunea, modalitatea şi tehnica de îndeplinire a
etapelor unei metode de evaluare.
3.26 Rată de evaluare. Un raport în care la numărător se află o valoare sau un
preţ, iar la numitor se află date financiare, de funcţionare sau fizice.
3.27 Valoarea de utilizare. Acest tip de valoare se axează pe valoarea cu care o
anumită proprietate contribuie la întreprinderea/entitatea din care face parte,
indiferent de cea mai bună utilizare a proprietăţii sau de suma de bani care
poate fi obţinută în urma vânzării sale. Valoarea de utilizare reprezintă valoarea
pe care o anumită proprietate o are pentru un anumit scop şi un anumit
utilizator şi, în consecinţă, nu se bazează pe informaţii de piaţă.

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 În mod uzual, evaluările de active necorporale sunt folosite în procesul
alocării valorii totale pe diferitele active, alocare necesară pentru elaborarea sau
retratarea situaţiilor financiare. În acest context, evaluatorii de active
necorporale reflectă valoarea de piaţă a tuturor componentelor bilanţului unei
întreprinderi, pentru a respecta standardele de contabilitate, conform convenţiei
care reflectă efectul modificării preţurilor.
4.2 Standardul Internaţional de Contabilitate 38 (IAS 38) conţine tratamentul
contabil al activelor necorporale, analizează criteriile pe care un activ
necorporal trebuie să le îndeplinească pentru a fi recunoscut, specifică valoarea
contabilă a activelor necorporale şi stabileşte cerinţele pentru prezentarea
informaţiilor referitoare la activele necorporale.

5.0 Instrucţiuni de aplicare
5.1 Evaluările de active necorporale pot fi solicitate pentru diferite utilizări
cum sunt achiziţii şi vânzări de întreprinderi sau părţi de întreprinderi,
fuziuni, vânzarea unui activ necorporal, raportarea financiară şi altele.
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5.1.1 Când scopul evaluării solicită estimarea valorii de piaţă,
evaluatorul va aplica definiţiile, procesele şi metodologiile conforme cu
prevederile din IVS 1.
5.1.2 În cazurile în care un angajament solicită un tip de valoare diferit
de valoarea de piaţă, evaluatorul va identifica foarte clar tipul de
valoare implicat, va defini o astfel de valoare şi va parcurge toţi paşii
necesari pentru a face distincţia dintre estimarea tipului respectiv de
valoare şi estimarea valorii de piaţă.
5.2 Dacă, în opinia evaluatorului, anumite aspecte ale unui angajament indică
faptul că este necesară şi adecvată o deviere de la oricare prevedere a
Standardelor Internaţionale de Evaluare sau de la acest GN, o astfel de deviere
ar trebui să fie prezentată, împreună cu motivul invocării devierii.
5.3 Evaluatorul va parcurge toate etapele necesare pentru a se asigura că
toate sursele de informaţii consultate sunt credibile şi adecvate procesului
de evaluare. În multe situaţii, nu intră în atribuţiile evaluatorului verificarea
completă a unor surse de informaţii secundare sau terţiare. Ca urmare,
evaluatorul va întreprinde toate acţiunile necesare pentru a verifica acurateţea şi
corectitudinea surselor de informaţii, aşa cum se obişnuieşte pe pieţele şi în
zona în care se face evaluarea.
5.4 În mod frecvent, evaluatorii de active necorporale trebuie să se bazeze
pe informaţiile primite de la client sau de la reprezentanţii acestuia. În
rapoartele de evaluare, verbale sau scrise, evaluatorul trebuie să prezinte
sursele tuturor informaţiilor luate în considerare, iar aceste informaţii vor
fi verificate, ori de câte ori este posibil în mod rezonabil. Cerinţele pentru
elaborarea rapoartelor de evaluare sunt menţionate în Codul Deontologic
IVSC (secţiunea 7) şi în IVS 3, Raportarea evaluării.
5.5 Chiar dacă multe din principiile, metodele şi tehnicile de evaluare a
activelor necorporale sunt similare cu cele din alte domenii de evaluare,
evaluările de active necorporale necesită cerinţe speciale de pregătire, instruire,
cunoştinţe şi experienţă.
5.6 O descriere a misiunii de evaluare trebuie să includă:
5.6.1 identificarea activului/activelor necorporal(e) sau a dreptului de
proprietate asupra activului/activelor necorporal(e) care vor fi
evaluate;
5.6.2 data efectivă a evaluării;
5.6.3 definiţia valorii;
GN 4, Evaluarea activelor necorporale
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5.6.4 deţinătorul dreptului de proprietate; şi
5.6.5 scopul şi destinaţia evaluării.
5.7 Factorii care trebuie luaţi în considerare de către evaluatorul de active
necorporale sunt:
5.7.1 Drepturile, privilegiile sau condiţiile aferente dreptului de
proprietate
5.7.1.1 Drepturile de proprietate sunt prevăzute în diferite documente
legale. În unele ţări sau în unele legislaţii, aceste documente pot fi
numite brevete de invenţie, mărci de produse, mărci de fabrică, knowhow, baze de date şi drepturi de autor, pentru a numi câteva.
5.7.1.2 Oricine deţine un drept de proprietate asupra activelor
necorporale este înregistrat într-un document. Aceste drepturi şi condiţii
pot fi conţinute într-un contract sau într-un alt document şi pot fi
transferate sau nu unui nou proprietar.
5.7.2 Durata de viaţă economică şi/sau durata de viaţă legală rămasă a
activului necorporal
5.7.3 Capacitatea activelor necorporale de a genera profit
5.7.4 Natura şi istoricul activelor necorporale. Deoarece valoarea rezultă
din beneficiile viitorului proprietar, istoricul este important pentru că poate
reprezenta un reper pentru aşteptările viitoare referitoare la activele
necorporale.
5.7.5 Perspectiva economică ce ar putea afecta activele necorporale în
cauză, inclusiv mediul politic şi politica guvernamentală. Probleme ca rata
de schimb valutar, rata inflaţiei şi rata dobânzii pot afecta în mod diferit
activele necorporale, care funcţionează destul de particularizat în diverse
sectoare ale economiei
5.7.6 Condiţiile şi perspectiva domeniului specific de activitate, care pot
afecta activele necorporale în cauză.
5.7.7 De asemenea, valoarea necorporală este conţinută în active
nediferenţiate, adesea numită fond comercial (goodwill). În acest context
se observă că valoarea fondului comercial este similară cu fondul comercial
în accepţiunea contabilităţii, respectiv de valoare reziduală (cost istoric în
termeni contabili), după deducerea valorii tuturor celorlalte active.
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5.7.8 Tranzacţiile anterioare în care au fost implicate drepturile de
proprietate asupra activelor necorporale în cauză
5.7.9 Alte informaţii de piaţă, de ex. ratele rentabilităţii investiţiilor
alternative, etc.
5.7.10 Preţurile de piaţă pentru achiziţionarea drepturilor similare
asupra activelor necorporale sau a activelor necorporale.
5.7.10.1 Adesea, în special când se compară preţurile de achiziţie,
informaţiile adecvate sunt dificil sau imposibil de obţinut. Deşi preţul
real de achiziţie poate fi făcut public, evaluatorul nu ştie ce garanţii şi
concesii a acordat vânzătorul, ce condiţii au fost acordate sau primite,
sau care a fost efectul impozitării asupra tranzacţiei.
5.7.10.2 Informaţiile asupra comparabilelor trebuie utilizate întotdeauna
cu atenţie, putând fi necesară efectuarea unor corecţii numeroase.
5.7.11 Corectarea situaţiilor financiare istorice pentru a estima
posibilităţile economice şi perspectivele activelor necorporale
5.7.12 Orice alte informaţii pe care evaluatorul le consideră relevante
5.8 Abordări în evaluarea activelor necorporale
5.8.1 Abordarea prin piaţă (prin comparaţia vânzărilor) în evaluarea
activelor necorporale.
5.8.1.1 Abordarea prin piaţă compară subiectul cu activele
necorporale similare sau cu drepturile parţiale asupra activelor
necorporale, care au fost vândute pe piaţa liberă.
5.8.1.2 Cele două surse uzuale de informaţii, utilizate în abordarea
prin piaţă, sunt pieţele în cadrul cărora se comercializează
drepturile asupra activelor necorporale similare, precum şi
tranzacţiile anterioare în care au fost implicate activele necorporale
în cauză.
5.8.1.2.1 În abordarea prin piaţă trebuie să existe o bază
rezonabilă pentru comparaţii cu active necorporale similare.
Aceste active necorporale similare trebuie să funcţioneze în acelaşi
domeniu ca şi subiectul evaluat sau într-un domeniu care răspunde
aceloraşi variabile economice. Comparaţia trebuie făcută într-o
manieră clară şi care să nu inducă în eroare.
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5.8.1.3 Prin analiza achiziţiilor de active necorporale, evaluatorul
calculează adesea ratele de evaluare, care sunt un raport între preţ
şi o formă de venit sau activele nete. Trebuie acordată o mare atenţie
în calcularea şi selectarea acestor rate.
5.8.1.3.1 Rata (ratele) alese trebuie să furnizeze informaţii clare
despre valoarea activelor necorporale.
5.8.1.3.2 Informaţiile asupra activelor necorporale similare, folosite
pentru a calcula rata, trebuie să fie corecte.
5.8.1.3.3 Calcularea ratelor trebuie să fie corectă.
5.8.1.3.4 Dacă se face o medie a datelor, perioada de timp luată în
calcul, ca şi metoda de calculare a mediei trebuie să fie adecvată.
5.8.1.3.5 Toate calculele trebuie făcute în aceeaşi manieră, atât
pentru activele necorporale similare, cât şi pentru activele
necorporale în cauză.
5.8.1.3.6 Datele referitoare la preţ, utilizate la rată (rate), trebuie să
fie valabile la data evaluării şi să fie reprezentative pentru piaţă la
acea dată.
5.8.1.3.7 Dacă este cazul, ar putea fi necesare anumite corecţii pentru
a aduce activele necorporale similare şi activele necorporale în cauză
la un grad de comparabilitate mai mare.
5.8.1.3.8 Ar putea fi necesare corecţii pentru elementele neobişnuite,
extraordinare şi din afara exploatării.
5.8.1.3.9 Ratele selectate trebuie să fie cele adecvate, având în
vedere diferenţele de risc şi de aşteptări ale activelor necorporale
similare şi activelor necorporale în cauză.
5.8.1.3.10 Pot fi calculate mai multe niveluri ale valorii deoarece pot
fi selectaţi mai mulţi multiplii (multiplicatori) de evaluare, care sunt
aplicaţi activelor necorporale supuse evaluării.
5.8.1.4 Când la o evaluare sunt utilizate informaţii despre
tranzacţiile anterioare, în care au fost implicate activele necorporale
în cauză, pentru a furniza orientări în evaluare pot fi necesare
corecţii pentru a lua în considerare trecerea timpului şi situaţiile
modificate din economie, din domeniul de activitate şi al activelor
necorporale înseşi.
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5.8.2 Abordarea prin capitalizarea venitului în evaluarea activelor
necorporale.
5.8.2.1 Abordarea prin venit estimează valoarea unui activ
necorporal sau a drepturilor de proprietate asupra activului
necorporal prin calcularea valorii actualizate a beneficiilor
anticipate. Cele două metode uzuale, incluse în abordarea prin venit,
sunt capitalizarea (directă) a venitului şi analiza fluxului de numerar
actualizat (DCF).
5.8.2.1.1 În cazul capitalizării (directe) a venitului, un nivel
reprezentativ al venitului se împarte cu o rată de capitalizare sau
se înmulţeşte cu un multiplu de venit (factor de capitalizare)
pentru a transforma venitul în valoare.
5.8.2.1.2 Evaluatorul alocă venitul pe diferitele active necorporale.
Trebuie acordată atenţia necesară astfel încât venitul alocat şi însumat
pe toate activele individuale să nu depăşească venitul total aferent
tuturor activelor.
5.8.2.1.3 În teorie, venitul poate avea mai multe forme de venit şi de
flux de numerar. În practică, forma de venit utilizat este fie venitul
înainte de impozitare, fie venitul după impozitare. Dacă sunt utilizate
metodele de capitalizare, durata de viaţă economică a activelor trebuie
să fie infinită, sau foarte lungă.
5.8.2.1.4 În cadrul analizei DCF şi/sau metodei dividendului,
încasările de numerar se estimează pentru fiecare din perioadele
viitoare. Aceste încasări sunt transformate în valoare prin
aplicarea unei rate de actualizare, folosind tehnicile valorii
actualizate. Pot fi folosite mai multe definiţii ale fluxului de numerar
(cash-flow). Metodele de actualizare sunt folosite în mod uzual pentru
activele necorporale cu durată de viaţă economică finită. În mod
normal, perioada de previziune în metodele de actualizare este
mai scurtă decât durata de viaţă economică sau durata de viaţă
legală (definită ca perioada în care activul sau participaţia la
acesta este protejată legal).
5.8.2.1.4.1 Durata de viaţă economică este perioada în care se
aşteaptă ca activele necorporale să genereze un beneficiu pentru
proprietarul lor. Un exemplu este programul pentru calculator, care
poate avea o durată de viaţă aşteptată de 36 de luni, înainte de a fi
necesară înlocuirea sa cu o versiune actualizată.
5.8.2.1.4.2 Durata de viaţă legală este perioada în care activele
GN 4, Evaluarea activelor necorporale
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necorporale pot fi protejate prin lege. Un exemplu ar fi un brevet de
invenţie, care are o durată de viaţă ce poate fi definită de la început
şi care, în timp, se îndreaptă spre zero.
5.8.2.1.5 Ratele de capitalizare şi ratele de actualizare sunt
preluate din piaţă şi sunt exprimate ca multiplii de preţ
(determinaţi pe baza informaţiilor derivate din cotaţiilor la bursă
şi din achiziţiile de întreprinderi) sau ca o rată a rentabilităţii
(estimată pe baza informaţiilor despre investiţiile alternative).
5.8.2.2 Venitul anticipat sau beneficiile anticipate sunt convertite în
valoare folosind calcule care iau în considerare creşterea
previzionată a acestora, anii viitori de încasare a beneficiilor, riscul
asociat cu fluxul de beneficii precum şi valoarea banilor în timp.
5.8.3 Abordarea prin cost, adesea numită costul de recreare, este cunoscută
şi sub denumirea de abordarea prin activul corectat.
5.8.3.1 Abordarea prin cost este fundamentată pe principiul substituţiei,
de exemplu un activ nu valorează mai mult decât costul înlocuirii tuturor
părţilor sale componente.
5.8.3.2 În aplicarea abordării prin cost, trebuie estimat costul fiecărui
element necesar pentru crearea activelor, inclusiv profitul
promotorului, prin utilizarea cunoştinţelor avute la data evaluării.
5.9 Procese de reconciliere
5.9.1 Concluzia asupra valorii se va baza pe:
5.9.1.1 definiţia valorii, şi pe
5.9.1.2 toate informaţiile relevante, de la data evaluării, necesare
pentru îndeplinirea misiunii.
5.9.2 Concluzia asupra valorii se va baza şi pe estimările valorii
rezultate din metodele de evaluare aplicate.
5.9.2.1 Selectarea şi susţinerea abordărilor, metodelor şi procedurilor
adecvate de evaluare depind de raţionamentul profesional al
evaluatorului.
5.9.2.2 În procesul de evaluare, evaluatorul trebuie să-şi folosească
raţionamentul profesional atunci când apreciază importanţa/
credibilitatea fiecărei valori estimate. Evaluatorul trebuie să prezinte
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raţionamentul şi justificarea pentru metodele de evaluare folosite şi
pentru importanţa acordată metodelor, în urma cărora a rezultat valoarea
finală/ reconciliată.

6.0 Data intrării în vigoare
6.1 Acest Standard Internaţional de Practică în Evaluare a intrat în vigoare la 31
iulie 2007.
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Standardul Internaţional de Practică în
Evaluare 5 – GN 5
Evaluarea bunurilor mobile (Revizuit în 2007)
1.1 Scopul acestui Standard (GN) este de a îmbunătăţi consecvenţa şi calitatea
evaluărilor de bunuri mobile în avantajul utilizatorilor serviciilor de evaluare a
bunurilor mobile.
1.2 În general, în evaluările de bunuri mobile se cere determinarea valorii de
piaţă, aplicându-se astfel prevederile Standardului Internaţional de Evaluare 1
(IVS 1). În cazurile în care sunt utilizate alte tipuri de valoare, se aplică
prevederile IVS 2, cu prezentarea informaţiilor şi explicaţiilor necesare.
1.3 Dacă unii termeni pot avea definiţii diferite, iar aplicabilitatea metodelor
specifice poate să difere, teoria, conceptele şi procesele aplicate în evaluarea
bunurilor mobile, în esenţa lor, sunt aceleaşi cu cele folosite pentru alte tipuri
de evaluări. Ori de câte ori se folosesc termeni cu semnificaţii diferite, este
important să se specifice acele diferenţe. Acest GN stabileşte definiţiile
importante utilizate în evaluările bunurilor mobile.
1.4 Evaluatorii şi utilizatorii serviciilor de evaluare a bunurilor mobile trebuie
să fie foarte atenţi pentru a face distincţia între segmentele pieţei (date de
modalităţile de comercializare, n.t.) şi valorile de piaţă corespondente acestor
segmente. Un exemplu îl reprezintă valoarea de piaţă a proprietăţilor vândute
prin licitaţie, în comparaţie cu cea a proprietăţilor vândute sau achiziţionate prin
tranzacţii private, pentru care preţul nu este făcut public. Un alt exemplu ar fi
acela al valorii de piaţă a bunurilor mobile vândute en-gros, în comparaţie cu
valoarea de piaţă a aceloraşi bunuri vândute cu amănuntul.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest GN este întocmit pentru a fi util la prestarea sau utilizarea serviciilor
de evaluare a bunurilor mobile.
2.2 Pe lângă alte elemente comune altor Standarde Internaţionale de Aplicaţii
şi Practică în Evaluare, acest GN conţine o analiză detaliată a procesului de
evaluare a bunurilor mobile. Această analiză are scopul de a caracteriza
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procedeele implicate în evaluările bunurilor mobile şi pentru a furniza o bază de
comparaţie cu alte tipuri de evaluări.
2.3 Mijloacele fixe mobile reprezintă o categorie de bunuri mobile, dar
evaluarea acestora este prezentată în GN 3.

3.0 Definiţii
3.1 Preţ de licitaţie. Preţul care reprezintă ultima propunere acceptată în cadrul
unei licitaţii publice; poate include sau nu onorarii sau comisioane. A se vedea
şi Preţ de lichidare a stocului, Vânzarea prin acord privat.
3.2 Obiecte de colecţie. Termen larg care descrie obiectele de colecţie, datorită
interesului pe care acestea îl provoacă prin raritatea, noutatea sau unicitatea lor.
În anumite ţări, acest termen se poate referi, printre altele, la obiecte de artă,
antichităţi, pietre preţioase şi bijuterii, instrumente muzicale, colecţii
numismatice şi filatelice, cărţi rare şi materiale de arhivă. În alte situaţii,
termenul se referă nu numai la aceste obiecte, ci şi la o mare varietate de alte
elemente care nu sunt incluse într-o altă categorie.
3.3 Abordarea prin cost. O abordare comparativă a valorii proprietăţii sau unui
activ, care consideră ca substitut/înlocuitor pentru cumpărarea unei proprietăţi
date, posibilitatea construirii altei proprietăţi, care să fie echivalentă cu cea
originală sau a unei proprietăţi care ar avea aceeaşi utilitate şi fără costuri de
întârziere. Estimarea evaluatorului se bazează pe costul de reproducţie sau de
înlocuire a proprietăţii sau activului în cauză, minus deprecierea totală
(cumulată).
3.4 Abordarea prin cost în evaluarea obiectelor de artă. O abordare
comparativă a valorii obiectelor de artă care ia în considerare, ca substitut
pentru cumpărarea unui anumit obiect de artă, posibilitatea creării unui alt
obiect de artă care să înlocuiască originalul. Estimarea evaluatorului se bazează
pe costul de reproducţie sau de înlocuire al obiectului de artă în cauză şi pe
natura înlocuirii, de ex. înlocuirea unui obiect vechi cu unul nou, bază de
despăgubire, o reproducere sau o copie exactă (facsimil).
Înlocuirea unui obiect vechi cu unul nou (de la vechi la nou) se referă la
costul de achiziţie al aceluiaşi element sau, dacă acesta nu este disponibil, al
unui element de acelaşi fel şi în aceeaşi stare, de pe piaţa de vânzare cu
amănuntul a obiectelor de artă noi.
Bază de despăgubire se referă la costul de înlocuire a unui element cu altul
similar şi în aceeaşi stare de pe piaţa de vânzare a produselor la mâna a doua
pentru obiecte de artă şi antichităţi.
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O reproducere este o copie a obiectului original, cât mai apropiată de
originalul în ceea ce priveşte natura, calitatea şi vechimea materialelor, însă
creată prin metodele moderne de realizare.
O copie exactă (facsimil) reprezintă o copie fidelă a obiectului original,
realizată cu materiale care au o natură, calitate şi vechime similară şi prin
metodele de realizare din perioada originală.
3.5 Instalaţii şi accesorii. Totalitatea amenajărilor aferente unei proprietăţi,
evaluate în grup. A se vedea Accesorii comerciale sau Accesoriile locatarului.
3.6 Mobilier, instalaţii şi echipamente. Un termen utilizat în America de Nord
pentru a se referi la bunurile mobile corporale plus accesoriile comerciale şi
amenajările proprietăţii închiriate. A se vedea şi Proprietatea mobiliară.
3.7 Bunuri mobiliare şi alte bunuri. În anumite ţări, termen utilizat pentru
obiectele care pot fi identificabile, portabile şi corporale considerate de publicul
larg drept mobile. A se vedea şi Proprietatea mobiliară.
3.8 Preţ de lichidare a stocului. Oferta anunţată şi acceptată, ce nu include
taxele şi comisioanele şi deci, nu reprezintă neapărat preţul de achiziţie. A se
vedea Preţ de licitaţie, Vânzare prin acord privat.
3.9 Abordarea prin capitalizarea venitului. O metodă comparativă de
determinare a valorii, care ia în considerare informaţiile referitoare la veniturile
şi cheltuielile proprietăţii evaluate şi estimează valoarea printr-un proces de
capitalizare.
3.10 Valoarea intrinsecă. În anumite ţări, suma considerată, pe baza evaluării
faptelor disponibile, ca fiind valoarea „adevărată” sau „reală” a unui element.
Este un concept pe termen lung de valoare nebazată pe piaţă, care aplatizează
fluctuaţiile de preţ pe termen scurt.
3.11 Amenajările şi construcţiile proprietăţii închiriate sau amenajările făcute
de locatar. Construcţiile sau amenajările terenurilor şi clădirilor, realizate şi
plătite de către locatar, pentru a satisface necesităţile sale; în mod normal
trebuie luate de către locatar după expirarea contractului de închiriere; scoaterea
acestor amenajări nu trebuie să provoace distrugerea proprietăţii imobiliare. A
se vedea şi Proprietate mobiliară, Accesorii comerciale sau accesoriile
locatarului.
3.12 Valoarea de piaţă, a se vedea IVS 1, paragraful 3.1.
3.13 Proprietate mobiliară. Un concept legal care se referă la toate drepturile,
interesele şi beneficiile ce derivă din dreptul de proprietate asupra obiectelor,
altele decât proprietatea imobiliară. În anumite ţări, obiectele proprietăţii
mobiliare sunt numite în mod legal bunuri mobile pentru a se deosebi de
proprietatea imobiliară care se poate referi, fie la dreptul real imobiliar, fie la
proprietatea imobiliară. Obiectele din categoria bunurilor mobile pot fi
GN 5, Evaluarea bunurilor mobile 217

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
corporale, cum ar fi bunurile mobile corporale sau necorporale, cum ar fi o
creanţă sau un brevet de invenţie. Obiectele din categoria bunurilor mobile
corporale nu sunt anexate în permanenţă proprietăţii imobiliare şi în general
sunt caracterizate prin caracterul lor mobil. A se vedea şi Obiectele de colecţie;
Instalaţii şi accesorii; Mobilier, instalaţii şi echipamente; Bunuri mobile;
Amenajările şi construcţiile proprietăţii închiriate sau amenajările făcute de
locatar; Accesorii comerciale sau accesoriile locatarului.
3.14 Bunuri mobile. Termen legal utilizat în unele ţări pentru a desemna
componente ale proprietăţii mobiliare spre deosebire de proprietatea imobiliară,
care se referă la bunurile imobiliare. Bunurile mobile includ elementele
corporale sau necorporale care nu reprezintă proprietate imobiliară. A se vedea
şi Proprietatea mobiliară.
3.15 Mijloace fixe mobile 1 Active imobilizate corporale, altele decât
proprietatea imobiliară, care:
(a) sunt deţinute de o întreprindere/entitate pentru a fi utilizate în producţia
de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau
pentru a fi folosite scopuri administrative, şi
(b) se aşteaptă să fie utilizate pe parcursul mai multor perioade de timp.
Categoriile de mijloace fixe mobile sunt:
Instalaţii. Active care sunt combinate indisolubil cu altele şi care pot include
construcţii specializate nepermanente, maşini şi echipamente tehnologice.
Maşini. Maşinile individuale sau un grup de maşini. O maşină este un aparat
utilizat pentru un proces specific, în activitatea de exploatare a entităţii.
Echipamente. Alte active care sunt utilizate pentru a facilita funcţionarea
întreprinderii sau entităţii.
3.16 Vânzare prin acord privat. O vânzare negociată şi tranzacţionată între
persoane şi nu prin licitaţie publică sau prin altă metodă. În general, preţul de
vânzare plătit într-o vânzare prin acord privat este cunoscut numai de părţile
care participă la tranzacţie. A se vedea şi Preţ de licitaţie, Preţ de lichidare a
stocului.
3.17 Evaluator profesionist de proprietăţi. O persoană care deţine calificările,
1

În România, clasificarea mijloacelor fixe este reglementată prin HG 2139/2004, pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. Prin
sintagma „mijloace fixe mobile” se înţelege următoarea sferă: a) mijloace fixe incluse în grupa 2 cu
următoarele subgrupe principale: Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru);
Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; Mijloace de transport, precum şi cele din grupa
3 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte
active corporale (n.t.).
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abilităţile şi experienţa necesară pentru a estima valoarea proprietăţii pentru o
diversitate de scopuri, incluzând tranzacţii care presupun cedarea dreptului de
proprietate asupra bunurilor, a proprietăţii pentru garantarea împrumuturilor, a
proprietăţii care face obiectul unor litigii sau pentru impozitare şi a proprietăţii
tratată ca active imobilizate în raportarea financiară.
3.18 Abordarea prin comparaţia vânzărilor. O cale generală de estimare a
valorii indicată pentru bunurile mobile sau pentru un drept de proprietate asupra
bunurilor mobile, care utilizează una sau mai multe metode ce compară
subiectul cu bunuri similare sau cu drepturi de proprietate asupra bunurilor
similare. Această abordare a evaluării bunurilor mobile depinde de cunoştinţele
de piaţă ale evaluatorului şi de experienţă, precum şi de informaţiile publicate
despre elementele comparabile.
3.19 Accesorii comerciale sau accesoriile locatarului. Accesorii mobiliare
anexate de locatar proprietăţii şi folosite la desfăşurarea activităţii sau afacerii.
A se vedea şi Amenajările şi construcţiile proprietăţii închiriate sau
Amenajările făcute de locatar, Proprietatea mobiliară.
3.20 Abordare în evaluare. În general, o cale de estimare a valorii care
foloseşte una sau mai multe metode specifice de evaluare. În funcţie de natura
şi scopul proprietăţii, pot fi aplicate trei abordări în evaluare. Acestea sunt
abordarea prin comparaţia vânzărilor, abordarea prin venit şi abordarea prin
cost. Aplicarea acestora va permite evaluatorului să determine valoarea de
piaţă sau un alt tip de valoare diferit de valoarea de piaţă.
3.21 Metodă de evaluare. O cale specifică de estimare a valorii din cadrul
abordărilor în evaluare.
3.22 Procedură de evaluare. Acţiunea, modalitatea şi tehnica de îndeplinire a
etapelor unei metode de evaluare.

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 În unele situaţii, evaluarea bunurilor mobile, efectuată împreună cu
evaluarea proprietăţii imobiliare şi/sau a întreprinderii, oferă o bază pentru
determinarea gradului de depreciere a anumitor active imobilizate. În acest caz,
evaluarea bunurilor mobile în sine poate sau nu să reprezinte principalul motiv
al evaluării, însă este necesară împletirea serviciilor oferite de evaluatorul de
bunuri mobile cu cele ale evaluatorului de întreprinderi şi/sau ale evaluatorului
de proprietăţi imobiliare, pentru a aloca şi reflecta corect valoarea de piaţă a
activelor care vor fi incluse în situaţiile financiare.
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5.0 Instrucţiuni de aplicare
5.1 Evaluările de bunuri mobile pot fi solicitate pentru mai multe utilizări
posibile incluzând raportarea financiară, achiziţii şi vânzări/cedări,
asigurare şi impozitare.
5.1.1 Când scopul evaluării necesită o estimare a valorii de piaţă,
evaluatorul va aplica definiţiile, procesele şi metodologiile consecvente cu
prevederile conţinute în IVS 1.
5.1.2 În cazurile în care un contract implică un tip de valoare diferit de
valoarea de piaţă, de ex. valoarea de asigurare, evaluatorul va identifica
foarte clar tipul de valoare implicat, va defini o astfel de valoare şi va
parcurge toţi paşii necesari pentru a prezenta diferenţa dintre valoarea
estimată a acelui tip de valoare şi valoarea de piaţă estimată, conform
cerinţelor IVS 2.
5.2 Evaluatorul va parcurge toate etapele necesare pentru a se asigura că
toate sursele de informare consultate sunt credibile şi adecvate procesului
de evaluare. În multe situaţii, nu intră în atribuţiile evaluatorului verificarea
completă a unor surse de informaţii secundare sau terţiare. Ca urmare,
evaluatorul va întreprinde toate acţiunile necesare pentru a verifica acurateţea şi
corectitudinea surselor de informaţii, aşa cum este uzual pe piaţa (pieţele) şi în
zona în care se face evaluarea.
5.3 Pentru evaluările de bunuri mobile, evaluatorul poate solicita serviciile altor
evaluatori profesionişti de proprietăţi şi/sau altor specialişti. Astfel,
responsabilitatea referitoare la clasificarea elementelor proprietăţii de
evaluat trebuie stabilită între evaluatorii diferitelor discipline, pentru a se
asigura că nu există omisiuni sau duble înregistrări. Un exemplu uzual îl
reprezintă recurgerea la ajutorul unui evaluator de proprietăţi imobiliare, care
evaluează componentele imobiliare ale proprietăţii. În cazul în care se
apelează şi la serviciile altor experţi, evaluatorul de bunuri mobile:
5.3.1 va face verificările necesare pentru a se asigura că astfel de
servicii sunt îndeplinite integral iar concluziile sunt rezonabile şi
credibile, sau
5.3.2 va dezvălui faptul că o astfel de verificare nu a fost făcută.
5.4 În mod frecvent, evaluatorii de bunuri mobile trebuie să se bazeze pe
informaţiile primite de la client sau de la reprezentanţii acestuia. În
rapoartele de evaluare, verbale sau scrise, evaluatorul trebuie să prezinte
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sursele tuturor informaţiilor luate în considerare, iar aceste informaţii vor
fi verificate ori de câte ori acest lucru este posibil în mod rezonabil.
5.5 Chiar dacă multe dintre principiile, metodele şi tehnicile de evaluare a
bunurilor mobile sunt similare cu cele din alte domenii de evaluare, evaluările
de bunuri mobile necesită o anumită pregătire, instruire, cunoştinţe şi
experienţă.
5.6 Cerinţele pentru rapoartele de evaluare sunt menţionate în Codul
Deontologic IVSC şi în IVS 3, Raportarea evaluării. În cazul bunurilor
mobile, raportul de evaluare trebuie să cuprindă:
5.6.1 Identificarea bunurilor şi a dreptului de proprietate asupra
bunului care va fi evaluat (locaţia bunului mobil şi adresa
proprietarului);
5.6.2 Data evaluării;
5.6.3 Tipul sau definiţia valorii;
5.6.4 Identificarea deţinătorului dreptului de proprietate sau a părţii
iniţiatoare (n.b., în unele ţări, identitatea proprietarului nu poate fi făcută
publică, din motive de confidenţialitate);
5.6.5 Scopul şi destinaţia evaluării;
5.6.6 Condiţiile evaluării;
5.6.7 Drepturi de retenţie şi servituţi asupra proprietăţii; şi
5.6.8 O declaraţie de conformitate (semnată şi datată).
5.7 Factorii care trebuie luaţi în considerare (însă nu neapărat raportaţi)
de către evaluatorul de bunuri mobile includ:
5.7.1 Drepturile, privilegiile sau condiţiile aferente dreptului de
proprietate asupra bunurilor în cauză
5.7.1.1 Drepturile de proprietate sunt prevăzute în diferite documente
legale.
5.7.1.2 Drepturile şi condiţiile conţinute în contractul proprietarului sau
în schimbul de corespondenţă; aceste drepturi pot sau nu să fie
transferate unui nou proprietar al bunurilor în cauză.
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5.7.1.3 Documentele pot conţine restricţii asupra transferării
proprietăţii, ca şi prevederi care stipulează tipul de valoare care trebuie
adoptat, în cazul transferării proprietăţi.
5.7.2 Natura bunurilor şi istoricul dreptului de proprietate (provenienţă)
5.7.2.1 Transferuri sau vânzări anterioare ale proprietăţii
5.7.3 Perspectiva economică ce ar putea afecta bunurile în cauză,
inclusiv mediul politic şi perspectiva guvernamentală
5.7.4 Condiţiile şi perspectivele unei pieţe specifice comerţului cu
bunuri mobile, care pot afecta bunurile în cauză
5.7.5 Menţiunea că bunurile în cauză au sau nu o valoare necorporală
5.7.5.1 Dacă valoarea necorporală este inerentă bunurilor mobile,
evaluatorul trebuie să se asigure că valoarea necorporală este reflectată
în întregime, indiferent dacă valoarea necorporală identificabilă a fost
sau nu evaluată separat.
5.7.5.1.1 Valoarea necorporală, atât cât este posibil, trebuie
diferenţiată de valoarea proprietăţii corporale.
5.7.5.2 Este esenţial ca evaluatorul să fie conştient de limitările legale şi
de condiţiile care derivă din legile ţării în care există bunurile.
5.7.5.3 Adesea, în special când se compară preţurile de achiziţionare,
este dificil sau imposibil de obţinut informaţii adecvate. Deşi preţul real
de achiziţie poate fi făcut public, evaluatorul nu cunoaşte ce garanţii şi
concesii a acordat vânzătorul, dacă înainte de achiziţie s-au obţinut de la
vânzător bani în numerar sau alte active, cum trebuie alocată valoarea pe
activele achiziţionate, sau care a fost efectul impozitării asupra
tranzacţiei.
5.7.5.4 Datorită motivelor explicate în paragraful 5.7.5.3, informaţiile
asupra comparabilelor trebuie utilizate întotdeauna cu atenţie, putând fi
necesară efectuarea unor corecţii. Când se utilizează rezultatele licitaţiei
publice, trebuie avut în vedere că acele rezultate pot reprezenta tranzacţii
pentru un sector de piaţă mic. Pot fi necesare corecţii pentru diferenţele
cauzate de nivelurile de piaţă diferite.
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5.7.6 Orice alte informaţii pe care evaluatorul le consideră a fi relevante.
5.8 Evaluări de bunuri mobile, prin abordarea prin comparaţia vânzărilor
5.8.1 Abordarea prin comparaţia vânzărilor compară proprietatea în cauză
cu proprietăţile similare şi/sau cu drepturile de proprietate asupra
proprietăţilor care au fost vândute pe pieţele libere.
5.8.2 Cele două surse uzuale de informaţii, utilizate în abordarea prin
comparaţia vânzărilor, sunt rezultatele publicate ale licitaţiilor publice
precum şi tranzacţiile raportate de către firmele angajate în mod curent în
comercializarea proprietăţilor similare.
5.8.3 În abordarea prin comparaţia vânzărilor trebuie să existe o bază
rezonabilă şi credibilă pentru comparaţiile cu proprietăţi similare. Aceste
proprietăţi similare sunt cele comercializate periodic pe aceeaşi piaţă ca a
proprietăţii în cauză sau pe o piaţă care răspunde aceloraşi variabile
economice. Comparaţia trebuie făcută într-o manieră clară şi care să nu
inducă în eroare. Factorii ce trebuie luaţi în considerare, pentru a stabili
existenţa unei baze de comparaţie rezonabilă, includ:
5.8.3.1 Similaritatea cu bunurile în cauză din punctul de vedere al
caracteristicilor descriptive, calitative şi cantitative;
5.8.3.2 Cantitatea şi verificabilitatea datelor asupra bunurilor similare;
5.8.3.3 Dacă preţul bunurilor similare reflectă o tranzacţie în condiţii
nepărtinitoare;
5.8.3.4 Este necesară o cercetare minuţioasă, imparţială asupra bunurilor
similare, pentru a stabili independenţa şi credibilitatea evaluării.
Cercetarea ar trebui să includă criterii simple şi criterii obiective pentru
selectarea bunurilor similare;
5.8.3.5 Trebuie efectuată o analiză comparativă a asemănărilor şi
diferenţelor calitative şi cantitative dintre bunurile similare şi bunul în
cauză;
5.8.3.6 Acolo unde este cazul, pot fi necesare anumite corecţii pentru a
face mai comparabilă valoarea bunurilor similare cu cea a bunului în
cauză. Aceste corecţii pot fi necesare pentru influenţa elementelor
neobişnuite, nerepetabile şi unice;
GN 5, Evaluarea bunurilor mobile 223

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
5.8.3.7 După caz, trebuie făcute corecţii pentru diferenţele referitoare la
dreptul de proprietate asupra bunului în cauză şi cel asupra bunurilor
similare, în ceea ce priveşte caracterul şi influenţa unor astfel de
diferenţe sau vandabilitatea ori lipsa acesteia.
5.8.4 Când la o evaluare sunt utilizate informaţii despre tranzacţii anterioare
ale bunului în cauză, pentru a furniza orientări în evaluare, pot fi necesare
anumite corecţii pentru a lua în considerare trecerea timpului, modificări
aduse bunului şi situaţii schimbate din economie, din domeniul de activitate
şi din activitatea întreprinderilor în care se comercializează astfel de bunuri.
5.8.5 Uzanţele de evaluare sau metodele empirice pot fi utile în evaluarea
bunurilor sau a dreptului de proprietate asupra unui element din categoria de
bunuri mobile. Totuşi, valorilor rezultate din utilizarea unor astfel de uzanţe
nu ar trebui să li se dea o importanţă deosebită, cu excepţia cazului în care
se poate dovedi că vânzătorii şi cumpărătorii se bazează foarte mult pe ele.
5.9 Evaluări de bunuri mobile realizate prin abordarea prin capitalizarea
venitului
5.9.1 Abordarea prin capitalizarea venitului ia în considerare informaţiile
despre venitul şi cheltuiala aferente proprietăţii evaluate şi estimează
valoarea printr-un proces de capitalizare.
5.9.2 Aplicarea abordării prin capitalizarea venitului poate fi recomandată
la evaluarea mobilierului, accesoriilor şi a echipamentelor esenţiale pentru
funcţionarea proprietăţilor precum hoteluri, apartamente mobilate şi centre
de îngrijirea sănătăţii.
5.9.2.1 Mobilierul, accesoriile şi echipamentele pot fi supuse unei
utilizări intense, necesitând astfel o înlocuire periodică, pentru a menţine
caracterul atractiv şi utilitatea unui complex.
5.9.2.2 Duratele de viaţă utilă ale mobilierului, accesoriilor şi
echipamentelor sunt estimate pe baza calităţii, durabilităţii lor şi în
funcţie de gradul de utilizare. Apoi se poate calcula o durată medie de
viaţă utilă a acestor obiecte.
5.9.2.3 Pentru a obţine o alocare pentru fondul anual de reînnoire, costul
viitor de înlocuire a mobilierului, accesoriilor şi echipamentelor se
împarte la durata medie de viaţă utilă a acestor elemente. Fondul anual
de reînnoire este inclus în cheltuielile de exploatare ale entităţii.
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5.10 Evaluări de bunuri mobile, prin abordarea prin cost
5.10.1 Abordarea prin cost ia în considerare, ca substitut pentru cumpărarea
unui anumit bun mobil, posibilitatea creării unui alt bun mobil care să
înlocuiască originalul sau a unui bun mobil care ar putea avea aceeaşi
utilitate, fără a ţine cont de costurile întârzierii fabricaţiei.
5.10.2 Estimarea evaluatorului se bazează pe costul de reproducţie sau de
înlocuire a proprietăţii sau activului de evaluat.
5.10.2.1 Costul de înlocuire se referă la suma de bani pe care o persoană
se aşteaptă să o plătească pentru un obiect cu aceeaşi vechime, mărime,
culoare şi condiţie. În general, se încearcă să se stabilească preţul unui
exemplar alternativ sau unei reproduceri/copii a elementului, cât mai
apropiată de original în ceea ce priveşte natura, calitatea şi vechimea
materialelor, însă creat(ă) prin metodele moderne de realizare.
5.10.2.1.1 În cazul unor active cum sunt antichităţile sau tablourile
de valoare, înlocuirea nu se poate realiza, indiferent de cost.
5.10.2.1.2 Costul de reproducţie se referă la suma pe care o persoană
se aşteaptă să o plătească pentru o copie exactă (facsimil) a
elementului original, realizată cu materiale care au o natură, calitate
şi vechime similară şi prin metodele de realizare din perioada
originală.
5.10.2.1.3 Pe parcursul timpului, anumite elemente ale bunurilor
mobile, care nu sunt afectate de deprecierea fizică, pot să-şi majoreze
valoarea, deoarece costul curent de înlocuire sau de reproducţie al
acestora creşte mai rapid decât preţul lor curent.
5.10.3 Aplicarea abordării prin cost este recomandată în special în cazul
evaluării bunurilor mobile precum produse fabricate sau articole care există
în mai multe exemplare, de exemplu: tipărituri, figurine din porţelan, sau
produse restaurate.
5.11 Procese de reconciliere
5.11.1 Concluzia asupra valorii se va baza pe:
5.11.1.1 definiţia valorii;
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5.11.1.2 scopul şi destinaţia evaluării; şi pe
5.11.1.3 toate informaţiile relevante de la data evaluării, necesare pentru
îndeplinirea misiunii.
5.11.2 Concluzia asupra valorii se va baza şi pe estimările valorii rezultate
din aplicarea metodelor de evaluare aplicate.
5.11.2.1 Selectarea şi susţinerea abordărilor, metodelor şi procedurilor
adecvate de evaluare depind de raţionamentul profesional al
evaluatorului.
5.11.2.2 În procesul de evaluare, evaluatorul trebuie să-şi folosească
raţionamentul său profesional atunci când apreciază importanţa/
credibilitatea fiecărei valori estimate. Atunci când se cere, evaluatorul
trebuie să prezinte raţionamentul şi justificarea pentru metodele de
evaluare folosite şi pentru importanţa acordată metodelor în urma cărora
a rezultat valoarea finală/reconciliată.

6.0 Data intrării în vigoare
6.1 Prezentul Standard Internaţional de Practică în Evaluare a intrat în vigoare
la 31 iulie 2007.
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Standardul Internaţional de Practică în
Evaluare 6 – GN 6
Evaluarea întreprinderii (Revizuit în 2007)

1.1 Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC) a adoptat
acest Standard (GN) pentru a îmbunătăţi conţinutul şi calitatea evaluărilor de
întreprinderi în cadrul comunităţii internaţionale, în beneficiul utilizatorilor
situaţiilor financiare şi ai evaluărilor de întreprinderi.
1.2 Evaluările de întreprinderi sunt solicitate şi efectuate, în mod uzual, pentru
stabilirea valorii de piaţă ca tip de valoare, conform prevederilor din
Standardul Internaţional de Evaluare 1 (IVS 1). Atunci când sunt folosite alte
tipuri de valoare, sunt aplicabile prevederile din IVS 2, cu explicaţiile şi
clarificările adecvate.
1.3 În general, conceptele, procesele şi metodele aplicate în evaluarea
întreprinderilor sunt similare cu cele folosite pentru alte tipuri de evaluări.
Anumiţi termeni pot avea sensuri sau utilizări diferite. Acele diferenţe impun
clarificări importante oriunde ar fi folosite. Acest GN prezintă definiţiile
importante utilizate în evaluările de întreprinderi.
1.4 Evaluatorii şi utilizatorii serviciilor de evaluare trebuie să facă deosebirea
dintre valoarea unei entităţi de afaceri sau a unei proprietăţi generatoare de
afaceri, evaluarea activelor deţinute de o astfel de entitate şi alte diferite
aplicaţii posibile ale întreprinderii sau consideraţii de continuitate a activităţii
întâlnite în evaluarea drepturilor aferente proprietăţii imobiliare. Un exemplu în
acest sens sunt evaluările proprietăţilor generatoare de afaceri. (A se vedea
Tipuri de proprietate, paragraful 4.3.2.).

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest GN este elaborat pentru a sprijini efectuarea sau utilizarea evaluărilor
de întreprinderi.
2.2 În plus, faţă de elementele care sunt comune cu alte GN-uri şi Standarde
Internaţionale de Evaluare, acest GN conţine o analiză detaliată a procesului de
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evaluare a întreprinderii. Această analiză prezintă aspectele uzuale ale
evaluărilor de întreprinderi şi furnizează o bază de comparaţie cu alte tipuri de
evaluări, însă nu trebuie considerată ca fiind obligatorie sau limitativă, cu
excepţia prevederilor stabilite ca atare în acest GN sau în alte Standarde
Internaţionale de Evaluare.
2.3 Deoarece în evaluarea întreprinderii pot fi aplicate şi alte principii de bază
ale evaluării, alte Standarde Internaţionale de Evaluare şi GN-uri, acest GN
trebuie înţeles ca încorporând toate celelalte paragrafe aplicabile ale IVS-urilor.

3.0 Definiţii
3.1 Valoare contabilă corectată. Valoarea contabilă care rezultă când valoarea
unuia sau mai multor active sau datorii este corectată prin adăugare, eliminare
sau modificare de sume faţă de valoarea lor de înregistrare contabilă.
3.2 Abordarea bazată pe active. Cale de estimare a valorii unei întreprinderi
şi/sau unei participaţii la capital utilizând metode bazate pe valoarea de piaţă a
activelor individuale ale întreprinderii, minus datoriile.
3.3 Valoare contabilă
3.3.1 Referitor la active, costul capitalizat al unui activ minus amortizarea
cumulată şi orice pierderi cumulate din depreciere, aşa cum este înregistrată
în contabilitatea întreprinderii.
3.3.2 Referitor la o întreprindere/entitate, diferenţa între activele totale (după
scăderea amortizării cumulate şi oricărei pierderi din depreciere) şi datoriile
totale, aşa cum acestea apar în bilanţ. În acest caz, valoarea contabilă este
sinonimă cu valoarea contabilă netă, valoarea netă şi capitalul propriu/
acţionarilor.
3.4 Întreprindere/ entitate. O organizaţie comercială, industrială, de servicii sau
de investiţii, care desfăşoară o activitate economică.
3.5 Evaluarea întreprinderii. Actul sau procesul prin care se ajunge la o opinie
sau la o estimare a valorii unei afaceri sau întreprinderi/entităţi sau a unei
participaţii la aceasta.
3.6 Evaluator de întreprindere. O persoană care prin pregătire, instruire şi
experienţă, este calificată să efectueze o evaluare a unei întreprinderi,
participaţii, acţiuni şi/sau a activelor necorporale.
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3.7 Capitalizare.
3.7.1 Convertirea, la o anumită dată, a venitului net sau unei serii de încasări
nete, curente sau estimate pe o anumită perioadă, în valoarea echivalentă a
capitalului.
3.7.2 În evaluarea întreprinderii, se referă la structura capitalului unei
entităţi de afaceri.
3.7.3 În evaluarea întreprinderii se referă mai degrabă la recunoaşterea unei
cheltuieli ca o valoare a unui activ imobilizat, decât ca o cheltuială curentă.
3.8 Factor de capitalizare. Orice multiplu utilizat pentru a transforma venitul în
valoarea capitalului.
3.9 Rată de capitalizare. Orice divizor (de obicei, exprimat în procente) care
este folosit pentru a transforma venitul în valoarea capitalului.
3.10 Structura capitalului. Elementele componente ale capitalului investit.
3.11 Flux de numerar (cash-flow sau flux de trezorerie).
3.11.1 Flux de numerar brut: Profitul net după impozitare plus cheltuieli
non-cash, cum este amortizarea.
3.11.2 Flux de numerar net: Pe o perioadă de exploatare, acel numerar care
rămâne după ce au fost achitate toate cheltuielile în numerar ale
întreprinderii. Fluxul de numerar net este definit ca fiind numerarul
disponibil pentru capitalul propriu (acţionari) sau pentru capitalul investit
(investitori).
3.11.3 Flux de numerar net pentru capitalul propriu: Profitul net (după
impozitare) plus amortizarea şi alte cheltuieli non-cash, minus creşterile
fondului de rulment, minus cheltuielile de capital, minus descreşterea
capitalului împrumutat investit, plus creşterea capitalului împrumutat
investit.
3.11.4 Flux de numerar net pentru capitalul investit: Fluxul de numerar net
pentru capitalul propriu plus dobânzile plătite după deducerea impozitului,
minus creşterea netă a capitalului împrumutat investit.
3.12 Control. Autoritatea de a guverna managementul şi politicile unei
întreprinderi.
GN 6, Evaluarea întreprinderii 229

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
3.13 Primă de control. Plusul de valoare aferent pachetului de control, care
reflectă puterea sa de control, în contrast cu un pachet minoritar.
3.14 Discont pentru lipsă de control. Un procentaj sau o sumă dedus(ă) ca prorata din valoarea totală a întreprinderii (100%), care reflectă lipsa unora sau a
tuturor drepturilor de control.
3.15 Rată de actualizare. O rată a rentabilităţii utilizată pentru a converti o
sumă de bani, de plătit sau de primit în viitor, în valoare actualizată.
3.16 Durata de viaţă economică. Perioada de timp în care proprietatea poate fi
utilizată în mod profitabil.
3.17 Data efectivă. Data la care se aplică opinia evaluatorului în ceea ce
priveşte valoarea (denumită şi data evaluării).
3.18 Întreprindere. Vezi întreprindere/entitate economică.
3.19 Continuitatea activităţii.
3.19.1 O întreprindere în exploatare.
3.19.2 O premisă a evaluării, conform căreia evaluatorii şi contabilii
consideră o întreprindere ca fiind o entitate care îşi va continua activitatea de
exploatare într-un orizont de timp nelimitat. Premisa continuităţii activităţii
reprezintă o alternativă la premisa lichidării.
Adoptarea premisei continuităţii activităţii permite ca întreprinderea să fie
evaluată la o valoare mai mare decât valoarea ei de lichidare şi este esenţială
pentru estimarea valorii de piaţă a întreprinderii.
3.19.3 Entitatea privită în sensul continuării activităţii sale într-un viitor
previzibil. Se presupune că entitatea nu are nici intenţia, nici necesitatea
lichidării şi nici a diminuării semnificative a activităţilor ei. (IAS 1, 23-24
Cadrul General, 23).
3.20 Fond comercial (goodwill)
3.20.1 Beneficii economice viitoare provenite din active care nu pot fi
identificate în mod individual şi nici recunoscute în mod separat (IFRS 3,
Anexa A).
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3.20.2 Fond comercial personal. Valoarea determinată de profitul peste
aşteptările pieţei, care ar putea să dispară după vânzarea proprietăţii
generatoare de afaceri, împreună cu acei factori financiari specifici
operatorului curent al afacerii, cum sunt impozitarea, politica de amortizare,
costurile împrumuturilor şi capitalul investit în afacere.
3.20.3 Fond comercial transferabil. Acel activ necorporal care apare ca
rezultat al numelui comercial şi reputaţiei, clientelei, localizării, produselor şi
altor factori similari, care generează beneficii economice. Este specific
proprietăţilor generatoare de afaceri şi va fi transferat noului proprietar prin
vânzarea proprietăţii.
3.21 Holding. O afacere care încasează venituri de pe urma activelor sale.
3.22 Abordarea prin capitalizarea venitului. O cale generală de estimare a
valorii unei întreprinderi, participaţii sau acţiuni, prin folosirea uneia sau mai
multor metode prin care valoarea este estimată prin convertirea beneficiilor
(câştigurilor) anticipate în valoarea capitalului.
3.23 Capital investit. Suma dintre capitalul propriu şi datoriile pe termen lung.
3.24 Control majoritar. Gradul de control asigurat de o poziţie majoritară.
3.25 Poziţie majoritară. Poziţia proprietarului care deţine peste 50% din
voturile totale într-o întreprindere.
3.26 Abordarea prin piaţă. O cale generală de estimare a valorii unei
întreprinderi, participaţii sau unei acţiuni prin folosirea uneia sau mai multor
metode care compară subiectul evaluat cu alte întreprinderi similare, participaţii
sau acţiuni similare, care au fost vândute.
3.27 Valoare de piaţă. A se vedea IVS 1, paragraful 3.1.
3.28 Discont pentru nelichiditate. O sumă sau un procentaj care se deduc dintro participaţie la capital pentru a reflecta lipsa de vandabilitate.
3.29 Discont pentru participaţie minoritară. Discont aplicabil la o participaţie
minoritară.
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3.30 Participare minoritară. Poziţia proprietarului care asigură sub 50% din
voturile totale ale unei întreprinderi.
3.31 Active nete. Active totale minus datorii totale.
3.32 Venit net. Venituri totale minus cheltuieli totale, inclusiv impozitele
aferente.
3.33 Companie operaţională. O întreprindere care desfăşoară o activitate
economică prin producerea, vânzarea sau tranzacţionarea unui produs sau
serviciu.
3.34 Rata rentabilităţii. Mărimea profitului (pierderii) şi/sau a modificării
valorii realizate sau anticipate a unei investiţii, exprimată în procente din
valoarea acelei investiţii.
3.35 Cost de înlocuire nou. Costul curent al unui element similar nou, care are
o utilitate aproape echivalentă cu cea a elementului evaluat.
3.36 Data raportului. Data raportului de evaluare. Poate fi aceeaşi sau poate fi
diferită de data evaluării.
3.37 Cost de reproducţie nou. Costul curent al unui element identic nou.
3.38 Abordare în evaluare. În general, o cale de estimare a valorii prin
folosirea uneia sau mai multor metode specifice de evaluare. (A se vedea
definiţiile pentru Abordarea prin piaţă, Abordarea prin capitalizarea venitului
şi Abordarea bazată pe active).
3.39 Metodă de evaluare. În cadrul abordărilor în evaluare, o cale specifică de
estimare a valorii.
3.40 Procedură de evaluare. Acţiunea, modalitatea şi tehnica de îndeplinire a
etapelor unei metode de evaluare.
3.41 Rată de evaluare. Un raport în care la numărător se află o valoare sau un
preţ, iar la numitor se află date financiare, de funcţionare sau fizice.
3.42 Fond de rulment (net). Diferenţa dintre activele curente (circulante) şi
datoriile curente.

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Evaluările de întreprinderi sunt utilizate în mod uzual ca bază pentru
alocarea valorii pe diferitele active, necesară în cazul elaborării sau retratării
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situaţiilor financiare. În acest context, evaluatorii de întreprinderi reflectă
valoarea de piaţă a tuturor componentelor bilanţului contabil al unei societăţi
pentru a fi în concordanţă cu Standardele de Contabilitate, având în vedere
convenţia care reflectă efectul modificării preţurilor.
4.2 În unele situaţii, evaluarea întreprinderii furnizează o bază pentru estimarea
mărimii deprecierii anumitor active imobilizate. În acest caz, evaluarea
întreprinderii poate sau nu să fie principalul motiv pentru evaluare, dar
împletirea serviciilor evaluatorului de întreprinderi cu cele ale evaluatorului de
proprietăţi imobiliare, de exemplu, este necesară pentru o alocare şi reflectare
corectă, în situaţia financiară, a valorii de piaţă a activelor.
4.3 Alte consideraţii referitoare la relaţia dintre evaluările de întreprinderi şi
Standardele de Contabilitate sunt similare cu prevederile prezentate în
Standardul Internaţional de Aplicaţie în Evaluare 1 (IVA 1).

5.0 Instrucţiuni de aplicare
5.1 Evaluările de întreprinderi pot fi necesare pentru mai multe utilizări
posibile care includ achiziţionări şi vânzări de întreprinderi individuale,
fuziuni, evaluarea participaţiilor deţinute de acţionari şi altele
asemănătoare.
5.1.1 Când scopul evaluării necesită o estimare a valorii de piaţă,
evaluatorul va aplica definiţiile, procedurile şi metodologiile compatibile
cu prevederile conţinute în IVS 1.
5.1.2 În cazurile în care un angajament implică un tip de valoare diferit
de valoarea de piaţă, evaluatorul va identifica foarte clar tipul de valoare
implicat, va defini o astfel de valoare şi va parcurge toţi paşii necesari
pentru a face deosebirea dintre acel tip de valoare şi valoarea de piaţă
estimată.
5.2 Dacă, în opinia evaluatorului, anumite aspecte ale unui angajament
indică faptul că este necesară şi adecvată o deviere faţă de orice prevederi
din IVS-uri sau din acest GN, o astfel de deviere va fi menţionată, iar
motivul pentru care a fost făcută va fi clar precizat în rapoartele de
evaluare (verbale sau scrise) prezentate de evaluator. Cerinţele pentru
rapoartele de evaluare sunt conţinute în Codul Deontologic al IVSC şi în
IVS 3, Raportarea evaluării.
5.3 Evaluatorul va parcurge toţi paşii necesari pentru a se asigura că toate
sursele de informaţii consultate sunt credibile şi adecvate procesului de
evaluare. În multe cazuri, nu intră în atribuţiile evaluatorului o verificare
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completă a surselor de informaţii secundare sau terţiare. Ca urmare, evaluatorul
va întreprinde toate acţiunile necesare pentru a verifica exactitatea şi
corectitudinea surselor de informaţii, aşa cum se obişnuieşte pe piaţa şi în zona
unde se face evaluarea.
5.4 Deseori, evaluatorii de întreprinderi pot să ceară şi să se bazeze pe
ajutorul altor evaluatori şi/sau al altor profesionişti. În acest sens, un
exemplu uzual este recurgerea la ajutorul unui evaluator de proprietăţi
imobiliare, care evaluează componentele proprietăţii imobiliare deţinute de
întreprinderea respectivă. În cazul în care se apelează şi la serviciile altor
experţi, evaluatorul de întreprinderi:
5.4.1 va face verificările necesare pentru a se asigura că astfel de servicii
sunt îndeplinite în mod competent, iar concluziile sunt rezonabile şi credibile,
sau
5.4.2 va menţiona faptul că o astfel de verificare nu a fost făcută.
5.5 Evaluatorii de întreprinderi trebuie să se bazeze, în mod frecvent, pe
informaţiile primite de la client sau de la reprezentanţii acestuia. În
rapoartele de evaluare, verbale sau scrise, evaluatorul va prezenta sursa
tuturor informaţiilor pe care s-a bazat, iar aceste informaţii vor fi
verificate ori de câte ori este posibil.
5.6 Chiar dacă multe dintre principiile, metodele şi tehnicile evaluării de
întreprinderi sunt asemănătoare cu cele din alte domenii de evaluare, aceasta
necesită cerinţe speciale de pregătire, instruire, cunoştinţe şi experienţă.
5.7 Continuitatea activităţii are câteva înţelesuri/sensuri în contabilitate şi în
evaluare. În câteva contexte, continuitatea activităţii reprezintă o premisă
prin care evaluatorii şi contabilii consideră o întreprindere ca o unitate
care-şi va continua exploatarea într-un timp nedefinit.
5.7.1 Premisa continuităţii activităţii reprezintă o alternativă la premisa
lichidării. Adoptarea acestei premisei permite ca întreprinderea să fie
evaluată la o valoare mai mare decât valoarea ei de lichidare, fiind
esenţială pentru estimarea valorii de piaţă a întreprinderii.
5.7.1.1 În lichidări, valoarea multor active necorporale (de exemplu fondul
comercial) tinde spre zero, iar valoarea tuturor activelor corporale reflectă
circumstanţele lichidării. Şi cheltuielile asociate cu lichidarea (comisioane
pentru vânzări, onorarii, impozite şi taxe, alte costuri de închidere,
cheltuielile administrative pe timpul încetării activităţii şi pierderea de
valoare a stocurilor) sunt calculate şi deduse din valoarea estimată a
întreprinderii.
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5.8 Pentru a realiza evaluări competente de întreprinderi este importantă
analiza activităţii curente de piaţă şi cunoaşterii tendinţelor economice
relevante. Pentru estimarea valorii de piaţă a unei întreprinderi, evaluatorii de
întreprinderi identifică şi estimează mărimea impactului unor astfel de
consideraţii în evaluările lor şi în rapoartele de evaluare.
5.9 Descrierea misiunii de evaluare a întreprinderii trebuie să cuprindă:
5.9.1 identificarea întreprinderii, a pachetului de acţiuni sau a valorii
mobiliare care trebuie evaluată;
5.9.2 data efectivă a evaluării;
5.9.3 definiţia valorii;
5.9.4 deţinătorul dreptului de proprietate; şi
5.9.5 scopul şi destinaţia evaluării.
5.10 Evaluatorul de întreprinderi trebuie să ia în considerare următorii
factori:
5.10.1 Drepturile, privilegiile sau condiţiile aferente dreptului de
proprietate, indiferent dacă sunt deţinute de o societate pe acţiuni, de o
societate cu răspundere limitată sau de un proprietar individual
5.10.1.1 Drepturile de proprietate sunt stabilite în diferite documente
legale. În diferite ţări, aceste documente pot fi paragrafe din actele
constitutive, statute, acorduri de asociere, acorduri între acţionari etc.
5.10.1.2 Drepturile şi obligaţiile proprietarului participaţiei sunt înscrise
în documente ale întreprinderii. Unele drepturi şi condiţii pot fi conţinute
într-un contract de proprietate sau într-un schimb semnat de
corespondenţă, iar aceste drepturi pot fi sau nu transferabile către un nou
proprietar.
5.10.1.3 Documentele pot conţine restricţii cu privire la transferul
dreptului de proprietate, precum şi prevederi asupra tipului de valoare
care trebuie adoptat, în eventualitatea transferului dreptului respectiv. De
exemplu, documentele pot stipula că dreptul care este transferat trebuie
să fie evaluat ca o fracţiune pro-rata din valoarea totală a acţiunilor
emise, chiar dacă dreptul care este transferat reprezintă o participaţie
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minoritară. În fiecare caz, drepturile aferente proprietăţii care este
evaluată, ca şi drepturile ataşate oricărui alt tip de participaţii, trebuie
luate în considerare încă de la început.
5.10.2 Natura întreprinderii şi istoricul ei. Deoarece valoarea rezultă din
beneficiile obţinute de viitorul proprietar, istoricul este important pentru că
poate reprezenta un reper pentru aşteptările privind beneficiile viitoare ale
întreprinderii.
5.10.3 Mediul economic ce ar putea afecta întreprinderea în cauză,
inclusiv mediul politic şi politica guvernamentală. Probleme ca rata de
schimb valutar, rata inflaţiei şi rata dobânzii pot afecta în mod diferit
întreprinderile care funcţionează în diverse sectoare ale economiei.
5.10.4 Condiţiile şi perspectiva domeniului de activitate, care pot afecta
întreprinderea în cauză.
5.10.5 Activele,
întreprinderii.

datoriile,

capitalul

şi

situaţia

financiară

ale

5.10.6 Capacitatea întreprinderii de a obţine profit şi de a plăti
dividende.
5.10.7 Dacă întreprinderea are sau nu valori/active necorporale.
5.10.7.1 Valoarea necorporală poate fi sub formă de active necorporale
identificabile, cum ar fi brevete de invenţie, mărci comerciale, drepturi de
autor, know-how, baze de date etc.
5.10.7.2 De asemenea, valoarea necorporală mai poate fi conţinută în
active neidentificabile, adesea numite „fond comercial”. În acest context,
se observă că valoarea fondului comercial este similară cu cea a fondului
comercial în accepţiunea contabilităţii, respectiv de valoare reziduală (cost
istoric în termeni contabili) după deducerea valorii tuturor celorlalte active.
5.10.7.3 Dacă întreprinderea deţine active necorporale, evaluatorul trebuie
să se asigure că valoarea activelor necorporale este reflectată în totalitate şi
dacă activele necorporale identificabile au fost sau nu evaluate în mod
separat.
5.10.8 Tranzacţiile anterioare în care au fost implicate drepturile de
proprietate ale întreprinderii în cauză.
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5.10.9 Mărimea relativă a participaţiei care trebuie evaluată
5.10.9.1 Există diferite nivele de control sau de lipsă a controlului, în
funcţie de mărimea participaţiilor. În unele cazuri, controlul efectiv
poate fi obţinut cu mai puţin de 50% din drepturile de vot. Chiar dacă o
singură persoană deţine peste 50% din drepturile de vot şi are controlul
operaţional, pot exista anumite decizii, cum ar fi dizolvarea
întreprinderii, care pot fi aprobate cu peste 50% din drepturile de vot,
precum şi decizii care pot fi aprobate cu votul tuturor acţionarilor.
5.10.9.2 Este esenţial ca evaluatorul să fie atent la restricţiile legale şi la
condiţiile menţionate de legislaţia ţării în care întreprinderea respectivă
îşi desfăşoară activitatea.
5.10.10 Alte informaţii de piaţă, cum ar fi ratele rentabilităţii investiţiilor
alternative, avantajele conferite de controlul deţinut, dezavantajele lipsei de
lichiditate etc.
5.10.11 Cotaţiile de piaţă ale acţiunilor tranzacţionate pe o piaţă
reglementată, ca şi preţurile de achiziţie ale participaţiilor sau ale
întreprinderilor implicate în acelaşi domeniu de activitate.
5.10.11.1 Adesea, în special în tranzacţiile privind achiziţii de
întreprinderi, este dificilă sau chiar imposibilă obţinerea unor informaţii
adecvate. Chiar dacă preţurile de tranzacţie pot fi cunoscute, evaluatorul nu
are posibilitatea să ştie ce garanţii şi concesii a acordat vânzătorul, ce
condiţii au fost oferite sau primite, dacă din societate au fost luate, înainte
de achiziţie, fonduri sau alte active sau ce impact a avut regimul de
impozitare asupra tranzacţiei.
5.10.11.2 Întotdeauna informaţiile comparabile trebuie utilizate cu atenţie
şi, inevitabil, trebuie făcute numeroase corecţii. Când se utilizează
cursurile pieţei bursiere, trebuie să se aibă în vedere că aceste cotaţii sunt
rezultate din tranzacţiile efectuate pentru participaţii minoritare. Preţul
pentru achiziţionarea unei întreprinderi în totalitatea ei reprezintă 100% din
valoarea întreprinderii. Trebuie făcute corecţii (ajustări) pentru diferenţele
existente între diferitele niveluri de control.
5.10.12 Orice alte informaţii considerate de evaluator ca relevante.
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5.11 Utilizarea situaţiilor financiare
5.11.1 Există trei scopuri ale analizei financiare şi corecţiilor:
5.11.1.1 Înţelegerea relaţiilor existente între elementele din contul de
profit şi pierdere şi cele din bilanţ, inclusiv a tendinţelor care s-au
manifestat de-a lungul timpului, pentru aprecierea riscurilor inerente
în activitatea întreprinderii, precum şi a perspectivelor performanţei
financiare viitoare
5.11.1.2 Compararea cu întreprinderi similare pentru a stabili
parametrii de risc şi cei de valoare
5.11.1.3 Corectarea situaţiilor financiare istorice pentru a estima
abilităţile economice precum şi perspectivele întreprinderii.
5.12 Pentru a facilita înţelegerea situaţiei economice şi a riscului investiţiei
în întreprindere, situaţiile financiare trebuie analizate în termeni 1)
monetari, 2) procentuali (ca procentaje din vânzări pentru elementele
contului de profit şi pierdere şi ca procentaje din totalul activelor pentru
posturile din bilanţul contabil) şi 3) de rate financiare.
5.12.1 Analiza în termeni monetari, aşa cum se prezintă în situaţiile
financiare, este utilizată pentru a stabili tendinţele şi relaţiile dintre conturile
de venituri şi de cheltuieli ale unei întreprinderi, de-a lungul timpului. Aceste
tendinţe şi relaţii sunt utilizate pentru a stabili fluxul de venit aşteptat să fie
generat în viitor, precum şi necesarul de capital care să permită întreprinderii
să genereze acel flux de venit.
5.12.2 Analiza în termeni procentuali compară elementele de venituri şi
cheltuieli din conturile de profit şi pierdere, cu totalul veniturilor obţinute,
precum şi posturile din bilanţ cu activele totale. Analiza procentuală este
utilizată pentru a compara tendinţele relaţiilor existente de-a lungul timpului,
între elementele de venituri şi cele de cheltuieli, sau între posturile din bilanţ
ale întreprinderii în cauză sau comparativ cu cele ale întreprinderilor similare.
5.12.3 Analiza în termeni de rate financiare este utilizată pentru a compara
riscul relativ al întreprinderii în cauză de-a lungul timpului cu cel al
întreprinderilor similare.
5.13 Pentru estimările valorii de piaţă a întreprinderii, trebuie făcute
corecţii uzuale ale înregistrărilor financiare, în scopul de a reflecta cât mai
corect realitatea economică, atât în ceea ce priveşte fluxul de venit cât şi
bilanţul contabil.
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5.13.1 Corecţiile situaţiilor financiare trebuie făcute asupra datelor
financiare raportate, pentru elementele relevante şi semnificative în
procesul de evaluare. Corecţiile pot fi adecvate pentru următoarele
motive:
5.13.1.1 Corectarea veniturilor şi cheltuielilor la niveluri care sunt
reprezentative în mod rezonabil, pentru continuarea activităţilor de
exploatare
5.13.1.2 Prezentarea pe o bază consecventă atât a datelor financiare
ale întreprinderii în cauză, cât şi celor ale întreprinderilor luate ca
bază de comparaţie;
5.13.1.3 Convertirea valorilor înregistrate în valori de piaţă
5.13.1.4 Corectarea activelor şi datoriilor din afara exploatării,
precum şi veniturile şi cheltuielile aferente acestora
5.13.1.5 Corectarea veniturilor şi cheltuielilor neeconomice
5.13.2 În funcţie de puterea de control, aferentă unei participaţii supuse
evaluării, se apreciază dacă o corecţie este adecvată sau nu. Pentru
drepturile de control, inclusiv o participaţie de 100%, majoritatea corecţiilor
pot fi adecvate, dacă deţinătorul ar putea să facă modificările implicate de
corecţie. Pentru evaluarea participaţiilor minoritare, ai căror deţinători nu au
autoritatea de a modifica majoritatea elementelor, evaluatorul trebuie să fie
atent pentru a reflecta această situaţie atunci când ia în considerare corecţiile
potenţiale. Corecţiile uzuale includ:
5.13.2.1 Eliminarea din contul de profit şi pierdere a unor evenimente
extraordinare şi a impactului acestora asupra bilanţului contabil, dacă
acest impact există. Din moment ce este improbabil ca aceste evenimente
să se repete, un cumpărător al unei participaţii nu va fi afectat de ele, şi
deci nu le va prevedea în fluxul de venit. Pot fi necesare corecţii şi asupra
impozitelor. Aceste tipuri de corecţii sunt adecvate atât pentru evaluarea
pachetului de control, cât şi a pachetelor minoritare. Exemple de
evenimente extraordinare pot fi:
5.13.2.1.1 Greve, dacă nu sunt ceva obişnuit
5.13.2.1.2 Cheltuielile de punere în funcţiune a unei instalaţii
5.13.2.1.3 Fenomene meteorologice, cum ar fi inundaţii, uragane etc.
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5.13.2.2 Evaluatorul trebuie să fie prudent când face corecţii cauzate
de elementele extraordinare, atunci când acestea apar în mai mulţi
ani, dar de fiecare dată sunt rezultatul unor evenimente diferite. Multe
întreprinderi nu se confruntă cu evenimente extraordinare în fiecare an; de
aceea, evaluatorul trebuie să ia în considerare constituirea unor eventuale
provizioane contingente pentru aceste cheltuieli.
5.13.2.3 Eliminarea din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere a
impactului elementelor din afara exploatării, în cazul evaluării
participaţiei (pachetului) de control. În cazul evaluării unei participaţii
minoritare, aceste corecţii pot să nu fie adecvate. Dacă există în bilanţ
active din afara exploatării, ele trebuie extrase şi evaluate separat de restul
activelor necesare exploatării. Elementele din afara exploatării trebuie
evaluate la valoarea de piaţă. Impozitele pot necesita, de asemenea,
corecţii. Costurile de vânzare ar trebui luate în considerare. Corecţiile
efectuate în contul de profit şi pierdere ar trebui să aibă în vedere
eliminarea atât a veniturilor cât şi a cheltuielilor aferente activelor din afara
exploatării, inclusiv a impactului impozitării. Exemple de elemente din
afara exploatării şi de corecţii adecvate pentru acestea sunt:
5.13.2.3.1 Personalul auxiliar. Se elimină cheltuielile cu compensaţiile,
impozitele aferente şi trebuie corectate impozitele pe venit. Evaluatorul
trebuie să fie precaut atunci când face corecţii asupra unor elemente,
cum ar fi personalul auxiliar, pentru a ajunge la niveluri mentenabile ale
profiturilor posibil de obţinut. Astfel, există pericolul supraevaluării
întreprinderii în cazul în care cheltuielile sunt reintegrate în profit,
exceptând cazul în care evaluatorul ştie despre clientul său că acesta are
puterea de control care îi permite să facă schimbări şi intenţionează să
disponibilizeze personalul excedentar.
5.13.2.3.2 Activele auxiliare (de exemplu, un avion). Se elimină din
bilanţ valoarea activelor auxiliare şi a oricăror active şi datorii asociate.
(După ce întreprinderea a fost evaluată, valoarea activelor auxiliare, netă
de costurile de vânzare şi eventuale impozite, dacă este cazul, se va
adăuga în procesul de reconciliere a valorii.). Se elimină impactul
deţinerii activelor auxiliare asupra contului de profit şi pierdere,
respectiv asupra cheltuielilor (în cazul avionului - combustibil, echipaj,
hangar, impozite, întreţinere etc.) şi veniturilor aferente (veniturile din
curse charter sau din închirierea avionului).
5.13.2.3.3 Activele redundante (în surplus sau care nu sunt necesare
pentru activitatea întreprinderii) ar trebui tratate la fel ca elementele din
afara exploatării. Astfel de active redundante pot include, în principal:
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licenţe, contracte de franciză, brevete de invenţie şi drepturi de autor
neutilizate; investiţii în teren, în clădiri închiriate şi în echipamente în
surplus; investiţii în alte întreprinderi; un portofoliu de titluri de
plasament; numerarul excedentar sau depozitele la termen. Valoarea
realizabilă netă a activelor redundante (netă de costurile de vânzare şi de
impozitul pe venit) trebuie adăugată ca o intrare la fluxul de numerar net
din exploatare, de obicei în primul an al perioadei de previziune
explicită.
5.13.2.4 Amortizarea poate să necesite o corecţie faţă de amortizarea
contabilă sau cea fiscală, care sunt raportate în situaţiile financiare,
pentru a putea fi comparată, cu mai mare acurateţe, cu amortizarea
practicată în întreprinderile similare. Ca urmare, ar putea fi necesare
corecţii ale impozitului.
5.13.2.5 Stocurile contabile pot necesita corecţii pentru a asigura o mai
bună comparabilitate cu cele ale întreprinderilor similare, ale căror
înregistrări contabile pot fi ţinute pe o bază diferită faţă de cea a
întreprinderii în cauză, sau pentru a reflecta realitatea economică cu mai
mare acurateţe. Corecţiile stocurilor pot fi diferite când se iau în
considerare contul de profit şi pierdere şi bilanţul. De exemplu, metoda
primul intrat-primul ieşit (o metodă de evaluare a costului stocurilor care
presupune că primul lot achiziţionat va fi şi primul vândut) poate să
reprezinte, cu mai multă acurateţe, valoarea stocurilor atunci când se
construieşte un bilanţ contabil în valori de piaţă. Dar, când este examinat
contul de profit şi pierdere, metoda ultimul intrat-primul ieşit (o metodă
de evaluare a costului stocurilor care presupune că ultimul lot
achiziţionat va fi vândut primul) poate reprezenta mai bine nivelul
venitului în perioade de inflaţie sau de deflaţie. Pot fi necesare şi corecţii
asupra impozitului.
5.13.2.6 Remunerarea proprietarului (proprietarilor) poate necesita
o corecţie pentru a reflecta costul de piaţă al înlocuirii muncii acestora.
Poate fi necesar să fie luate în considerare şi indemnizaţiile de
licenţiere ale personalului auxiliar. Pot fi necesare şi corecţii de
impozit. Analiza contractelor de muncă poate furniza informaţii pentru
corectarea la nivel de valoare (nu de costuri) în cazul încetării relaţiilor
contractuale cu cadrele superioare.
5.13.2.7 Costul elementelor în leasing, închiriate sau contractate în
orice alt mod cu parteneri înrudiţi poate necesita corecţii pentru a
reflecta valoarea de piaţă a plăţilor. Pot fi necesare şi corecţii de
impozit.
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5.13.3 Unele corecţii, care se efectuează în contextul evaluării întregii
întreprinderi ar putea să nu fie făcute în contextul evaluării unei
participaţii minoritare la acea entitate, deoarece deţinătorul participaţiei
minoritare nu are puterea legală să le facă.
5.13.4 Corecţiile situaţiilor financiare se fac pentru a-l ajuta pe evaluator
să emită o concluzie în ce priveşte evaluarea. Dacă evaluatorul acţionează
în ipostaza de consultant al cumpărătorului sau al vânzătorului într-o
tranzacţie, corecţiile trebuie înţelese de către client. De exemplu, eventualul
cumpărător trebuie să înţeleagă că valoarea rezultată după aplicarea
corecţiilor poate reprezenta suma maximă care ar trebui plătită. Dacă un
cumpărător nu crede că pot fi făcute îmbunătăţiri financiare sau de
exploatare, va fi adecvat un preţ mai mic.
5.13.5 Corecţiile făcute trebuie să fie descrise şi să fie fundamentate.
Evaluatorul trebuie să fie foarte atent când corectează înregistrările istorice.
Aceste corecţii trebuie discutate în întregime cu clientul. Evaluatorul trebuie
să aplice corecţiile numai după o cunoaştere prealabilă a întreprinderii
respective, astfel încât să poată susţine validitatea lor.
5.14 Abordări în evaluarea întreprinderii
5.14.1 Abordarea prin piaţă în evaluarea întreprinderii
5.14.1.1 Abordarea prin piaţă compară întreprinderea de evaluat cu
alte întreprinderi similare, cu participaţii la întreprinderi şi cu acţiuni
care au fost vândute pe piaţă.
5.14.1.2 Cele trei surse uzuale de informaţii, folosite în abordarea prin
piaţă, sunt pieţele financiare de valori mobiliare, pe care se
tranzacţionează participaţii la întreprinderi similare, piaţa achiziţiilor
de întreprinderi în ansamblul lor şi tranzacţiile anterioare ale
proprietăţii subiect al evaluării.
5.14.1.3 În abordarea prin piaţă trebuie să existe o bază rezonabilă
pentru efectuarea de comparaţii cu întreprinderi similare. Aceste
întreprinderi similare trebuie să funcţioneze în acelaşi domeniu de
activitate ca şi subiectul evaluat sau într-un domeniu care răspunde
aceloraşi variabile economice. Comparaţia trebuie făcută într-o manieră
clară şi fără ambiguităţi. Factorii care trebuie să fie luaţi în considerare
pentru stabilirea existenţei unei baze rezonabile de comparaţie cuprind:
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5.14.1.3.1 Asemănarea cu întreprinderea în cauză, în termeni de
caracteristici cantitative şi calitative ale întreprinderii
5.14.1.3.2 Cantitatea şi gradul de verificabilitate a informaţiilor
referitoare la întreprinderi similare
5.14.1.3.3 Dacă preţul întreprinderii similare reprezintă preţul rezultat
dintr-o tranzacţie liberă şi nepărtinitoare
5.14.1.3.3.1 Pentru a asigura independenţa şi credibilitatea evaluării
este necesară o analiză minuţioasă, fără prejudecăţi, a întreprinderilor
similare. Analiza trebuie să includă criterii simple şi obiective de
selectare a întreprinderilor similare.
5.14.1.3.3.2 Trebuie făcută o analiză comparativă, din punct de vedere
cantitativ şi calitativ, a asemănărilor şi diferenţelor dintre
întreprinderile similare şi întreprinderea în cauză.
5.14.1.4 Prin intermediul analizei tranzacţiilor de pe piaţa bursieră
sau a achiziţiilor de întreprinderi, evaluatorul calculează adesea rate
de evaluare, care sunt rapoarte dintre preţ şi forme de venit sau
activele nete. Trebuie acordată o atenţie deosebită în calcularea şi
selectarea acestor rate.
5.14.1.4.1 Rata trebuie să furnizeze informaţii clare despre valoarea
întreprinderii.
5.14.1.4.2 Informaţiile despre întreprinderile similare, folosite pentru
calcularea ratei, trebuie să fie corecte.
5.14.1.4.3 Calcularea ratelor trebuie să fie corectă.
5.14.1.4.4 Dacă se face o medie a datelor, perioada de timp luată în
calcul ca şi metoda de calculare a mediei trebuie să fie
corespunzătoare.
5.14.1.4.5 Toate calculele trebuie să fie făcute în mod similar, atât
pentru întreprinderea evaluată, cât şi pentru întreprinderile similare.
5.14.1.4.6 Datele referitoare la preţ, utilizate la rată, trebuie să fie
valabile la data evaluării.
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5.14.1.4.7 Dacă este cazul, ar putea fi necesare corecţii pentru a aduce
întreprinderea în cauză şi întreprinderile similare la un grad de
comparabilitate mai mare.
5.14.1.4.8 Ar putea fi necesare corecţii pentru elementele neobişnuite,
extraordinare şi din afara exploatării.
5.14.1.4.9 Ratele selectate trebuie să fie cele adecvate, având în vedere
diferenţele de risc şi de aşteptări între întreprinderea evaluată şi
întreprinderile similare.
5.14.1.4.10 Pot fi calculate mai multe niveluri ale valorii, deoarece pot
fi selectaţi mai mulţi multiplii (multiplicatori) în evaluare, care sunt
aplicaţi întreprinderii supuse evaluării.
5.14.1.4.11 Dacă este cazul, trebuie făcute corecţii aferente
diferenţelor dintre participaţiile la întreprinderea evaluată şi cele la
întreprinderile similare, referitoare la existenţa sau la lipsa controlului,
la lichiditate sau la lipsa de lichiditate.
5.14.1.5 Când în evaluare sunt utilizate informaţii despre tranzacţiile
anterioare ale întreprinderii, pot fi necesare corecţii pentru a lua în
considerare trecerea timpului şi situaţiile modificate din economie, din
domeniul de activitate şi din întreprinderea respectivă.
5.14.1.6 Uzanţele de evaluare sau metodele empirice pot fi utile în
evaluarea unei întreprinderi, unei participaţii sau unei acţiuni. Totuşi,
valorilor rezultate din utilizarea unor uzanţe, nu trebuie să li se dea o
importanţă deosebită, cu excepţia cazului în care se poate dovedi că
vânzătorii şi cumpărătorii se bazează foarte mult pe ele.
5.14.2 Abordarea prin venit în evaluarea întreprinderii
5.14.2.1 Prin abordarea prin venit se estimează valoarea unei
întreprinderi, unei participaţii sau unei acţiuni prin calcularea valorii
actualizate a beneficiilor anticipate. Cele două metode uzuale ale
abordării prin venit, sunt capitalizarea venitului şi analiza fluxului de
numerar actualizat sau metoda dividendelor.
5.14.2.1.1 În
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reprezentativ al venitului se împarte cu o rată de capitalizare sau se
înmulţeşte cu un multiplu de venit, pentru a transforma venitul în
valoare. În teorie, venitul poate fi definit printr-o diversitate de forme de
venit şi de flux de numerar. În practică, venitul uzual estimat este fie cel
brut (înainte de impozitare), fie cel net (după impozitare). Rata de
capitalizare trebuie să fie adecvată cu definiţia formei de venit utilizat.
5.14.2.1.2 În analiza fluxului de numerar actualizat şi/sau metoda
dividendelor, încasările de numerar se estimează pentru fiecare din
perioadele viitoare. Aceste încasări se convertesc în valoare prin
aplicarea ratei de actualizare, folosind tehnicile valorii actualizate.
Pot fi utilizate mai multe definiţii ale fluxului de numerar (cash flow). În
practică, se utilizează în mod frecvent fluxul de numerar net (numerar
care ar putea fi distribuit acţionarilor) sau dividendele curente (mai ales
în cazul acţionarilor minoritari). Rata de actualizare trebuie să fie cea
coerentă cu definiţia fluxului de numerar utilizat.
5.14.2.1.3 Ratele de capitalizare şi ratele de actualizare se preiau din
piaţă şi se exprimă ca multipli de preţ (determinaţi pe baza
informaţiilor despre întreprinderile cotate sau din tranzacţii) sau ca
o rată a rentabilităţii investiţiei (estimată pe baza informaţiilor
despre investiţiile alternative).
5.14.2.2 Venitul anticipat sau beneficiile anticipate sunt convertite în
valoare folosind calcule care iau în considerare creşterea estimată a
acestora, precum şi anii viitori de încasare a beneficiilor, riscul asociat
cu fluxul de beneficii şi valoarea banilor în timp.
5.14.2.2.1 Venitul sau beneficiile anticipate trebuie estimate luând în
considerare structura capitalului şi performanţele anterioare ale
întreprinderii, evoluţia sperată a acesteia, precum şi factorii
economici şi domeniul de activitate.
5.14.2.2.2 Abordarea prin venit necesită estimarea unei rate de
capitalizare, când venitul se capitalizează pentru a se transforma în
valoare sau a unei rate de actualizare, când se actualizează fluxul de
numerar. Pentru estimarea ratei adecvate, evaluatorul trebuie să ia în
considerare factori cum ar fi: nivelul ratelor dobânzii, ratele de
rentabilitate aşteptate de investitori din investiţii similare şi riscul inerent
fluxului de beneficii aşteptate.
5.14.2.2.3 În metodele de evaluare care utilizează actualizarea,
creşterea aşteptată a beneficiului (venitului) este luată în considerare
în mod explicit când se face estimarea fluxului de beneficiu viitor.
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5.14.2.2.4 În metodele de capitalizare care nu utilizează
actualizarea, creşterea aşteptată a beneficiului (venitului) este
inclusă în rata de capitalizare. Exprimată printr-o formulă, relaţia este:
rata de capitalizare este egală cu rata de actualizare minus rata aşteptată
de creştere pe termen lung (R = Y- a, în care R este rata de capitalizare,
Y este rata de actualizare sau a rentabilităţii şi a este modificarea
anualizată în valoare).
5.14.2.2.5 Rata de capitalizare şi rata de actualizare trebuie să fie în
concordanţă cu tipul de beneficii anticipate utilizat. De exemplu,
ratele înainte de impozitare trebuie utilizate pentru beneficiile înainte de
impozitare; ratele după impozitare trebuie utilizate pentru fluxul de venit
net; ratele aplicabile fluxului de numerar net trebuie să fie cele coerente
cu acesta.
5.14.2.2.6 Când venitul previzionat este exprimat în termeni
nominali (preţuri curente), trebuie utilizate rate nominale iar când
venitul previzionat este exprimat în termeni reali (preţuri
constante), trebuie utilizate rate reale. În mod similar, rata de creştere
aşteptată pe termen lung a venitului trebuie să fie fundamentată şi
exprimată în mod clar, în termeni nominali sau reali.
5.14.3 Abordarea bazată pe active în evaluarea întreprinderii
5.14.3.1 În evaluarea întreprinderii, abordarea bazată pe active poate
fi similară cu abordarea prin cost, utilizată de evaluatorii diferitelor
tipuri de active.
5.14.3.2 Abordarea bazată pe active este fundamentată pe principiul
substituţiei, respectiv un activ nu valorează mai mult decât costul de
înlocuire al tuturor părţilor sale componente.
5.14.3.3 În derularea abordării bazată pe active, bilanţul contabil
întocmit pe bază de costuri este înlocuit cu bilanţul ce reflectă toate
activele, corporale şi necorporale, precum şi toate datoriile, la valoarea
lor de piaţă sau la o altă valoare curentă adecvată. Poate fi necesară
luarea în considerare a impozitelor. Dacă se aplică valorile de piaţă sau de
lichidare, poate fi necesară luarea în considerare a costurilor de vânzare şi a
altor cheltuieli.
5.14.3.4 Abordarea bazată pe active trebuie aplicată în evaluarea
participaţiilor majoritare la anumite întreprinderi, care pot include
unul sau mai multe dintre următoarele cazuri:
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5.14.3.4.1 O investiţie sau un holding, cum ar fi o proprietate cu
destinaţie de întreprindere sau o fermă agricolă
5.14.3.4.2 O întreprindere evaluată pe altă ipoteză decât cea a
continuităţii activităţii.
5.14.3.5 Abordarea bazată pe active nu trebuie să fie unica abordare
utilizată în evaluările întreprinderilor care îşi continuă activitatea, în
afară de cazurile în care este folosită în mod uzual de vânzători şi
cumpărători. În astfel de cazuri, evaluatorul este cel care trebuie să
susţină selectarea acestei abordări.
5.14.3.6 Dacă evaluarea unei întreprinderi nu este făcută pe baza
ipotezei continuităţii activităţii, activele trebuie evaluate pe baza
valorii de piaţă sau pe o ipoteză care presupune o perioadă mai scurtă
de expunere pentru vânzare, dacă acest lucru este adecvat. În acest tip
de evaluare, trebuie să fie luate în considerare toate costurile care au
legătură cu vânzarea activelor sau cu închiderea întreprinderii. Active
necorporale, cum ar fi fondul comercial, pot să nu aibă valoare în aceste
condiţii, după cum alte active necorporale, cum ar fi brevetele de invenţie,
mărcile de fabrică sau de produse, pot să-şi păstreze valoarea lor.
5.14.3.7 În cazul în care holdingul deţine proprietăţi imobiliare şi
încasează venituri din aceste proprietăţi, trebuie determinată valoarea
de piaţă a fiecărei proprietăţi imobiliare.
5.14.3.8 Dacă trebuie evaluate acţiunile (fie cotate sau necotate) ale
unui holding, pot fi relevante lichiditatea acţiunilor şi mărimea
participaţiei şi, ca urmare, se pot obţine valori diferite de cursul
acţiunii la bursă.
5.15 Procesul de reconciliere
5.15.1 Concluzia asupra valorii se va baza pe:
5.15.1.1 definiţia valorii;
5.15.1.2 scopul şi destinaţia evaluării; şi pe
5.15.1.3 toate informaţiile relevante de la data evaluării, necesare
pentru îndeplinirea misiunii.
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5.15.2 Concluzia asupra valorii se va baza şi pe estimările valorii
rezultate din metodele de evaluare aplicate.
5.15.2.1 Selectarea şi susţinerea abordărilor, metodelor şi procedurilor
adecvate depinde de raţionamentul profesional al evaluatorului.
5.15.2.2 Evaluatorul trebuie să-şi folosească raţionamentul său
profesional în procesul de evaluare, atunci când apreciază
importanţa/credibilitatea fiecărei valori estimate. Evaluatorul trebuie să
prezinte raţionamentul şi justificarea pentru metodele de evaluare
folosite şi pentru importanţa acordată metodelor în urma cărora a rezultat
valoarea finală/reconciliată.

6.0 Data intrării în vigoare
6.1 Acest Standard Internaţional de Practică în Evaluare a intrat în vigoare la 31
iulie 2007.
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Standardul Internaţional de Practică în
Evaluare 7 – GN 7

1.0 Introducere
1.1 Obiectivul acestui Standard (GN) este de a sprijini evaluatorii în efectuarea
evaluărilor în cazul în care substanţele periculoase sau toxice pot influenţa
valorile proprietăţii.
1.2 Substanţele periculoase şi toxice fac parte din acei posibili factori de mediu
care, când este cazul, sunt luaţi în consideraţie în mod specific de către
evaluatori. Acest GN se limitează numai la luarea în considerare a substanţelor
periculoase şi toxice, deoarece alţi factori de mediu, care pot fi întâlniţi în
evaluări, au mai puţine lucruri în comun cu problematica ştiinţifică sau de ordin
tehnic, inclusiv cu legile aferente.
1.3 Acest Standard conţine conceptele, principiile şi consideraţiile generale care
îi orientează pe evaluatori în efectuarea evaluărilor când sunt prezente substanţe
periculoase sau toxice, care pot influenţa valoarea proprietăţii. De asemenea,
pune în discuţie concepte care trebuie înţelese de experţii contabili, de
autorităţile în drept şi de alţi beneficiari ai serviciilor de evaluare.
1.4 Rareori evaluatorii au calificări speciale în domeniul juridic, ştiinţific sau în
alte domenii tehnice, necesare pentru evaluarea riscurilor asociate cu
substanţele periculoase sau toxice. În mod frecvent, în evaluările de proprietăţi
în care există asemenea riscuri, evaluatorii se bazează pe recomandările unor
experţi. Aşa cum s-a menţionat în Codul deontologic IVSC, paragrafele 5.2 şi
6.6, contribuţia semnificativă a unor experţi colaboratori trebuie prezentată şi
explicată în raportul de evaluare.
1.5 Pentru aplicarea acestui GN este esenţială aderenţa evaluatorului la
evaluările bazate pe piaţă, obiectivitatea şi totala transparenţă privind
problemele relevante. De asemenea, evaluatorii sunt obligaţi să redacteze
rapoarte de evaluare care pot fi înţelese, în mod rezonabil, de clienţi şi de alte
persoane. Când sunt implicate probleme de ordin ştiinţific, tehnic şi juridic este
foarte importantă obligaţia pentru o expunere clară şi total transparentă.

GN 7, Consideraţii privind substanţele periculoase şi toxice în evaluare

Standardul Internaţional de Practică în Evaluare 7

Consideraţii privind substanţele periculoase şi
toxice în evaluare

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
1.6 Acest GN asigură şi tratarea corectă şi menţionarea problemei substanţelor
periculoase şi toxice când se evaluează proprietăţile specializate ca şi în alte
situaţii care nu permit aplicarea conceptelor valorii de piaţă.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest GN se aplică tuturor evaluărilor de imobilizări corporale. Prevederile
speciale ale acestui GN vor fi luate în considerare când este presupusă sau este
cunoscută prezenţa unor substanţe periculoase sau toxice, care pot influenţa
valoarea de piaţă a proprietăţii sau o altă valoare definită.

3.0 Definiţii
3.1 Substanţe periculoase sau toxice, în contextul acestui GN, înseamnă
materiale specifice care, prin prezenţa sau proximitatea lor, pot avea efect
dăunător asupra valorii proprietăţii, din cauza potenţialului lor dăunător asupra
unor forme de viaţă. Asemenea materiale ar putea fi încorporate în construcţiile
de pe terenul respectiv sau pot fi găsite în sau pe teren. Ele pot exista şi în afara
amplasamentului, dar în apropierea lui. În unele cazuri, pot fi purtate de aer.
3.1.1 Într-o accepţiune mai generală, în afara acestui GN, factorii de mediu
pot fi caracterizaţi ca fiind influenţe exterioare asupra proprietăţii evaluate,
care pot avea efect pozitiv, negativ sau nici un efect asupra valorii
proprietăţii. Substanţele periculoase sau toxice se pot găsi fie pe, fie în afara
amplasamentului proprietăţii evaluate.
3.2 Substanţa periculoasă, în contextul efectuării unei evaluări, este orice
material din interiorul, din jurul sau din apropierea proprietăţii evaluate, care
are o formă, o cantitate sau posibilitate biologică suficientă pentru a crea un
impact negativ asupra valorii de piaţă a proprietăţii.
3.3 Toxic descrie statutul unui material gazos, lichid sau solid, care prin forma,
cantitatea şi localizarea sa, la data evaluării, are capacitatea de a dăuna formelor
de viaţă. Toxicitatea se referă la gradul sau la dimensiunile unei astfel de
capacităţi.

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Expresiile valoare de piaţă şi valoare justă pot să nu fie identice. (A se
vedea Standardele Internaţionale de Evaluare 1 şi 2 [IVS-urile 1 şi 2] şi
Standardul Internaţional de Practică în Evaluare 1 [IVA 1].) Totuşi, fiecare tip
de valoare, reflectă comportamentul pieţei în situaţiile conţinute în definiţiile
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respective. În măsura în care valorile proprietăţii, corespunzătoare unuia din
cele două tipuri de valoare, pot fi afectate de substanţe periculoase sau toxice,
în efectuarea şi raportarea evaluărilor este necesară prezentarea şi aplicarea
procedurilor specifice de evaluare.
4.2 Acest GN este aplicabil în toate situaţiile în care este necesară o prezentare
transparentă pentru uz public a valorilor proprietăţii, fie că sunt raportate
individual, fie ca întreg, în cazul în care substanţele periculoase sau toxice pot
afecta aceste valori. În plus, faţă de efectul posibil al unor asemenea ipoteze
asupra proprietăţilor evaluate, este posibil să apară probleme adiacente, cum ar
fi costurile de tratare sau de refacere, costurile de monitorizare şi de întreţinere,
obligaţiile faţă de o terţă parte sau faţă de reglementările existente şi altele. De
aceea, transparenţa adecvată şi tratamentul sunt esenţiale în evaluările destinate
pentru întocmirea situaţiilor financiare.
4.3 În decursul efectuării unei evaluări patrimoniale, evaluatorul va fi instruit
de directorii întreprinderii/entităţii aşa cum s-a specificat în IVA 1. Orice
instrucţiuni speciale primite de evaluator, în privinţa abordării substanţelor
periculoase sau toxice, care ar putea avea impact negativ asupra valorii
proprietăţii, reprezintă menţiuni importante ce vor fi făcute de evaluator în
raportul de evaluare, conform IVA 1. Aceste menţiuni vor fi completate cu
explicaţiile evaluatorului despre abordarea problemelor apărute în decursul
procesului de evaluare, cu ipotezele făcute şi cu efectul asupra valorii raportate,
dacă există, al unor astfel de consideraţii.
4.4 Deşi efectele substanţelor toxice sau periculoase asupra valorii derivă din
piaţă, în determinarea valorii de piaţă a unei proprietăţi,aceste efecte nu pot fi
uşor recunoscute în cazul evaluării prin metoda costului de înlocuire net.
Conform IVA 1, când se aplică metoda CIN, evaluatorii trebuie să aplice
principiile acestui GN în cea mai mare măsură şi să arate transparenţă privind
dimensiunea analizei făcute şi baza pe care s-au sprijinit concluziile lor.
4.5 Definiţia contabilă a pierderii din depreciere este suma cu care valoarea
contabilă a unui activ sau a unei unităţi generatoare de numerar depăşeşte
valoarea sa recuperabilă (IAS 36, paragraf 6). Impactul negativ al materialelor
periculoase sau toxice care există pe o proprietate, poate contribui la o
depreciere. Pierderea din depreciere, indusă proprietăţii prin prezenţa acestor
substanţe, poate include efectul negativ al acestor substanţe asupra valorii
proprietăţii. (A se vedea paragraful 5.4 de mai jos.)
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5.0 Instrucţiuni de aplicare
5.1 În discuţia cu un client sau cu un potenţial client, asupra unor elemente
care ţin de evaluarea proprietăţii, când este percepută existenţa unor
condiţii de mediu evidente sau uşor detectabile, care pot avea o influenţă
negativă asupra valorilor proprietăţii, evaluatorul va trebui să prezinte
clientului nivelul său de cunoştinţe, experienţă şi competenţă pentru a
trata situaţia.
5.1.1 Dacă factorii de mediu sunt cunoscuţi sau se bănuieşte prezenţa lor, la
data când evaluatorul şi potenţialul client discută despre contractul
preconizat, evaluatorul trebuie să se convingă de faptul că acel client
înţelege gradul de competenţă şi obligaţiile evaluatorului şi că angajarea
evaluării nu va compromite aceste obligaţii.
5.1.2 Dacă factorii de mediu sunt descoperiţi după începerea misiunii de
evaluare, evaluatorul trebuie să facă menţiunile adecvate către client privind
cunoştinţele, experienţa şi competenţa sa, menţiuni relevate în acest
Standard, iar apoi trebuie să se conformeze tuturor cerinţelor privind
prezentarea informaţiilor din toate celelalte IVS-uri.
5.2 Recunoscând faptul că multe situaţii, ce depind de mediu, reclamă
probleme de ordin fizic, juridic, ştiinţific şi tehnic, evaluatorul va parcurge
etapele necesare pentru a-şi încheia misiunea în mod competent, dacă
aceasta este acceptabilă pentru client şi pentru evaluator. Aceste etape pot
presupune un studiu personal aprofundat, asocierea cu un alt evaluator care are
cunoştinţele, experienţa şi competenţa necesare sau obţinerea de consultanţă de
specialitate din partea celor ce posedă cunoştinţele, experienţa şi competenţa
necesare.
5.3 Necesitatea menţionării existenţei oricărei substanţe periculoase sau
toxice, care poate avea un efect negativ asupra valorii unei proprietăţi, face
parte din cerinţele generale de raportare conţinute în IVS-urile 1, 2 şi 3. O
altă cerinţă este ca evaluatorul să arate cum au fost trataţi aceşti factori în
misiunea lui. Dacă misiunea (contractul) se referă la evaluarea proprietăţii ca şi
cum n-ar exista un astfel de factor de mediu, este necesară transparenţa totală
asupra ipotezelor limitative, iar raportarea trebuie să fie în concordanţă cu
expunerea criteriilor de mai sus. (A se vedea paragrafele 5.1 şi 5.2.) Cerinţele
pentru rapoartele de evaluare sunt menţionate în Codul Deontologic şi în
IVS 3, Raportarea evaluării.
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5.4 Când o proprietate suportă o depreciere, evaluatorul va estima
valoarea proprietăţii ca şi când deprecierea ar fi fost remediată. Când este
posibil, evaluatorul ar trebui să identifice costul remedierii; dacă acest
lucru nu este posibil, evaluatorul ar trebui să arate faptul că proprietatea
este depreciată.
5.5 Dacă o proprietate este evaluată ca nefiind afectată de substanţe
periculoase, iar aceste substanţe există sigur sau sunt suspectate că există,
raportul de evaluare va include o menţiune privind limitele sferei de
evaluare, o expunere a scopului evaluării şi a concluziilor bine
argumentate, plus o restricţie pentru utilizarea rezultatului evaluării, fără
ca aceasta să fie însoţită de evidenţierea menţiunii de mai sus şi de
justificarea acesteia.
5.6 În raportul de evaluare vor fi menţionate numele expertului şi tipul de
asistenţă profesională acordată, care a contribuit cu informaţii specifice
privind efectele factorilor de mediu asupra proprietăţii evaluate.
5.7 Când nu sunt identificaţi factori de mediu cu efect negativ asupra
valorii proprietăţii, evaluatorul va trebui, ca element al practicii standard,
să includă în raportul de evaluare o condiţie limitativă sau o altă precizare
prin care se afirmă că evaluarea a fost efectuată în ipoteza că, la data
evaluării, nu se cunoaşte existenţa unor astfel de factori, dar dacă totuşi
aceşti factori există, ei ar putea avea un efect în diminuarea valorii.
5.8 La nivel mondial există o preocupare crescândă referitoare la efectele
substanţelor periculoase sau toxice asupra formelor de viaţă şi asupra
proprietăţii. Recent au fost identificate numeroase riscuri potenţiale, iar altele se
vor adăuga probabil de-a lungul timpului, pe măsură ce apar descoperiri noi şi,
în consecinţă, vor fi impuse norme de control de către guverne sau acestea vor
fi cerute de piaţă.
5.9 Unele substanţe periculoase sau toxice pot avea efecte importante asupra
valorilor proprietăţii. Totuşi, deoarece evaluatorii operează în mod normal
cu valorile de piaţă, reacţia pieţei la aceste substanţe constituie subiectul
evaluărilor conform valorii de piaţă. În timp, s-a stabilit că substanţele
considerate a nu avea efecte dăunătoare asupra valorii proprietăţii, se poate
dovedi că totuşi au un astfel de efect. În schimb, materialele considerate a avea
un efect substanţial s-a dovedit că au un efect mic sau nici unul asupra valorii
proprietăţii sau că au un efect numai în anumite condiţii de piaţă.

GN 7, Consideraţii privind substanţele periculoase şi toxice în evaluare

253

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
5.10 Abordarea problemelor de ordin fizic, juridic, ştiinţific sau tehnic, ce se
referă la substanţe toxice sau periculoase, nu reprezintă una din sarcinile
evaluatorului. Totuşi, rolul evaluatorului în înţelegerea acestor factori va fi
facilitat dacă:
5.10.1 situaţiile care presupun existenţa de substanţe ce influenţează
mediul sunt depistate şi abordate în concordanţă cu acest Standard, fie
că sunt întâlnite înainte de preluarea misiunii, fie ulterior începerii acesteia;
5.10.2 informaţiile adecvate vor fi obţinute cu ajutorul consilierii
profesionale şi asistenţei acordate de alte persoane atunci când sunt
necesare abilităţi speciale, calificare şi experienţă, acest tip de asistenţă
trebuind să fie menţionat şi explicat în raportul de evaluare;
5.10.3 se va trata în mod adecvat influenţa substanţelor periculoase sau
toxice în procesul de evaluare sau, dacă se vor exclude astfel de
consideraţii, vor fi menţionate ipotezele făcute, scopul analizei şi efectul
probabil al ipotezelor făcute asupra valorii definite;
5.10.4 se vor face eforturi rezonabile pentru ca rapoartele şi estimările
de valoare, pe care aceste rapoarte le conţin, să nu fie neclare şi pentru
ca ele să fie utilizate numai pentru scopul pentru care au fost elaborate.
5.11 Evaluatorii trebuie să aplice corect acele metode şi tehnici unanim
recunoscute, care sunt necesare în concordanţă cu acest Standard. Când
evaluează o proprietate expusă unor substanţe periculoase sau toxice, care
influenţează negativ valoarea proprietăţii, evaluatorul ar trebui să aplice acele
procese necesare pentru reflectarea adecvată a oricăror pierderi de valoare,
având grijă să nu supraestimeze sau să subestimeze efectele asupra valorii.
Într-o misiune în care se solicită valoarea de piaţă, este o responsabilitate a
evaluatorului să reflecte efectul pieţei într-o situaţie sau circumstanţă
particulară.
5.12 Evaluatorii sunt avertizaţi de faptul că pot apărea controverse importante
de ordin juridic, ştiinţific sau tehnic între experţii pe a căror consiliere se va
baza evaluatorul. Diferendele specifice se pot referi la aplicarea metodelor prin
care se determină mărimea procedurilor de eliminare, mentenanţă sau
monitorizare a poluări, care pot fi asociate cu substanţele periculoase sau toxice
şi la costurile aferente decontaminării/eliminării, mentenanţei sau monitorizării.
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5.12.1 Contractele pot solicita evaluarea proprietăţii afectate în ipoteza
că orice efect asupra valorii, dat de substanţele periculoase sau toxice,
este exclus din valoarea raportată. Astfel de angajamente sunt
acceptabile, având în vedere faptul că valoarea finală este clară, clientul este
informat şi acceptă ipoteza limitativă, iar raportul de evaluare stabileşte clar
limitele şi motivele existenţei acestora.
5.12.2 Din cauza problemelor de ordin tehnic, frecvent implicate în
problematica privind mediul, este uzuală procedura prin care evaluatorul
solicită consultanţă de specialitate, în mod direct sau prin clientul său, şi
prin care el se bazează pe opinia acelor persoane calificate pentru a evalua
problemele legate de substanţele periculoase sau toxice. Evaluatorii
trebuie să menţioneze calitatea şi natura unor astfel de opinii pe care ei
se bazează.
5.13 Evaluatorii şi utilizatorii serviciilor de evaluare trebuie să conştientizeze
faptul că efectul unor substanţe periculoase sau toxice poate fi foarte diferit, în
funcţie de diferenţele între proprietăţi, amplasări ale acestora şi pieţe. Efectele
negative pot fi inexistente sau pot fi mai mari decât costurile de tratare şi de
remediere. Această situaţie poate apare, de exemplu, când cea mai bună
utilizare a proprietăţii afectate este modificată de starea în care se află şi în
cazul în care vandabilitatea şi alte avantaje ale proprietăţii sunt alterate. În orice
caz, rolul evaluatorului este să facă cercetări şi să reflecte efectele
factorilor de mediu asupra unei proprietăţi anume, pe piaţa acesteia.
5.14 Într-o misiune tipică de evaluare, evaluatorului îi pot lipsi abilităţile de a
face cercetări de ordin juridic, ştiinţific sau tehnic, care ţin de substanţele
periculoase sau toxice sau de alţi factori de mediu, ce pot avea efect negativ
asupra valorii. Este important ca, pentru a da credibilitate şi utilitate valorii
raportate, dacă astfel de situaţii există, acestea să fie luate în considerare şi
raportate.
5.14.1 Când evaluatorul ştie că substanţele periculoase sau toxice sunt
implicate în proprietatea inclusă în misiunea sa de evaluare, va trebui
să urmeze toate cerinţele acestui Standard. În mod normal, clientul sau
alte persoane implicate vor apela la consultanţa experţilor tehnici de
specialitate, pe a căror opinie se bazează evaluatorul.
5.14.2 Când evaluatorul are motive să bănuiască existenţa unei
substanţe periculoase sau toxice, el îşi va informa imediat clientul
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asupra problemei şi îi va cere să parcurgă etapele necesare rezolvării
situaţiei. Abordând această situaţie pe bază privată confidenţială,
evaluatorul evită situaţiile în care divulgarea acestei informaţii poate afecta
proprietatea.
5.15 Standardele ce impun responsabilitatea evaluatorului de a observa,
localiza şi identifica substanţele periculoase sau toxice, pot să fie diferite în
timp şi de la o jurisdicţie la alta. În general, stabilirea naturii, extinderii şi
efectele fizice ale condiţiilor de mediu nu face parte din atribuţiile evaluatorilor.
5.16 În abordarea substanţelor periculoase sau toxice, evaluatorul trebuie
să facă cercetări în privinţa problemelor conexe într-un mod confidenţial,
astfel încât să nu lase loc speculaţiilor în privinţa proprietăţii.
5.17 Nu este ceva neobişnuit ca persoanele nefamiliarizate cu problematica
substanţelor periculoase sau toxice să presupună că, dacă există un efect fizic al
acestor substanţe, există şi o reacţie economică nefavorabilă. Experienţa de
piaţă arată că, în mod frecvent, pot exista diferenţe notabile între percepţiile
publicului şi efectele pe piaţă datorate prezenţei acestor substanţe. Rolul
evaluatorului este să evite asemenea ipoteze potenţial eronate şi să ia în
considerare toţi factorii importanţi, să elaboreze cercetări de piaţă
competente şi, în rapoartele de evaluare, să reflecte atitudinile relevante
ale pieţei faţă de situaţia prezentată.

6.0 Data intrării în vigoare
6.1 Acest Standard Internaţional de Practică în Evaluare a intrat în vigoare la 31
ianuarie 2005.
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Standardul Internaţional de Practică în
Evaluare Nr. 8

1.0 Introducere
1.1 Scopul acestui GN este să sprijine utilizatorii şi elaboratorii rapoartelor de
evaluare în interpretarea conţinutului şi aplicării costului de înlocuire net în
scopuri de raportare financiară.
1.2 Costul de înlocuire net reprezintă o aplicaţie a abordării prin cost, care
poate fi utilizată la estimarea valorii activelor specializate în scopuri de
raportare financiară. Costul de înlocuire net poate fi abordarea cea mai utilizată,
când nu există informaţii suficiente despre vânzările de proprietăţi comparabile,
dar există informaţii de piaţă suficiente referitoare la costuri şi la deprecierea
cumulată. Ca o aplicaţie a abordării prin cost, CIN-ul se bazează pe principiul
substituţiei.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest GN prezintă cadrul general pentru utilizarea costului de înlocuire net,
în corelaţie cu Standardul Internaţional de Aplicaţie în Evaluare 1 (IVA 1),
Evaluarea pentru raportarea financiară.
2.2 Abordarea prin costul de înlocuire net este analizată şi în GN 3 (Evaluarea
mijloacelor fixe mobile) şi în IVA 3 (Evaluarea activelor din sectorul public
pentru raportarea financiară).

3.0 Definiţii
3.1 Costul de înlocuire net. Costul curent necesar pentru înlocuirea unui activ
cu activul său modern echivalent din care se scade deteriorarea fizică şi toate
formele relevante ale deprecierii şi optimizării.
3.2 Amenajări ale terenului şi construcţii. Clădirile, construcţiile sau anumite
modificări ale terenului, cu caracter permanent, care presupun cheltuieli de
muncă şi de capital şi care au scopul de a majora valoarea sau utilitatea
proprietăţii. Ele pot avea modalităţi de utilizare şi durate de viaţă economică
diferite.
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3.3 Activ modern echivalent. Un activ care are o funcţiune similară şi o
capacitate productivă echivalentă cu activul supus evaluării, dar al cărui proiect
curent şi construcţie sau execuţie se face cu materiale şi tehnici curente.
3.4 Optimizare. Procesul prin care se determină opţiunea de înlocuire, la cel
mai mic cost, a potenţialului rămas de servicii al unui activ. Este un proces de
ajustare a costului de înlocuire, pentru a reflecta faptul că activul poate fi
depreciat tehnologic sau poate avea o capacitate mai mare decât este necesar.
Astfel, în cazul în care sunt posibile alternative de înlocuire a activului, se
adoptă acele alternative cu costul cel mai scăzut.
3.5 Mijloace fixe mobile 1 . Active corporale, altele decât proprietatea
imobiliară, care:
(a) sunt deţinute pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de
servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri
administrative; şi
(b) se preconizează a fi utilizate pe parcursul unei perioade de timp.
Categoriile de mijloace fixe mobile sunt:
Instalaţii. Active care sunt combinate indisolubil cu altele şi care pot
include construcţii specializate nepermanente, maşini şi echipamente
tehnologice.
Maşini. Maşinile individuale sau un grup de maşini. O maşină este un
aparat utilizat pentru un proces specific, în activitatea de exploatare a
entităţii.
Echipamente. Alte active care sunt utilizate pentru a facilita funcţionarea
întreprinderii sau entităţii.
3.6 Potenţialul de servicii. Capacitatea unui activ de a continua să furnizeze
bunuri şi servicii conform obiectivelor entităţii.
3.7 Proprietate specializată. O proprietate care se vinde rar pe piaţa liberă sau
niciodată, cu excepţia cazului în care se vinde întreaga întreprindere sau
entitatea din care face parte, datorită unicităţii sale, rezultată din proiectul şi
1

În România, clasificarea mijloacelor fixe este reglementată prin HG 2139/2004, pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. Prin
sintagma „mijloace fixe mobile” se înţelege următoarea sferă: a) mijloace fixe incluse în grupa 2,
cu următoarele subgrupe principale: Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru);
Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; Mijloace de transport, precum şi cele din grupa
3 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte
active corporale (n.t.).
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natura sa specializată, din configuraţia sa, din mărimea, localizarea sau din alte
caracteristici.

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Costul de înlocuire net se utilizează în situaţia în care nu există informaţii
suficiente pe piaţă pentru a ajunge la valoarea de piaţă prin evidenţe bazate pe
piaţă.
4.1.1 Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 16, Imobilizări
corporale, paragraful 33, prevede că, în absenţa unor informaţii de piaţă, o
entitate ar putea fi nevoită să estimeze valoarea justă a unui activ specializat,
prin utilizarea abordării prin venit sau prin costul de înlocuire net.
4.1.2 Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public
(IPSAS) 17, Imobilizări corporale, paragrafele 42 şi 43, recomandă utilizarea
costului de înlocuire net pentru evaluarea clădirilor specializate şi altor
structuri, ca şi a elementelor de mijloace fixe mobile de natură specializată.
4.2 Utilizarea valorii juste conform standardelor de contabilitate este comentată
în IVA 1. În standardele de contabilitate, valoarea justă este privită ca fiind
sinonimă cu valoarea de piaţă.

5.0 Instrucţiuni de aplicare
5.1 Clasificarea unui activ ca fiind specializat nu trebuie să ducă, în mod
automat, la concluzia că trebuie să fie adoptată evaluarea prin costul de
înlocuire net. Chiar dacă un activ este specializat, ar putea fi posibil, în caz
că există evidenţe directe de piaţă suficiente, să se efectueze o evaluare a
proprietăţii specializate prin abordarea prin comparaţia vânzărilor şi/sau
prin abordarea prin venit.
5.2 Dacă nu există evidenţe directe de piaţă, costul de înlocuire net este
privit ca o metodă acceptabilă de determinare a valorii activelor
specializate, însă metodologia trebuie să încorporeze observaţiile de piaţă
ale evaluatorului, referitoare la costurile curente şi la ratele de depreciere.
Metoda se bazează pe aceeaşi tranzacţie teoretică între părţi raţionale informate,
aşa cum se stipulează în definiţia valorii de piaţă.
5.3 Evaluatorul estimează costul unui activ modern echivalent, la data
evaluării. Aceasta poate presupune estimarea costului unui activ care a fost
comandat. Costul de înlocuire trebuie să reflecte toate costurile care ar putea să
apară, ca de exemplu pentru proiectare, livrare, instalare şi punerea în
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funcţiune. În cazul unei proprietăţi specializate trebuie inclus costul terenului
achiziţionat, aferent dezvoltării unei hale/fabrici echivalente specializate,
împreună cu costul tuturor amenajărilor terenului şi construcţiilor care ar fi
necesare.
5.4 Apoi, evaluatorul estimează deprecierea prin compararea activului
modern echivalent cu activul supus evaluării. Ratele de depreciere pot fi
determinate pentru deprecierea totală sau pot fi analizate în mod separat
pentru:


Deteriorarea fizică



Deprecierea funcţională



Deprecierea externă

5.4.1 Pentru estimarea deteriorării fizice a activului subiect, care rezultă
din utilizarea acestuia pe parcursul timpului, inclusiv din lipsa oricărei
mentenanţe, pot fi utilizate diferite metode de estimare a
sumei/procentajului cu care să se rectifice condiţia fizică a amenajărilor
şi construcţiilor. Pot fi utilizate estimări ale elementelor specifice ale
deprecierii şi ale cheltuielilor antreprenorilor sau comparaţia directă a
valorilor unitare ale proprietăţilor cu condiţie/stare similară.
5.4.2 Deprecierea funcţională poate fi cauzată de tehnologiile avansate,
încorporate în activele noi, care astfel sunt apte să producă mai eficient
bunuri şi servicii. Metodele moderne de producţie pot transforma activele
existente în active depăşite integral sau parţial în ceea ce priveşte echivalenţa
cu costul lor curent echivalent. Aplicarea procesului de optimizare va implica
multe elemente ale deprecierii funcţionale.
5.4.3 Deprecierea rezultată din influenţe externe poate afecta valoarea
unui activ. Factorii externi se referă la modificarea conjuncturii economice,
care afectează oferta şi cererea de bunuri şi servicii produse de activ sau
cheltuielile de exploatare ale activului. Factorii externi se referă şi la costul şi
existenţa rezonabilă a materiilor prime, utilităţilor şi forţei de muncă.
5.4.4 Când se evaluează o proprietate specializată nu este adecvat să se
aplice o depreciere asupra costului de înlocuire a terenului.
5.5 În aplicarea costului de înlocuire net, evaluatorul trebuie să se asigure
că au fost luate în considerare elementele esenţiale ale tranzacţiei de piaţă.
Acestea se referă la:
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5.5.1 înţelegerea naturii activului, a funcţionării acestuia şi a mediului
lui extern;
5.5.2 cercetarea şi analiza pentru determinarea duratei de viaţă fizică
rămasă (pentru estimarea deteriorării fizice) şi a duratei de viaţă
economică a activului;
5.5.3 cunoaşterea modificării preferinţelor, inovaţiilor tehnice şi/sau
standardelor de piaţă, care pot afecta activul (pentru estimarea
deprecierii funcţionale);
5.5.4 o analiză a modificărilor viitoare ale domeniului care pot afecta
activul (pentru estimarea deprecierii externe);
5.5.5 familiarizarea cu clasa de proprietate prin accesul la informaţiile
de piaţă disponibile;
5.5.6 cunoaşterea materialelor şi tehnicilor de construcţie (pentru
estimarea costului unui activ modern echivalent); şi
5.5.7 cunoştinţe suficiente pentru determinarea impactului deprecierii
externe asupra valorii amenajărilor terenului şi construcţiilor.
5.6 Ratele de depreciere şi estimările duratei de viaţă economică viitoare
sunt influenţate de tendinţele de piaţă şi/sau de intenţiile entităţii.
Evaluatorii trebuie să identifice aceste tendinţe şi intenţii şi să fie capabili să le
utilizeze pentru a fundamenta ratele de depreciere aplicate. Aplicarea costului
de înlocuire net ar trebui să simuleze procesul deductiv al unui cumpărător
potenţial care dispune de o piaţă limitată ca punct de referinţă.
5.7 În stadiul final al procesului, evaluatorii trebuie să ia în considerare dacă
activul are un aspect/ o caracteristică suplimentar(ă), care nu este reflectat(ă) în
costul activului modern echivalent şi să facă orice corecţii adecvate pentru
aceasta. Un exemplu ar putea fi o proprietate specializată în cazul posibilităţii
mai multor utilizări ale acesteia în viitor şi în situaţia când amenajările
terenului şi construcţiile se află la sfârşitul duratei lor de viaţă economică.
5.8 Dacă este clar că rezultatul bazat pe metoda costului de înlocuire net
este substanţial mai mic decât cel rezultat dintr-o utilizare alternativă
identificabilă, care este fezabilă financiar şi legală, la data evaluării,
trebuie raportată valoarea de piaţă rezultată din acea utilizare alternativă.
Într-un astfel de caz, trebuie să se includă o precizare că valoarea pentru o
utilizare alternativă nu ia în considerare elemente cum ar fi o închidere a
întreprinderii sau o perturbare a activităţii şi orice costuri aferente care ar
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putea să apară. În mod evident, valoarea de utilizare alternativă va fi cea
rezultată din comparaţia vânzărilor, iar determinarea acesteia se va face
printr-o evaluare separată şi nu prin costul de înlocuire net.
5.9 Dacă evaluatorul crede că valoarea unui activ va fi diferită substanţial,
în situaţia în care acesta nu va mai fi folosit în activitatea de exploatare, în
raportul de evaluare trebuie inclusă o precizare privind efectul acestei
situaţii.
5.10 Când valoarea unui activ specializat s-a determinat prin metoda
costului de înlocuire net, trebuie făcută o precizare că acesta este subiectul
testului rentabilităţii adecvate în corelaţie cu toate activele deţinute de
entitatea lucrativă sau de unitatea generatoare de numerar. Motivele pentru
care este necesară această precizare sunt explicate în Anexa A.
5.11 Pentru entităţile non-profit din sectorul public, referinţa la un test al
rentabilităţii adecvate se înlocuieşte prin testul potenţialului de servicii
adecvat, care ar trebui justificat de entitate. Administraţiile acordă o importanţă
deosebită testului serviciului potenţial adecvat în raportarea activelor, aşa cum
multe agenţii utilizează activele, în contextul obligării prestării unui serviciu
către public. (Aplicarea costului de înlocuire net pentru evaluarea activelor din
sectorul public şi testul potenţialului adecvat de servicii sunt comentate pe larg
în IVA 3, Evaluarea activelor din sectorul public pentru raportarea financiară,
în paragrafele 5.4, 6.1, 6.5 şi 6.8.4.)
5.12 Concluzia evaluării trebuie raportată conform IVS 3, Raportarea
evaluării.
5.12.1 Evaluatorul raportează rezultatul ca fiind valoarea de piaţă, care
va fi subiect al testului de rentabilitate adecvată sau al potenţialului de
servicii justificate, test care este în responsabilitatea entităţii.
5.12.2 În raportarea valorii, evaluatorul va identifica metoda de evaluare
ca fiind costul de înlocuire net, evidenţiind că valoarea poate fi adoptată
numai pentru contabilitatea entităţii, dacă a fost aplicat şi trecut fie
testul rentabilităţii adecvate, fie cel al potenţialului de servicii.

6.0 Data intrării în vigoare
Acest Standard Internaţional de Evaluare a intrat în vigoare la data de 31 iulie
2007.
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ANEXA A: Testul de rentabilitate în cazul raportării CIN
1. Standardele contabile solicită entităţilor să testeze periodic activele lor
pentru „depreciere”, care este o pierdere permanentă de valoare a activului
pentru entitate. Valoarea adecvată, care va fi reţinută în bilanţul contabil a unui
activ supus „testului pentru depreciere”, este cea mai mare valoare între
„valoarea lui de utilizare” şi „valoarea lui justă” minus costurile de vânzare. În
cuvinte mai simple, aceasta înseamnă că valoarea care este înregistrată, în
bilanţul contabil, trebuie să fie valoarea cea mai mare rezultată fie din valoarea
actualizată a beneficiilor viitoare care ar putea fi generate de entitate, în urma
continuării utilizării activului, fie din încasările nete care ar rezulta din
scoaterea imediată a activului din producţie şi vânzarea lui.
2. Valoarea de piaţă a unui activ, rezultată din comparaţia vânzărilor unor
active similare, va trebui să fie, în mod normal, apropiată de suma pe care
entitatea ar putea să o obţină din retragerea din exploatare şi vânzarea activului.
Dacă valoarea de utilizare a activului este mai mică decât valoarea de piaţă
determinată prin comparaţiile vânzărilor, ultima valoare poate fi cu siguranţă
valoarea care va fi înregistrată în contabilitate. Aceasta este suma pe care
entitatea o va recupera, indiferent dacă activul va fi utilizat în continuare sau
dacă va fi retras din exploatare.
3. În contrast, CIN este utilizat pentru evaluarea activelor care se vând rar sau
deloc, cu excepţia cazului vânzării întregii entităţi din care fac parte. Un aspect
implicit al acestei abordări este ipoteza că există o solicitare pentru continuarea
utilizării activului în aceeaşi operaţiune. Ca urmare, o valoare de piaţă
determinată prin utilizarea acestei abordări adesea nu va fi egală cu suma care
s-ar obţine dacă activul ar fi retras din exploatare şi vândut. Dacă valoarea de
utilizare este mai mică decât valoarea de piaţă, determinată prin utilizarea
abordării prin CIN, ultima valoare nu poate fi reţinută ca valoare contabilă
întrucât nu are o relaţie cu suma care ar putea fi încasată în urma încetării
operaţiunilor.
4. Deşi posibilitatea ca o valoare, rezultată din utilizarea abordării prin CIN, să
fie afectată substanţial de o încetare a operaţiunilor este reliefată de cerinţele de
prezentare a informaţiilor din paragraful 5.9, cerinţa din paragraful 5.12.1 arată
şi că evaluarea este subiectul „rentabilităţii adecvate”, solicitând entităţii ca,
chiar dacă valoarea de utilizare a activului este mai mică decât valoarea de piaţă
raportată, ea ar putea fi totuşi mai mare decât valoarea realizabilă netă din
cedare. Ca urmare, ar putea fi necesar ca valoarea de piaţă să fie diminuată la
nivelul valorii de utilizare, în urma unui test de depreciere.
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5. Necesitatea de a lua în considerare deprecierea este şi o cerinţă a
contabilităţii sectorului public. Totuşi, în sectorul public activele sunt deţinute
mai degrabă pentru prestarea de servicii, decât pentru obţinerea de profit. O
evaluare a unui activ din sectorul public, prin abordarea prin cost, trebuie să fie
raportată pe ipoteza solicitării continuării utilizării activului pentru prestarea
serviciului respectiv, ceea ce reprezintă de fapt potenţialul de servicii. Această
cerinţă poate să apară mai degrabă din consideraţii politice sau sociale, decât
din criterii pur economice. Împreună cu orice prezentare adecvată a
informaţiilor, conform paragrafului 5.9, aceasta arată utilizatorilor că evaluarea
nu poate să se bazeze pe o sumă care ar putea fi recuperată, dacă serviciul
prestat ar fi întrerupt şi activul retras din exploatare.
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1.0 Introducere
1.1 Analiza fluxului de numerar actualizat (DCF) reprezintă o tehnică de
modelare financiară bazată pe ipotezele explicite referitoare la venitul şi
cheltuielile previzionate aferente unei proprietăţi sau întreprinderi. Astfel de
ipoteze se referă la mărimea, calitatea, variabilitatea, momentul şi durata
intrărilor şi ieşirilor de numerar care sunt actualizate la valoarea prezentă/
actualizată. Cu informaţiile şi cu ratele de actualizare adecvate şi care pot fi
susţinute, analiza DCF reprezintă una din metodologiile de evaluare acceptate
în cadrul abordării prin venit. Analiza DCF este utilizată tot mai larg şi datorită
progresului din domeniul tehnologiei calculatoarelor. Analiza DCF este
aplicată în evaluarea proprietăţii imobiliare, a întreprinderilor şi activelor
necorporale, în analizele investiţiilor şi ca procedură contabilă de estimare a
valorii de utilizare. Analiza DCF este utilizată din ce în ce mai mult în
sectoarele instituţionale, de investiţii imobiliare şi de evaluare a întreprinderilor
şi este frecvent solicitată de clienţi, creditori, consilieri şi administratori
financiari şi manageri de portofoliu.
1.2 Evaluările prin DCF, ca şi alte evaluări bazate pe venit, sunt fundamentate
pe analiza datelor istorice şi pe ipotezele referitoare la condiţiile viitoare de
piaţă, care afectează cererea, oferta, venitul, cheltuielile şi potenţialul de risc.
Aceste ipoteze determină capacitatea de a genera venit a unei proprietăţi sau
întreprinderi, a cărei schemă de venituri şi cheltuieli viitoare a fost previzionată.
1.3 Scopul acestui Standard de Practică în Evaluare (GN) este de a prescrie
Principiile de Evaluare General Acceptate (GAVP), cea mai bună practică şi
atenţia deosebită pe care evaluatorii trebuie să o acorde în efectuarea analizei
DCF, pentru evaluările bazate şi nebazate pe informaţii de piaţă şi să facă
distincţia între aplicaţiile analizei DCF în aceste două tipuri diferite de misiuni
de evaluare.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest GN se aplică pentru evaluările bazate pe informaţii de piaţă şi pentru
cele din afara pieţei, efectuate cu ajutorul analizei DCF. El prezintă structura şi
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componentele modelelor DCF şi cerinţele de raportare pentru evaluările bazate
pe analiza DCF.
2.2 Aria de aplicabilitate a acestui Standard se referă la rezonabilitatea şi la
fundamentarea ipotezelor pe care se bazează analiza DCF. Ipotezele utilizate,
în orice evaluare, afectează în mod direct concluzia asupra valorii. În
conformitate cu Codul Deontologic IVSC, toate ipotezele, care stau la baza
unei evaluări, trebuie să fie plauzibile, rezonabile şi să poată fi susţinute.

3.0 Definiţii
3.1 Rată de actualizare. O rată a rentabilităţii folosită pentru a converti o sumă
de bani, care trebuie plătită sau primită în viitor, în valoarea ei actualizată (sau
prezentă). Teoretic, ar trebui să reflecte costul de oportunitate al capitalului, de
ex. rata rentabilităţii ce poate fi obţinută de un capital dacă acesta este destinat
altor utilizări cu acelaşi risc.
3.2 Analiza fluxului de numerar actualizat (DCF). O tehnică de modelare
financiară bazată pe ipotezele explicite referitoare la fluxul de numerar
previzionat, aferent unei proprietăţi sau întreprinderi. Ca metodologie
acceptată, inclusă în abordarea prin venit, analiza DCF presupune previziunea
unei serii de fluxuri de numerar periodice, fie pentru o proprietate funcţională,
fie pentru o proprietate în dezvoltare, fie pentru o întreprindere. Acestor serii de
fluxuri de numerar previzionate li se aplică o rată de actualizare adecvată,
derivată de pe piaţă, pentru a stabili valoarea actualizată a fluxului de venit
generabil de proprietate sau întreprindere. În cazul exploatării proprietăţii
imobiliare, fluxul de numerar periodic se estimează sub forma venitului brut
minus pierderile din neocupare şi din neîncasarea chiriei, minus
cheltuielile/costurile de funcţionare. Apoi se actualizează seria veniturilor nete
din exploatare periodice, împreună cu valoarea terminală (de reversiune), de
cedare anticipată pentru sfârşitul perioadei de previziune. În cazul proprietăţilor
în dezvoltare, se estimează cheltuielile de capital, costurile de dezvoltare şi
venitul anticipat din vânzări pentru a calcula o serie de fluxuri de numerar care
apoi se actualizează, pe perioada previzionată de dezvoltare şi comercializare.
În cazul unei întreprinderi se actualizează fluxurile de numerar periodice
estimate şi valoarea întreprinderii de la sfârşitul perioadei de previziune. Cele
mai utilizate aplicaţii ale analizei DCF sunt valoarea actualizată (prezentă sau
actuală), valoarea netă actualizată (VNA) şi rata internă de rentabilitate (RIR) a
fluxului de numerar.
3.3 Modelare financiară. Previziunea schemei de evoluţie a venitului sau
fluxului de numerar periodic al unei întreprinderi sau proprietăţi, din care pot fi
calculaţi indicatori ai rentabilităţii financiare. Previziunile venitului sau fluxului
de numerar se fac prin utilizarea unui model financiar care reflectă relaţiile
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istorice dintre venituri, cheltuieli şi valoarea capitalului, precum şi cele
rezultate din previziunea acestor variabile. De asemenea, modelarea financiară
poate fi utilizată şi ca un instrument de conducere pentru a testa aşteptările în
ceea ce priveşte performanţa proprietăţii, pentru a evalua integritatea şi
stabilitatea modelului DCF sau ca o metodă de reproducere a paşilor făcuţi de
investitori, în luarea deciziilor privind achiziţionarea, vânzarea sau deţinerea
unei proprietăţi sau unei întreprinderi.
3.4 Rată internă de rentabilitate (RIR). Rata de actualizare la care valoarea
actualizată a fluxului net de numerar al unui proiect este egală cu valoarea
actualizată a investiţiei de capital. Este rata la care valoarea netă actualizată
(VNA) este egală cu zero. RIR reflectă atât rata de recuperare a capitalului
investit, cât şi rentabilitatea investiţiei iniţiale, care sunt elementele de bază ce
trebuie luate în considerare de potenţialii investitori. În consecinţă, obţinerea
RIR din analiza tranzacţiilor de piaţă cu proprietăţi similare, care generează un
venit comparabil, este o metodă corectă pentru stabilirea ratelor de actualizare
de piaţă, utilizate pentru a obţine valoarea de piaţă.
3.5 Analiza investiţiei. Un studiu efectuat în scopul dezvoltării şi investirii,
evaluării performanţei investiţiilor sau analizei unei tranzacţii care implică
investiţii. Analizele investiţiilor sunt numite studii de fezabilitate (economică),
analize de piaţă sau de comercializare sau studii de previziune financiară.
3.6 Valoarea netă actualizată (VNA). Diferenţa dintre veniturile actualizate sau
intrările actualizate şi costurile sau ieşirile actualizate, în cadrul unei analize a
fluxului de numerar actualizat.
Deosebirea dintre VNA şi valoarea actualizată (prezentă) este mică. În mod
uzual, expresia VNA se utilizează pentru a descrie diferenţa dintre toate
intrările actualizate şi toate ieşirile actualizate, pe când expresia valoarea
actualizată (prezentă) se utilizează adesea atunci când investiţia iniţială sau
preţul nu sunt incluse în fluxul de numerar.
În cadrul unei evaluări efectuate pentru a se obţine valoarea de piaţă, în care
intrările şi ieşirile actualizate şi rata de actualizare sunt derivate din piaţă, VNA
rezultată ar trebui să indice valoarea de piaţă, şi este adesea denumită valoarea
actualizată (prezentă) şi nu VNA.

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Actualizarea este o procedură standard utilizată de contabilitate la luarea în
considerare a valorii banilor în timp.
4.2 Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) prevăd o
procedură de actualizare pentru estimarea valorii de utilizare a unui activ. O
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estimare a valorii de utilizare implică: a) estimarea viitoarelor intrări şi ieşiri de
numerar care derivă din folosirea continuă a activului şi de cedarea acestuia la
sfârşitul perioadei de deţinere şi b) aplicarea ratei de actualizare adecvată
acestor fluxuri viitoare de trezorerie (numerar) (IAS 36, paragraful 31).
4.3 În IAS 36, paragraful 55, se menţionează că “rata (sau ratele) de actualizare
ar trebui să fie rata (sau ratele) înainte de impozitare, care reflectă evaluările
curente de piaţă cu privire la: (a) valoarea banilor în timp; şi (b) riscurile
specifice activului pentru care estimările viitorului flux de numerar nu au fost
ajustate.” Pot fi utilizate şi alte forme de venit sau fluxuri de numerar, cu
condiţia ca rata (ratele) de actualizare să fie coerente/corelate cu fluxul
(fluxurile) de venit.

5.0 Instrucţiuni de aplicare
5.1 Modelele fluxului de numerar actualizat sunt structurate pe o perioadă
de timp sau pe o durată specificată. În analiza proprietăţii imobiliare,
chiar dacă evenimente, precum revizuirea chiriei, înnoirea contractului de
închiriere/ reînchirierea, extinderea sau renovarea, ar putea afecta durata
analizei, această durată este în general condiţionată de comportamentul de
piaţă al clasei de proprietate şi sectorului ei de piaţă. De exemplu, de
obicei, durata de analiză pentru proprietăţile imobiliare este între cinci şi
zece ani. Totuşi, evaluatorul trebuie să fie atent asupra implicaţiilor unor
perioade de deţinere diferite, deoarece, de exemplu, o perioadă de deţinere
scurtă face ca valoarea estimată să depindă substanţial de mărimea valorii
terminale, în defavoarea fluxului de numerar periodic.
De asemenea, frecvenţa intrărilor şi ieşirilor de numerar (lunar,
trimestrial, anual) ar trebui, să fie derivată din piaţă. Ca şi în cazul altor
metodologii acceptate, intrările şi ieşirile de numerar ar trebui să fie
adecvate şi să poată fi argumentate rezonabil. Asupra fluxului de numerar
trebuie aplicată o rată de actualizare corectă/adecvată. De exemplu, dacă
frecvenţa fluxului de numerar este trimestrială, rata de actualizare
adecvată trebuie să fie cea efectiv trimestrială şi nu rata nominală. Aşa
cum perioada de previziune a fluxului de numerar este precizată prin date
viitoare, evaluatorul trebuie să stabilească în mod corect aceste date
viitoare de încasare a fluxului de numerar. Adesea, frecvenţa fluxului de
numerar este determinată de datele încasării chiriei. Dacă datele de
încasare sunt mai scurte/frecvente, evaluatorul trebuie să decidă dacă
consideră obţinerea fluxurilor de numerar la date anterioare sau
ulterioare faţă de aceste date. Cheltuielile/ ieşirile de numerar pot fi plasate
mai degrabă la momentele raportării contabile, decât la momentele
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efectuării lor. Cea mai bună soluţie este ca frecvenţa fluxului de numerar
să reflecte modelul uzual de manifestare a fluxului de numerar.
Perioada iniţială a fluxului de numerar este socotită ca perioada zero, iar
fluxul de numerar al acestei perioade nu se actualizează. Orice intrări sau
ieşiri de numerar din această perioadă trebuie incluse în perioada zero.
Profitul net sau cheltuielile pot fi plasate în perioada zero, dacă încasările
sau plăţile de numerar au loc în această perioadă. De exemplu, în cazul
multor investiţii imobiliare venitul net se încasează lunar. Ca urmare, dacă
se foloseşte un interval/frecvenţă anual(ă), venitul net încasabil în anul
iniţial trebuie inclus în perioada zero, indiferent dacă se adoptă convenţia
de calcul (de actualizare) a venitului de la începutul anului sau de la
sfârşitul acestuia.
Selectarea metodei de calcul a valorii terminale/de reversiune/de cedare
depinde de practicile de pe piaţa subiectului de evaluat şi reprezintă o
estimare a valorii de piaţă a proprietăţii la finele perioadei de previziune.
Evaluatorii trebuie să oglindească aceste practici de piaţă şi să prezinte
detaliat metoda/metodele aleasă/alese şi aplicarea acestora. Valoarea de
piaţă este înţeleasă ca fiind valoarea actualizată a beneficiilor viitoare
generabile de proprietate. Astfel, în cazul unei investiţii imobiliare, va fi
relevant fluxul de numerar/valoarea de la data calculării valorii terminale
(sau, în funcţie de metodele adoptate, cel ulterior acestei date) şi mai
degrabă, acest flux de numerar trebuie utilizat şi nu cel din perioada
anterioară. O valoare terminală/de reversiune/de cedare se poate calcula
pe baza venitului net din anul următor ultimului an al analizei DCF.
Ca şi în cazul celorlalte componente ale analizei DCF, şi rata de actualizare
ar trebui să reflecte datele de piaţă, de exemplu alte rate de actualizare
derivate ale pieţei. Ratele de actualizare ar trebui să fie preluate de pe
piaţa proprietăţilor şi întreprinderilor comparabile. Pentru ca aceste
proprietăţi să fie apreciate că sunt comparabile, venitul, cheltuielile, riscul,
inflaţia, ratele reale ale rentabilităţii şi previziunile venitului proprietăţilor
comparabile trebuie să fie similare cu cele ale proprietăţii evaluate.
5.1.1 Calculele valorii actualizate a fluxurilor de numerar sunt adesea
făcute cu ajutorul ratelor de actualizare corespunzătoare fiecărei clase
de fluxuri de numerar. Dacă se folosesc frecvenţe de încasare diferite de
cele anuale, cum ar fi lunare sau zilnice, rata anuală de actualizare ar
trebui transformată într-o rată efectivă şi echivalentă pentru frecvenţa
selectată. O valoare terminală/de reversiune/de cedare, calculată prin
capitalizarea cu o rată de capitalizare terminală, este actualizată la
valoarea prezentă cu o rată de actualizare adecvată. În multe situaţii, se
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foloseşte o singură rată de actualizare pentru toate fluxurile de
numerar.
5.1.2 Fluxurile de numerar şi preţurile de vânzare ale proprietăţilor
comparabile pot fi analizate pentru a determina ratele de actualizare de
piaţă sau ratele interne de rentabilitate (RIR).
5.1.3 Modelul DCF pentru fluxul de numerar poate fi dezvoltat atât pe
baza unui flux de numerar brut (înainte de impozitare) sau net (după
impozitare), înainte sau după serviciul datoriei, în termeni nominali sau
reali (ajustat pentru inflaţie). Ca urmare, rata de actualizare se va baza
pe ipotezele fluxului de numerar brut (înainte de impozitare) sau net
(după impozitare), înainte sau după serviciul datoriei, în termeni
nominali sau reali. Analizele evidenţelor de piaţă pentru determinarea
ratei de actualizare sau fluxurilor de numerar trebuie să se bazeze pe
aceleaşi ipoteze.
5.2 Respectând Codul Deontologic IVSC, evaluatorul trebuie să identifice
în mod obligatoriu componentele analizei DCF, care includ următoarele:
5.2.1 o perioadă de previziune în care sunt specificate data începerii
fluxului de numerar şi numărul şi durata/frecvenţa perioadelor;
5.2.2 componentele intrărilor şi ieşirilor de numerar, grupate pe
categorii şi motivul selectării acestora;
5.2.2.1 În cazul evaluării proprietăţii imobiliare, intrările de
numerar includ veniturile obţinute din chirii şi din serviciile
furnizate chiriaşului, corectate pentru pierderile din neocupare şi
din neîncasarea chiriei, în cazul proprietăţilor finalizate sau
construite şi din venitul obţinut din vânzări, diminuat cu cheltuielile
de vânzare, în cazul proprietăţilor în dezvoltare.
5.2.2.2 În cazul evaluării proprietăţilor imobiliare, ieşirile de
numerar includ cheltuielile fixe şi variabile, alocarea la fondul de
reparaţii şi cheltuielile de capital, numai acolo unde este cazul; în
cazul proprietăţilor în dezvoltare, trebuie identificate costurile
directe şi costurile indirecte.
5.2.2.3 În cazul evaluării întreprinderii, fluxul de numerar include
cel mai adesea toate intrările şi ieşirile aferente activităţilor de
exploatare şi de investiţii. În această situaţie, fluxul de numerar
actualizat reprezintă banii pe care un investitor i-ar putea retrage
dintr-o întreprindere, după ce asigură resursele pentru finanţarea
exploatării şi pentru dezvoltare.
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5.2.3 datoria financiară sau serviciul datoriei (plata dobânzii şi a ratei
de rambursare) pe perioadă şi rata anuală efectivă la care este
calculată dobânda periodică, dacă este cazul;
5.2.4 fluxurile de numerar net pe perioadă (suma intrărilor minus suma
ieşirilor);
5.2.5 rata sau ratele de actualizare care sunt aplicate la fluxurile de
numerar net, raţionamentul care stă la baza lor şi motivarea selectării
acestora;
5.2.6 rata terminală de capitalizare/reversiune care este aplicată pentru
a calcula valoarea terminală/de reversiune/de cedare şi raţionamentul
care a stat la baza acestei selecţii; şi
5.2.7 o listă cu toate ipotezele care stau la baza analizei.
5.3 Analiza DCF utilizează informaţiile de piaţă disponibile şi, în general,
reflectă procesele de gândire, aşteptările şi percepţiile investitorilor şi ale
altor participanţi pe piaţă. Ca o tehnică de previziune, analiza DCF nu
trebuie judecată în funcţie de faptul că o previziune DCF a fost sau nu
îndeplinită, ci, mai degrabă de gradul de fundamentare pe informaţii de
piaţă a previziunii DCF, la momentul realizării sale.
5.3.1 Atunci când analiza DCF este utilizată pentru a face o estimare a
valorii de piaţă, evaluarea ar trebui să respecte toate criteriile pentru
estimările valorii de piaţă, aşa cum sunt stabilite în IVS 1.
5.4 Atunci când un client furnizează evaluatorului cerinţele sale specifice,
care nu corespund cu cele ale estimărilor valorii de piaţă, în ceea ce priveşte
perioada de deţinere a proprietăţii (de previziune), ca şi termenii de
finanţare, impozitarea sau rata de actualizare, valoarea rezultată trebuie
considerată ca diferită de valoarea de piaţă. Rezultatul reprezintă, mai
degrabă, o estimare a valorii de investiţie/valorii subiective, caracteristică
ipotezelor oferite de client, decât o estimare a valorii de piaţă.
5.5 De asemenea, analiza DCF poate fi folosită şi pentru testarea validităţii
punctelor de vedere convenţionale în analiza diferitelor ipoteze. Rezultatul
acestui tip de analiză de senzitivitate este valoarea de investiţie/subiectivă.
Dacă analiza DCF este astfel utilizată, rezultatele ar trebui identificate ca
valoare diferită de valoarea de piaţă, iar evaluarea ar trebui să
îndeplinească toate criteriile pentru evaluările nebazate pe piaţă, aşa cum
sunt stabilite în IVS 2.
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5.6 Un evaluator ar trebui să desfăşoare o analiză suficientă pentru a se
asigura că estimările fluxurilor de numerar şi ipotezele care stau la baza
modelului DCF sunt adecvate şi rezonabile pentru piaţa în cauză.
5.6.1 Ca un exemplu, analiza contractelor de închiriere, în scopul
previziunii fluxului de numerar, pentru o proprietate ocupată de mai mulţi
chiriaşi, ar trebui să facă trimitere la chiria contractuală/chiria tranzitorie şi
la chiria de piaţă, la expirarea contractului de închiriere şi la datele
revizuirilor contractului de închiriere, la indexarea chiriilor/chiriile în trepte,
la cheltuielile/costurile de funcţionare, la cheltuielile care sunt
acoperite/costuri recuperabile, la comisioanele de închiriere, la cheltuielile
de investiţie şi la alte prevederi specifice care se vor aplica.
5.6.2 Ipotezele referitoare la creşterea sau scăderea venitului trebuie să se
bazeze pe analiza condiţiilor economice şi de piaţă. Modificările în
cheltuielile de funcţionare/ieşiri ar trebui să reflecte toate tendinţele
cheltuielilor şi tendinţele specifice ale elementelor importante de cheltuieli.
5.6.3 Rezultatele analizei DCF trebuie testate şi verificate pentru a nu
conţine greşeli şi menţiuni neraţionale.
5.7 Pentru a obţine rata de actualizare şi rata terminală de capitalizare, un
evaluator trebuie să utilizeze toate sursele de informaţii şi date disponibile
pe pieţele de capital şi de proprietăţi imobiliare. Pe lângă datele asupra
fluxului de venit şi preţurilor de revânzare ale proprietăţilor sau întreprinderilor
comparabile, este utilă analiza opiniilor investitorilor şi ratelor rentabilităţii
pentru selectarea ratelor de actualizare, cu condiţia ca piaţa proprietăţii în cauză
să fie compatibilă cu piaţa proprietăţii achiziţionate de investitorii a căror
opinie a fost analizată.
5.8 Evaluatorul are responsabilitatea de a se asigura că datele de intrare
sunt compatibile cu evidenţele de piaţă şi cu realitatea curentă de piaţă. În
plus, evaluatorul care supraveghează elaborarea modelului DCF sau
selectarea unui model elaborat de alţii este responsabil pentru integritatea
modelului respectiv, în ce priveşte corectitudinea matematică şi teoretică,
mărimea fluxului de numerar şi corectitudinea tuturor intrărilor. Un
evaluator trebuie să aibă experienţa şi cunoştinţele de piaţă corespunzătoare
pentru a structura fluxul de numerar şi pentru a furniza alte intrări pentru
model.
5.9 La raportarea rezultatelor unei analize DCF, un evaluator trebuie să
respecte cerinţele din Codul Deontologic IVSC şi din IVS 3, Raportarea
evaluării.
5.9.1 Prezentarea trebuie să se facă în conformitate cu situaţiile descrise
în IVS 3, paragrafele 5.1.10, 7.0 şi 8.2.3.
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5.9.2 Ipotezele explicite, utilizate ca intrări pentru analiză, sunt
inerente analizei DCF. Pentru a furniza utilizatorilor serviciilor de
evaluare posibilitatea de a verifica rezultatele, evaluatorul trebuie să
prezinte ipotezele şi justificarea utilizării acestora în dezvoltarea
modelului DCF. Utilizând ca exemple proprietatea imobiliară, acestea
includ printre altele
5.9.2.1 data începerii, termenul şi frecvenţa utilizate în model;
5.9.2.2 chiria previzionată şi alte venituri şi rata previzionată de
modificare a venitului;
5.9.2.3 cheltuielile de exploatare previzionate şi rata previzionată de
modificare a acestor cheltuieli;
5.9.2.4 modul de tratare al expirării contractului de închiriere/
costurilor de evicţiune, pierderilor din neocupare şi pierderilor din
neîncasarea chiriei; şi
5.9.2.5 rata de actualizare şi rata de capitalizare terminală/de
reversiune.
5.9.3 Evaluatorul trebuie:
5.9.3.1 să indice rata anuală efectivă la care este calculată dobânda
periodică, în cazul în care datoria financiară sau serviciul datoriei
(plata dobânzii şi a ratei de rambursare) este o componentă a
fluxului de numerar periodic previzionat;
5.9.3.2 să specifice rata (ratele) de impozitare folosite, acolo unde
este cazul;
5.9.3.3 să explice raţionamentul care a stat la baza acordării unor
bonificaţii la chirie, acolo unde este cazul;
5.9.3.4 să explice tratamentul oricărei cheltuieli de capital pentru
achiziţionarea sau pentru amenajarea terenului şi pentru
construcţiile ataşate sau pentru achiziţionarea activelor
întreprinderii;
5.9.3.5 să explice baza pentru rata de capitalizare terminală/de
reversiune adoptată şi pentru rata de actualizare adoptată; şi
5.9.3.6 să identifice modelul fluxului de numerar prin numele celui
care l-a elaborat sau, dacă a cumpărat programul informatic, prin
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numele produsului şi versiunea acestuia, să descrie metodele şi
ipotezele inerente modelului şi să specifice datele la care modelul a
fost dezvoltat şi folosit.

6.0 Data intrării în vigoare
6.1 Acest Standard Internaţional de Practică în Evaluare a intrat în vigoare la 31
iulie 2007
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Standardul Internaţional de Practică în
Evaluare 10 – GN 10

1.0 Introducere
1.1 În multe regiuni ale lumii, terenurile destinate producerii mărfurilor agricole
reprezintă principalul activ economic şi, adesea, singura bază economică a unei
regiuni.
1.2 Terenurile cu utilizare agricolă sunt un subiect principal al serviciilor de
evaluare, datorită multor motive, printre care enumerăm: transferul public şi
privat al dreptului de proprietate, impozitarea, stabilirea garanţiei pentru
finanţare şi pentru studii economice, amenajarea teritoriului şi investiţii.
Evaluările credibile ale terenurilor agricole sunt esenţiale pentru a asigura
capitalul necesar pentru sprijinirea continuităţii bazei economice, pentru a
promova utilizarea productivă a terenului, pentru a păstra încrederea în pieţele
de capital şi pentru a respecta cerinţele generale de raportare financiară.
1.3 Prestarea serviciilor de evaluare credibile şi corecte pentru proprietăţile
agricole presupune ca evaluatorul să posede cunoştinţe solide şi să poată
înţelege elementele fizice şi economice care afectează capacitatea de producţie
a terenurilor agricole şi valoarea mărfurilor produse pe acestea.
1.4 Caracteristicile fizice şi economice ale terenurilor agricole sunt diferite, ca
grad de importanţă, de cele ale mediilor neagricole sau urbane.
1.4.1 Solurile din mediul urban trebuie să poată suporta amenajările şi
construcţiile care sunt amplasate pe aceste terenuri. În cazul proprietăţilor
agricole, terenul este principalul agent de producţie, variind în capacitatea
sa de a produce o anumită cantitate dintr-o anumită clasă de mărfuri.
1.4.2 În mediile urbane, utilizarea economică a proprietăţii şi/sau
avantajelor pe care le oferă, pot rămâne neschimbate timp de mai mulţi ani
şi pot fi chiar garantate prin contracte. În timp ce pentru unele proprietăţi
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agricole aceeaşi utilizare se poate prelungi pe o durată mai mare (de
exemplu pădurile exploatate după 25 ani), pentru altele, beneficiile
economice pot fluctua de la un an la altul, în funcţie de mărfurile pe care
proprietatea le poate produce.
1.4.3 Fluxul de venit asociat cu proprietatea agricolă va fluctua de la un an
la altul, în funcţie de tipul de agricultură utilizat, de mărfurile produse şi de
natura ciclică a pieţelor de mărfuri.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest GN cuprinde:
2.1.1 acele caracteristici ale valorii asociate cu proprietăţile agricole, şi
2.1.2 cerinţele de bază ale Standardelor de Evaluare şi Standardelor de
Aplicaţii, aşa cum acestea se aplică în cazul evaluării proprietăţilor agricole.

3.0 Definiţii
Utilizările agricole ale proprietăţilor pot fi clasificate în câteva grupe mari, ale
căror definiţii sunt redate mai jos.
3.1 Ferme agricole. Proprietăţi agricole utilizate pentru producerea mărfurilor
care, în general, sunt plantate şi recoltate într-un ciclu de 12 luni. Pe
proprietăţile utilizate pentru producţia anuală se pot cultiva mai multe tipuri de
recoltă anuală, în aceeaşi perioadă, iar aceste recolte pot necesita sau nu irigaţii.
Anumite mărfuri sunt culturi anuale care pot fi lăsate în pământ, peste acel
ciclu de 12 luni, conform prevederilor unui contract sau în situaţia unor condiţii
de piaţă nefavorabile. Aceste recolte vor ţine mai mult de un an după strângerea
recoltei, însă nu sunt considerate permanente. A se vedea şi teren irigat, culturi
perene.
3.2 Ferme de lapte. Proprietăţi agricole utilizate în producţia de lapte de vacă
sau pentru alte produse lactate. Aceste proprietăţi, în general, deţin construcţii
extinse (grajduri, hale pentru muls, silozuri) şi echipamente (iesle pentru hrănit,
maşini de muls). Furajul poate fi produs pe proprietate, achiziţionat sau obţinut
din ambele surse.
3.3 Pădure/ fond forestier. Proprietate agricolă folosită pentru creşterea
copacilor ne-fructiferi, care sunt recoltaţi periodic în decursul unor perioade
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mari (10-20 sau chiar mai mulţi ani). Sunt considerate ca fiind proprietăţi
agricole, deoarece acestea produc o recoltă de exemplu lemnul, chiar dacă
această recoltă necesită o perioadă mai lungă de creştere. A se vedea şi culturi
perene.
3.4 Teren irigat. Terenuri folosite pentru a produce recolte sau furaj pentru
animale şi care necesită irigarea cu altă apă decât cea naturală, provenită de la
ploi, se numeşte fermă agricolă irigată sau păşune irigată. Proprietăţile care nu
au o sursă de apă, alta decât ploaia naturală, sunt numite proprietăţi agricole cu
teren neirigat.
3.5 Ferme zootehnice/crescătorii de animale. Proprietăţi agricole folosite
pentru creşterea şi hrănirea animalelor precum vaci, oi, porci, capre, cai sau
combinaţii ale acestora. Utilizarea efectivă a acestor proprietăţi poate îmbrăca
diferite forme. Animalele pot fi crescute, înmulţite şi vândute în procesul de
funcţionare a proprietăţii. Animalele tinere pot fi achiziţionate din afara
proprietăţii şi apoi crescute pe proprietate. Animalele pot fi crescute pentru
consum sau ca animale de prăsilă. Furajul pentru animale poate fi produs pe
proprietate, achiziţionat sau obţinut din ambele surse. Proprietăţile utilizate
pentru creşterea şi hrănirea animalelor au investiţii semnificative de capital în
construcţii (ţarcuri, adăposturi pentru animale, staule, garduri despărţitoare) şi
chiar în animale, investiţii care pot fi amortizabile sau nu, în funcţie de legile şi
reglementările naţionale.
3.6 Culturi perene. Culturi formate din plante care au o durată de viaţă care se
prelungeşte peste un an sau peste un ciclu de recoltă. Un astfel de exemplu îl
reprezintă viile şi livezile. Aceste tipuri de proprietăţi pot avea o investiţie de
capital semnificativă în plantaţii, care reprezintă un activ corporal amortizabil.
A se vedea şi pădure/fond forestier.
3.7 Complexe zootehnice specializate. A se vedea ferme de lapte, ferme
zootehnice/ crescătorii de animale.
3.8 Proprietăţi specializate sau proprietăţi cu un scop special. Proprietăţi
agricole care, în mod normal, nu produc o recoltă, dar sunt folosite pentru
manevrarea, procesarea sau depozitarea recoltelor după culesul acestora. În
general, aceste proprietăţi au o suprafaţă mică de teren, însă sunt dotate cu
construcţii (silozuri de cereale) şi echipamente (utilaje de ridicat). Proprietăţile
pot fi, de asemenea, clasificate ca având un scop special după natura bunurilor
pe care le produc. Astfel de exemple sunt fermele legumicole, fermele de
păsări, fermele care produc seminţe omologate sau fermele horticole şi
grajdurile pentru creşterea sau antrenarea cailor de curse.
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Alte definiţii
3.9 Activitate agricolă. Administrarea de către o entitate a transformării
activelor biologice în scopul vânzării, în producţie agricolă sau în active
biologice suplimentare. (A se vedea Standardul Internaţional de Contabilitate
41 [IAS 41], Agricultura, paragraful 5.)
3.10 Activ biologic. Un animal viu sau o plantă (IAS 41, paragraful 5).
3.11 Unitate integrată. O entitate agricolă care deţine dreptul de proprietate
asupra tuturor proceselor sau numai a unei părţi din procesele care implică
producţia şi comercializarea produselor şi/sau a mărfurilor.

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Pentru evaluarea proprietăţii agricole se aplică Standardele Internaţionale de
Contabilitate 16 (Imobilizări corporale), 40 (Investiţii imobiliare) şi 41
(Agricultura). O entitate aplică IAS 16 sau IAS 40, în funcţie de standardul
corespunzător în situaţiile respective. IAS 16 prevede ca terenul construit să fie
evaluat fie la costul său minus orice depreciere cumulată şi orice pierderi
cumulate din depreciere, fie la valoarea reevaluată. IAS 40 prevede ca terenul,
care reprezintă o investiţie imobiliară, să fie evaluat la valoarea sa justă, sau la
cost mai puţin orice depreciere cumulată şi orice pierderi cumulate din
depreciere. IAS 41, care nu stabileşte nici un principiu nou cu privire la teren şi
la activitatea agricolă aferentă, prevede ca activele biologice ataşate terenului
(de exemplu copacii dintr-o pepinieră) să fie evaluate la valoarea lor justă
minus costurile estimate de la punctul de vânzare, separat de teren.
4.2 IAS 41 recunoaşte că, pentru activele biologice care sunt ataşate terenului
pe care se află, poate să nu existe o piaţă separată, dar poate să existe o piaţă
pentru activele combinate, adică pentru activele biologice, terenul şi
amenajările acestuia, considerate ca un pachet. Pentru determinarea valorii juste
a activelor biologice, o entitate poate să utilizeze informaţiile referitoare la
activele combinate. Pentru a determina valoarea justă a activelor biologice,
valoarea justă a terenului ca atare şi a amenajărilor acestuia pot fi deduse din
valoarea justă a activelor combinate. (A se vedea IAS 41, paragraful 25). De
asemenea, IAS 41 oferă instrucţiuni cu privire la modul de determinare a valorii
juste a unui activ biologic sau a unui produs agricol, în condiţiile existenţei unei
pieţe active, ca şi în absenţa unei pieţe active.
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4.3 Activele proprietăţilor agricole pot fi clasificate în:


Terenuri



Construcţii şi amenajări



Instalaţii şi utilaje (ataşate terenului)



Instalaţii şi utilaje (neataşate terenului)



Active biologice (ataşate terenului)



Active biologice (neataşate terenului).

Valoarea justă/valoarea de piaţă a activelor biologice reprezintă valoarea de
contribuţie sau pe care acestea o adaugă terenului. IAS 41 prevede ca activele
biologice să fie evaluate la recunoaşterea lor iniţială şi la data fiecărui bilanţ
contabil.
4.4 IAS 16 recomandă frecvenţa reevaluărilor, afirmând că este suficientă la un
interval de la trei la cinci ani. IAS 40 prevede o reevaluare anuală.

5.0 Instrucţiuni de aplicare
5.1 Proprietăţile agricole se caracterizează prin diferite tipuri de producţie
de mărfuri şi metode de exploatare. De asemenea, aceste proprietăţi pot
reprezenta diferite combinaţii dintre terenuri, clădiri, echipamente şi
plantaţii. Principiile de evaluare general acceptate (GAVP) se aplică
proprietăţilor agricole la fel ca şi în cazul evaluărilor altor forme de
proprietate imobiliară.
5.1.1 Evaluatorul trebuie să aibă competenţă în evaluarea diferitelor active
pe care le conţine proprietatea. (A se vedea Codul Deontologic IVSC,
secţiunea 5, Competenţă.)
5.2 Valoarea de piaţă trebuie să fie recunoscută ca tip de valoare
fundamental (IVS 1).
5.2.1 Evaluatorul va obţine valoarea de piaţă a proprietăţilor agricole,
asigurându-se că evaluarea este derivată din piaţă.
5.2.2 Pentru raportarea financiară, evaluatorul va atribui valoarea de piaţă
în conformitate cu cerinţele IAS. Pentru detalii, cititorul va apela la IVA 1.
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5.3 Când se utilizează alte tipuri de valoare, acestea trebuie diferenţiate de
valoarea de piaţă, ca tip de valoare.
5.3.1 În estimarea tipurilor de valoare diferite de valoarea de piaţă, aşa cum
se solicită pentru raportarea financiară, pentru regimurile de amortizare sau
pentru scopuri de impozitare, evaluatorul trebuie să se asigure că distincţia
este definită şi prezentată clar.
5.4 Elemente mobiliare
5.4.1 Când este efectuată evaluarea unei proprietăţi agricole, care include şi
elemente mobiliare precum animale vii, recolte din depozit şi echipamente,
evaluatorul trebuie să înţeleagă când o cultură sau alte mărfuri sunt
proprietate imobiliară şi când au devenit bunuri mobile. Materialul lemnos,
de exemplu, este parte a proprietăţii imobiliare pe perioada de creştere, iar
când este defrişat de pe teren devine bun mobil.
5.5 Evaluatorul trebuie să înţeleagă natura unică a factorilor de producţie
agricoli, a pieţelor de mărfuri, a practicilor de producţie şi a ciclurilor din
regiunea pieţei.
5.5.1 În evaluarea proprietăţilor agricole, aspectele fizice şi de mediu ale
proprietăţii au o importanţă specială. Acestea includ caracteristici precum
climatul, tipurile de sol şi capacitatea lor de producţie, disponibilitatea sau
absenţa apei pentru irigare, ca şi capacitatea de hrănire/dezvoltare a
animalelor. Factorii externi, care trebuie luaţi în considerare, sunt
disponibilitatea şi caracterul adecvat al instalaţiilor necesare pentru
depozitare, procesare şi transport. Importanţa relativă a acestor factori va fi
diferită, în funcţie de tipul de agricultură pentru care proprietatea este
adecvată sau pentru care este utilizată. Evaluatorul trebuie să ţină cont atât
de factorii interni, cât şi de cei externi pentru determinarea clasei de
utilizare agricolă în care proprietatea se poate încadra cel mai bine.
5.5.2 Rămânând la definiţia valorii de piaţă, ar trebui efectuată întotdeauna
o analiză a celei mai bune utilizări a proprietăţii pentru: 1) a garanta că
utilizarea agricolă va continua, mai ales când se dovedeşte că ar putea fi
indicată o altă sistematizare a terenului, de exemplu o subdivizare cauzată
de expansiunea urbană/suburbană, şi 2) pentru a stabili dacă utilizarea
agricolă specifică trebuie continuată.
5.5.3 În cazurile în care evaluatorului i se cere să ignore alte utilizări, decât
utilizarea agricolă curentă, valoarea rezultată nu va indica neapărat valoarea
de piaţă a proprietăţii, iar acest lucru ar trebui dezvăluit în totalitate.
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5.6 Estimarea venitului stabilizat al proprietăţii agricole trebuie să se
bazeze pe tipurile de recoltă şi pe ciclurile din aria de piaţă.
5.6.1 Fluxul de numerar pentru proprietăţile agricole este o funcţie atât a
ciclului de producţie al proprietăţii, cât şi a forţelor ciclice cum sunt pieţele
de mărfuri. Evaluatorul ar trebui să înţeleagă impactul acestor cicluri asupra
fluxurilor de numerar. Evaluarea proprietăţii trebuie să se bazeze pe venitul
stabilizat care corespunde ciclurilor de producţie practicate în regiunea în
care se află proprietatea.
5.7 Evaluatorul de proprietăţi agricole, care sunt formate din mai multe
componente fizice sau clase de utilizare agricolă, trebuie să menţioneze
clar dacă valoarea fiecărei componente sau utilizări reprezintă valoarea de
contribuţie a acestora ca părţi (componente) la valoarea întregii
proprietăţi sau dacă este valoarea lor ca fracţiune separată, de sine
stătătoare.
5.7.1 Diferitele componente ale întregii proprietăţi, evaluate în mod
individual, pot avea o valoare mai mare sau mai mică decât valoarea
acestora ca parte a întregului. Evaluatorul trebuie să determine dacă fiecare
componentă trebuie evaluată în mod individual sau ca parte a întregii
proprietăţi.
5.7.2 Proprietăţile agricole pot fi administrate astfel încât să producă
simultan mai mult de o clasă de mărfuri, pe baza diferitelor condiţii fizice
din cadrul proprietăţii sau în funcţie de deciziile manageriale. În evaluarea
proprietăţilor agricole, pe care sunt cultivate şi recoltate mai multe tipuri de
produse, la diferite intervale de timp, valoarea fiecărei clasificări agricole
trebuie să se bazeze pe contribuţia ei la valoarea totală a proprietăţii şi nu pe
valoarea ei ca parte independentă.
5.7.3 Utilizarea agricolă a proprietăţii poate solicita amenajări, construcţii şi
instalaţii importante, de exemplu: hambare, silozuri, instalaţii pentru
prelucrarea laptelui. Fiind necesare pentru funcţionarea normală a
proprietăţii, astfel de active au de obicei un rol secundar faţă de principalul
activ – pământul. Valoarea acestora trebuie să se bazeze pe contribuţia lor la
valoarea totală a proprietăţii, indiferent de costul lor sau de o altă formă a
valorii lor.
În mod normal, astfel de amenajări şi construcţii au o valoare de utilizare,
adică valoarea lor de contribuţie la întreprindere/entitate. Cu această ocazie,
în cazul în care poate fi cerută o alocare a valorii între active, o astfel de
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valoare alocată nu trebuie considerată ca un indiciu al valorii individuale a
acestora, luate ca active separate.
5.8 Cerinţele pentru rapoartele de evaluare sunt prezentate în Codul
Deontologic IVSC şi în IVS 3, Raportarea evaluării.

6.0 Data intrării în vigoare
6.1 Acest Standard Internaţional de Practică în Evaluare a intrat în vigoare la 31
iulie 2007.
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Standardul Internaţional de Practică în
Evaluare 11 – GN 11

1.0 Introducere
1.1 O verificare a evaluării este o verificare a activităţii unui evaluator,
efectuată de un alt evaluator, cu raţionament profesional imparţial.
1.2 Din necesitatea de a garanta acurateţea, corectitudinea şi calitatea
rapoartelor de evaluare, verificările evaluărilor au devenit o parte integrantă a
practicii profesionale. Într-o verificare a evaluării sunt vizate corectitudinea,
consecvenţa, credibilitatea şi completitudinea evaluărilor.
1.2.1 O verificare a evaluării poate solicita intervenţia experţilor care
posedă cunoştinţe de specialitate referitoare la costurile de construcţie,
venitul proprietăţii, aspectele juridice şi de impozitare sau la problemele de
mediu.
1.2.2 O verificare a evaluării oferă o viză de control asupra credibilităţii
evaluării verificate şi analizează soliditatea acesteia, concentrându-se
asupra:
1.2.2.1 adecvării aparente şi relevanţei datelor utilizate şi a cercetărilor
efectuate;
1.2.2.2 corectitudinii/adecvării metodelor şi tehnicilor folosite;
1.2.2.3 faptului că analiza, opiniile şi concluziile sunt adecvate şi
credibile; şi
1.2.2.4 faptului că întregul raport de evaluare respectă sau depăşeşte
Principiile de Evaluare General Acceptate (GAVP).
1.3 Verificările evaluărilor se efectuează din diferite motive, incluzând:
1.3.1 Analiza (due-diligence) solicitată pentru raportarea financiară şi
managementul activelor;
1.3.2 Mărturia de expert judiciar în procedurile şi circumstanţele legale;
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1.3.3 O bază pentru deciziile în afacere; şi
1.3.4 Determinarea faptului că un raport respectă cerinţele reglementate, în
cazul în care:
1.3.4.1 Evaluările sunt utilizate ca parte a procesului de creditare
garantat cu ipotecă, mai ales în cazul ipotecilor asigurate sau
reglementate de guvern; şi
1.3.4.2 Este necesar să se verifice dacă evaluatorii au respectat
standardele şi cerinţele de reglementare din jurisdicţia lor.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Cerinţele din acest GN se aplică în efectuarea şi raportarea verificărilor
evaluării.
2.2 Respectarea acestui GN este obligatorie pentru fiecare evaluator care, în
calitatea sa de supervizor sau manager, semnează o verificare a evaluării,
acceptând astfel responsabilitatea pentru conţinutul acelei verificări.

3.0 Definiţii
3.1 Verificare administrativă (de conformitate). O verificare a evaluării,
efectuată de un client sau de un utilizator al serviciilor de evaluare, ca exerciţiu
de analiză (due-diligence), în cazul în care evaluarea trebuie utilizată în scopul
luării de decizii precum garantarea, achiziţionarea sau vânzarea proprietăţii. În
aceste cazuri, un evaluator poate desfăşura o verificare administrativă pentru a
ajuta clientul în aceste decizii. O verificare administrativă se efectuează şi
pentru a se asigura că o evaluare respectă sau depăşeşte cerinţele de
conformare sau instrucţiunile pentru o anumită piaţă şi, ca minimum, faptul că
este conformă cu Principiile de Evaluare General Acceptate (GAVP).
3.2 Verificare de birou. O verificare a evaluării care se limitează la datele
prezentate în raport, care pot fi confirmate independent sau nu. În general, se
efectuează cu ajutorul unei liste de verificare a elementelor. Verificatorul
analizează acurateţea calculelor, corectitudinea datelor, caracterul adecvat al
metodologiei şi respectarea instrucţiunilor clientului, a cerinţelor de
reglementare şi a standardelor profesionale. A se vedea şi verificarea în teren.
3.3 Verificare în teren. O verificare a evaluării care include inspectarea
exteriorului şi uneori şi a interiorului proprietăţii în cauză, ca şi posibila
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inspecţie a proprietăţilor comparabile, pentru a confirma datele prezentate în
raport. În general, se efectuează cu ajutorul unei liste de verificare, care
acoperă elementele examinate într-o verificare de birou şi poate include, de
asemenea, confirmarea datelor de piaţă, cercetări pentru colectarea datelor
suplimentare şi verificarea programului informatic utilizat în elaborarea
raportului. A se vedea şi verificare de birou.
3.4 Verificare tehnică. O verificare a evaluării, efectuată de un evaluator pentru
a-şi forma o părere dacă analizele, opiniile şi concluziile din raportul care este
verificat sunt corecte, adecvate, rezonabile şi argumentate.
3.5 Verificarea evaluării. O misiune de evaluare care acoperă o diversitate de
tipuri şi scopuri. Principala caracteristică comună tuturor verificărilor de
evaluări este faptul că un evaluator îşi exercită raţionamentul imparţial în
analiza activităţii altui evaluator.
O verificare a evaluării poate veni în sprijinul aceleiaşi concluzii cu privire la
valoare, conţinută în evaluarea verificată, sau poate fi în dezacord cu concluzia
asupra valorii.
Verificările evaluărilor oferă o viză de control a credibilităţii evaluării, ca şi o
verificare a eficienţei activităţii evaluatorului iniţial, cu privire la cunoştinţele,
experienţa şi independenţa sa.
În anumite ţări, o verificare a evaluării poate reprezenta şi o actualizare
efectuată de evaluatorul din aceeaşi firmă de evaluare care a efectuat şi prima
evaluare.
Organizaţiile de evaluare din toată lumea fac distincţia dintre diferite tipuri de
verificări, de exemplu: verificări administrative (de conformitate), verificări
tehnice, verificări de birou, verificări în teren, verificări care să asigure că o
evaluare a fost efectuată în conformitate cu standardele profesionale (în care au
fost acceptate tipurile de valoare utilizate în evaluarea supusă verificării),
verificări care întrunesc informaţiile generale de piaţă, pentru a veni fie în
sprijinul concluziei cu privire la valoare, fie pentru a o contesta, şi verificări
care examinează datele specifice din evaluarea verificată faţă de datele
comparabile dintr-un grup eşantion.

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Relaţia dintre standardele de contabilitate şi practica de evaluare este
comentată în IVA 1.
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5.0 Instrucţiuni de aplicare
5.1 În efectuarea unei verificări a evaluării, evaluatorul verificator:
5.1.1 va identifica clientul şi utilizatorii vizaţi ai verificării evaluării,
utilizarea vizată a opiniilor şi concluziilor evaluatorului verificator şi
scopul misiunii;
5.1.2 va identifica proprietatea în cauză, data verificării evaluării,
proprietatea şi dreptul de proprietate evaluat în raportul verificat,
data raportului verificat, data efectivă pentru care este valabilă opinia
din raportul verificat şi evaluatorul (evaluatorii) care au întocmit
raportul verificat;
5.1.3 va identifica sfera procesului de verificare ce trebuie efectuat;
5.1.4 va identifica toate ipotezele şi condiţiile limitative în verificarea
evaluării;
5.1.5 va formula o părere cu privire la integralitatea raportului
verificat, în funcţie de tematica aplicabilă în cazul misiunii;
5.1.6 va formula o părere cu privire la adecvarea şi relevanţa aparentă
a datelor şi ale oricăror ajustări ale informaţiilor;
5.1.7 va formula o părere referitoare la adecvarea metodelor şi
tehnicilor folosite şi va arăta motivele pentru aprobarea raportului
verificat sau pentru orice dezacord faţă de raportul verificat; şi
5.1.8 va formula o părere care să arate că analizele, opiniile şi
concluziile activităţii verificate sunt adecvate, rezonabile şi
argumentate.
5.2 În raportarea rezultatelor verificării unei evaluări, evaluatorul
verificator
5.2.1 va menţiona identitatea clientului şi a posibililor utilizatori,
posibila utilizare a rezultatelor misiunii şi scopul misiunii;
5.2.2 va menţiona informaţiile care trebuie
conformitate cu paragrafele 5.1.1– 5.1.4 de mai sus;
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5.2.3 va menţiona natura, aria de cuprindere a procesului de
verificare efectuat şi detalii referitoare la acest proces;
5.2.4 va formula părerile, motivele şi concluziile prevăzute în
paragrafele 5.1.5– 5.1.8 de mai sus;
5.2.5 va indica dacă sunt incluse toate informaţiile pertinente
cunoscute; şi
5.2.6 va include, în raportul de verificare, o declaraţie de conformitate
semnată.
5.3 Evaluatorul verificator nu va lua în considerare evenimentele care
afectează proprietatea sau piaţa, care au avut loc după o evaluare, ci
numai acele informaţii care erau disponibile pe piaţă la data evaluării.
5.4 Evaluatorul verificator trebuie să explice integral motivele acordului
său cu concluziile din raportul de evaluare verificat sau dezacordului său
faţă de acele concluzii.
5.4.1 Când evaluatorul verificator este de acord cu concluziile unui raport
de evaluare, motivele acestui acord trebuie explicate şi prezentate integral.
5.4.2 Când evaluatorul verificator nu este de acord cu concluziile unui
raport de evaluare, motivele acestui dezacord trebuie explicate şi prezentate
integral.
5.4.3 Când evaluatorul verificator nu se află în posesia tuturor faptelor şi
informaţiilor pe care s-a bazat evaluatorul, evaluatorul verificator trebuie să
prezinte limitările concluziilor sale.
5.5 În cazul în care sfera activităţii de verificare întreprinsă este suficientă
pentru a reprezenta o nouă evaluare, o astfel de evaluare trebuie să fie în
conformitate cu cerinţele Standardelor Internaţionale de Evaluare şi cu Codul
Deontologic IVSC.

6.0 Data intrării în vigoare
6.1 Acest Standard Internaţional de Practică în Evaluare a intrat în vigoare la 31
iulie 2007.
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Standardul Internaţional de Practică în
Evaluare 12 – GN 12

1.0 Introducere
1.1 Proprietăţile generatoare de afaceri (PGA) sunt proprietăţile individuale,
precum hoteluri, staţii de benzină, restaurante, care, în mod uzual, se
tranzacţionează pe piaţă ca fiind entităţi în funcţiune. Aceste proprietăţi includ
nu numai teren şi clădiri, ci şi alte active fixe (mobilier, instalaţii şi
echipamente) ca şi o componentă a afacerii formată din active necorporale,
incluzând fondul comercial transferabil.
1.2 Acest GN oferă o orientare atât în evaluarea PGA-urilor în întregul lor, ca
active operaţionale, cât şi în alocarea valorii PGA pe principalele sale
componente. Valorile componentelor sunt cerute în vederea determinării
amortizării şi pentru scopuri fiscale. Acest GN trebuie citit în corelaţie cu GNurile menţionate la paragraful 2.1 de mai jos.
1.3 Anumite concepte, utilizate în evaluarea întreprinderilor, altele decât PGA
(vezi GN 6, Evaluarea întreprinderii) trebuie să fie distinse de cele folosite
exclusiv în evaluarea proprietăţilor generatoare de afaceri (a se vedea şi
paragrafele 5.6 şi 5.7.2 de mai jos).

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest GN este orientat exclusiv pe evaluarea PGA-urilor. Pentru o
aprofundare a studiului privind aplicarea principiilor de evaluare trebuie avute
în vedere următoarele Standarde Internaţionale de Practică în Evaluare:
2.1.1

GN 1, Evaluarea proprietăţii imobiliare,

2.1.2 GN 3, Evaluarea mijloacelor fixe mobile,
2.1.3 GN 4, Evaluarea activelor necorporale,
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2.1.4 GN 5, Evaluarea bunurilor mobile,
2.1.5 GN 6, Evaluarea întreprinderii,
2.1.6 GN 9, Analiza fluxului de numerar actualizat pentru evaluările bazate
pe piaţă şi pentru analiza investiţiilor.

3.0 Definiţii
3.1 Capitalizare. Convertirea, la o anumită dată, a venitului net sau unei serii de
încasări nete, curente sau estimate pe o anumită perioadă, în valoarea
echivalentă a capitalului.
3.2 Flux de numerar actualizat (DCF). Tehnică de modelare financiară bazată
pe ipotezele explicite referitoare la fluxul de numerar previzionat, aferent unei
proprietăţi sau întreprinderi. Cele mai utilizate aplicaţii ale analizei DCF sunt
rata internă de rentabilitate (RIR) şi valoarea netă actualizată (VNA).
3.3 Fond comercial (Goodwill)
3.3.1 Beneficii economice viitoare provenite din active care nu pot fi
identificate în mod individual şi recunoscute în mod separat. (IFRS 3,
Anexa A.)
3.3.2 Fond comercial personal. Valoarea determinată de profitul peste
aşteptările pieţei, care va dispărea după vânzarea proprietăţilor generatoare
de afaceri, împreună cu acei factori financiari specifici operatorului curent
al afacerii, cum sunt impozitarea, politica de amortizare, costurile
împrumuturilor şi capitalul investit în afacere.
3.3.3 Fond comercial transferabil. Acel activ necorporal care apare ca
rezultat al numelui comercial şi reputaţiei, clientelei, locaţiei, produselor şi
altor factori similari, care generează beneficii economice. Este specific
proprietăţilor generatoare de afaceri şi va fi transferat noului proprietar prin
vânzarea proprietăţii.
3.4 Operator de eficienţă rezonabilă sau Management de competenţă medie.
Un concept legat de piaţă, prin care un cumpărător potenţial, şi astfel
evaluatorul, estimează nivelul mentenabil al activităţii şi rentabilitatea viitoare
ce poate fi realizată de un operator competent al afacerii, care acţionează într-o
manieră eficientă. Conceptul are în vedere mai degrabă potenţialul de a genera
profit al afacerii, decât nivelul curent al profitului realizat de către proprietarul
curent, excluzându-se astfel fondul comercial personal.
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3.5 Proprietate generatoare de afaceri. Anumite clase de proprietate imobiliară
care sunt concepute pentru un gen specific de afacere şi care se tranzacţionează
pe piaţă, pe baza potenţialului lor de a genera profit.

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), ca
şi în cazul altor tipuri de proprietăţi imobiliare, o PGA poate fi înregistrată în
bilanţ fie la cost, fie la valoarea justă (vezi IVA 1). Pentru calcularea
amortizării, ar putea fi necesară alocarea valorii unei PGA pe diferitele sale
componente.

5.0 Instrucţiuni de aplicare
5.1 Acest GN descrie acea categorie de proprietate pe care o denumeşte PGA şi
explică modalitatea de evaluare a PGA-urilor, în concordanţă cu
Standardul Internaţional de Evaluare 1, Valoarea de piaţă – tip de valoare.
5.2 În evaluarea unei PGA, evaluatorul poate găsi ca fiind relevante
instrucţiuni din cele şase GN-uri, citate în paragraful 2.1 de mai sus. Dacă
evaluarea se face în scopul întocmirii situaţiilor financiare, evaluatorul se
va referi la IVA 1, Evaluarea pentru raportarea financiară.
5.3 PGA-urile sunt considerate ca afaceri individuale (în sine) şi, în mod
curent, se evaluează pe baza profitului lor potenţial înainte de dobândă,
impozit şi amortizare (EBITDA), corectat pentru a reflecta activitatea unui
operator de eficienţă rezonabilă şi, adesea, fie pe baza metodologiei DCF,
fie prin utilizarea unei rate de capitalizare aplicate la EBITDA.
5.4 Evaluările de PGA sunt, de regulă, bazate pe ipotezele continuităţii
activităţii de către un operator de eficienţă rezonabilă, care beneficiază de
licenţele existente, de toate mijloacele fixe şi obiectele de inventar necesare
afacerii şi de un fond de rulment adecvat. Valoarea proprietăţii, care
include şi fondul comercial transferabil, rezultă dintr-un nivel mentenabil
estimat al afacerii. Dacă evaluarea cerută se bazează pe orice altă ipoteză,
evaluatorul trebuie să prezinte o astfel de ipoteză în mod explicit. Deoarece
nivelul curent al performanţelor afacerii poate fi punctul de plecare în
estimarea nivelului corect şi mentenabil al activităţii, ar trebui făcute
corecţii adecvate pentru veniturile şi cheltuielile atipice, astfel încât să se
reflecte activitatea unui operator de eficienţă rezonabilă.
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5.5 Profitul suplimentar generat peste aşteptările pieţei şi care poate fi
atribuit managerului afacerii, nu va fi inclus. Pentru a constitui o bază de
comparaţie pentru proprietăţi diferite şi cu management diferit, nu vor fi
luate în considerare situaţiile particulare, cum ar fi: impozitul plătit,
politica de amortizare, costul capitalului împrumutat şi capitalul investit în
afacere.
5.6 Chiar dacă tehnicile şi conceptele sunt similare cu cele utilizate în mod
frecvent pentru evaluarea unor întreprinderi, cu amendamentul că
evaluarea PGA nu ţine seama de taxele fiscale, de politica de amortizare,
de costul capitalului împrumutat şi de capitalul investit în afacere,
evaluarea PGA se bazează pe alte date de intrare, faţă de cele care
fundamentează, în mod uzual, evaluarea unei întreprinderi.
5.7 Se poate cere ca valoarea rezultată să se aloce pe diferitele active
componente ale PGA, în vederea raportării financiare, a stabilirii
impozitului pe proprietate sau dacă se cere în scopul creditării proprietăţii.
5.7.1 Componentele valorii unei PGA sunt, de regulă:
5.7.1.1 teren;
5.7.1.2 clădire(i);
5.7.1.3 mijloace fixe mobile, inclusiv programele pentru calculator;
5.7.1.4 stocuri care pot fi incluse sau nu (se va face precizarea
necesară);
5.7.1.5 active necorporale, inclusiv fondul comercial transferabil; şi
5.7.1.6 orice licenţă sau aviz de funcţionare necesar derulării
afacerii.
5.7.2 Elemente, precum fondul de rulment şi datoriile, sunt avute în
vedere în evaluarea capitalului propriu al întreprinderilor, dar
capitalul propriu nu este evaluat în cazul PGA-urilor. Totuşi PGA-urile
pot fi considerate parte a unei afaceri.
5.7.3 Estimarea valorilor individuale ale componentelor pot astfel
proveni numai dintr-o alocare, chiar dacă există evidenţe directe de
piaţă, disponibile pentru una sau mai multe din acestea, pentru a izola
valoarea componentei din întreaga valoare a PGA.
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5.8 Prin natura lor, PGA-urile sunt active specializate create, de regulă, pentru
o utilizare specifică. Modificările condiţiilor de piaţă, datorate structurii
domeniului, concurenţei locale sau altor cauze pot avea impact important
asupra valorii PGA.
5.9 Trebuie să se facă deosebirea dintre valoarea activelor unei PGA şi
valoarea afacerii pentru proprietar. Atunci când procedează la evaluarea
unei PGA, evaluatorul va trebui să aibă cunoştinţe suficiente despre
specificul segmentului de piaţă, pentru a fi capabil să judece capacitatea de
a genera profit a unui operator de eficienţă rezonabilă, precum şi
cunoştinţe despre valoarea individuală a fiecărui element component al
PGA.

6.0 Data intrării în vigoare
6.1 Acest Standard Internaţional de Practică în Evaluare a intrat în vigoare la 31
iulie 2007.
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Standardul Internaţional de Practică în
Evaluare 13 – GN 13

1.0 Introducere
1.1 Obiectivul acestui Standard Internaţional de Practică în Evaluare constă în
asigurarea unui cadru pentru realizarea misiunii evaluării globale în vederea
impozitării proprietăţii în funcţie de valoare, aplicabil tuturor statelor membre
ale IVSC. Ghidul de Practică în Evaluare reprezintă un suport pentru
înţelegerea metodelor recunoscute ale evaluării globale, pentru crearea şi
implementarea sistemelor de impozitare a proprietăţii şi pentru ralierea
evaluării globale cu Standardele Internaţionale de Evaluare.
1.2 Procesul de evaluare globală poate fi utilizat ca o metodologie pentru
impozitarea proprietăţii în funcţie de valoarea acesteia sau ca studii statistice şi
economice subordonate programelor Administraţiilor Financiare. Efectele
evaluării facilitează impozitarea veniturilor şi echitatea în impozitare,
repartizarea beneficiilor financiare sau a subvenţiilor acordate administraţiei de
stat. În acest Standard de Practică în Evaluare, care se referă la evaluarea
globală, se prezintă utilizarea acesteia pentru toate scopurile de mai sus.
1.3 Pentru aplicarea sistemului de impozitare a proprietăţii trebuie să existe
următoarele elemente:
(a) un sistem şi o infrastructură legale, care să definească, să susţină şi să
protejeze drepturile de proprietate;
(b) un sistem de evidenţă şi inventariere pentru toate terenurile care
reprezintă baza de impozitare;
(c) informaţii suficiente de piaţă pe baza cărora să se facă evaluările;
(d) resurse suficiente şi personal instruit pentru implementarea sistemului;
(e) menţinerea permanentă a evidenţelor şi a bazei de date pentru a asigura
îmbunătăţirea acestora, evaluări cât mai adecvate şi impozitări cât mai
echitabile; şi
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(f) un proces de eşantionare şi testare a modelelor elaborate, pentru
asigurarea consecvenţei în metodologie şi practică.
1.4 Procesul de evaluare globală include:
(a) identificarea proprietăţilor de evaluat;
(b) definirea ariei de piaţă în termenii consecvenţei comportamentale dintre
proprietari şi cumpărătorii potenţiali;
(c) identificarea caracteristicilor ofertei şi ale cererii, care influenţează
crearea valorii în aria de piaţă definită;
(d) crearea unei structuri a modelului care să reflecte relaţia dintre
caracteristicile care influenţează valoarea, în aria de piaţă definită;
(e) calibrarea structurii modelului pentru a determina, printre alte atribute,
contribuţia caracteristicilor individuale ale proprietăţii, care influenţează
valoarea;
(f) aplicarea concluziilor evidenţiate în model la caracteristicile proprietăţii
(proprietăţilor) ce vor fi evaluate;
(g) validarea procesului de evaluare globală, a modelului, a cuantificărilor
sau a altor rezultate, incluzând indicatorii de performanţă pe bază de
continuitate şi/sau în diverse faze distincte ale procesului;
(h) verificarea şi reconcilierea rezultatelor evaluării globale.
1.5 Tipul de valoare, pentru evaluarea globală, este valoarea de piaţă, aşa cum
a fost definită în IVS 1, secţiunea 3, concept care poate fi subiectul oricăror
modificări specificate în instrucţiuni sau legislaţie. Dacă acestea stipulează o
altă bază de evaluare, diferită de valoarea de piaţă, aşa cum este definită mai
sus, evaluatorii ar trebui să aplice metode de evaluare adecvate, pentru a realiza
obiectivele Standardelor IVSC în aceste circumstanţe. A se vedea IVS 2,
secţiunea 5 şi, de asemenea, paragraful 5.5.1, care urmează, referitor la
cerinţele de prezentare a informaţiilor în rapoartele de evaluare globală.
1.6 Evaluarea globală poate fi realizată cu sau fără ajutorul calculatorului. Dacă
metodologia computerizată a făcut ca evaluarea globală să fie mai eficientă şi
mai extinsă, aceasta nu a influenţat acest proces. Băncile de date şi aplicaţiile
computerizate sunt utilizate în stocarea informaţiilor, în cartografiere, în analiza
informaţiilor şi în verificarea rezultatelor.
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1.7 Dezvoltarea sistemului de evaluare globală în scopul impozitării proprietăţii
ar trebui să urmărească recunoaşterea standardelor ştiinţifice în aplicaţiile
statistice.
1.8 Chiar dacă cerinţele legale ale administraţiei naţionale sunt prioritare,
contrar celor expuse anterior, pentru personalul fiscal care supraveghează
evaluarea globală prevalează respectarea Codului Deontologic al IVSC.
Conceptul de valoare de piaţă este recunoscut ca tip de valoare în scop de
impozitare de către majoritatea autorităţilor fiscale. Cerinţele Codului
Deontologic IVSC îmbunătăţesc reglementările legislaţiei naţionale. Cerinţele
Codului Deontologic implică:
(a) însuşi procesul de evaluare globală; şi
(b) utilizarea calculatoarelor şi modelelor computerizate în procesul
evaluării globale.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 În cele mai multe cazuri, responsabilitatea profesională a evaluatorilor este
prevăzută în statut sau în reglementări care influenţează misiunile de evaluare
globală. O obligaţie profesională a evaluatorului este să se familiarizeze cu, să
adere la şi să administreze prevederile legale stabilite pentru impozitarea pe
baza valorii, de către autorităţile fiscale.
2.2 Rezultatele diferite ale programelor de evaluare globală au implicaţii
financiare pentru autorităţile fiscale. În scopul creşterii veniturilor, a stabilizării
veniturilor sau a repartizării beneficiilor sau a subvenţiilor, orice deviere de la
baza corectă pentru estimare va conduce la inechităţi. Reglementările naţionale
prevăd baza şi definiţiile valorilor de restituit (adică impozitările şi/sau indicii
explicaţi în declaraţiile fiscale bazate pe evaluarea globală), procedurile
administrative pentru culegerea şi furnizarea informaţiilor pentru evaluare,
intervalele de timp la care se efectuează evaluarea globală şi procesul de
recurgere la estimări ale valorii sau la indici.
2.3 Sfera unei misiuni trebuie să fie consecventă cu:
(a) aşteptările participanţilor pe piaţă pentru aceleaşi servicii de evaluare sau
similare; şi
(b) cerinţele Standardelor IVSC, ale Standardelor de Aplicaţii şi Practică în
Evaluare pentru aceeaşi misiune sau pentru o misiune similară.
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3.0 Definiţii
3.1 Impozitarea în funcţie de valoarea proprietăţii. O procedură de prelevare a
veniturilor, bazată pe estimarea valorii proprietăţii, în corelare cu o scală a
impozitării definită prin lege, cu specificarea intervalului de timp.
3.2 Calibrare. Procesul de analiză a grupurilor de proprietăţi şi de informaţii de
piaţă pentru a determina parametrii specifici cu care se operează în modelul de
analiză.
3.3 Evaluarea globală. Practica evaluării unor proprietăţi în bloc, la o dată
stabilită, în urma aplicării sistematice şi uniforme a metodelor şi tehnicilor de
evaluare, care permit analizarea şi verificarea statistică a rezultatelor.
3.4 Procesul evaluării globale. Procedurile utilizate în cadrul misiunilor de
evaluare globală pentru obţinerea unei baze de impozitare şi/sau a unor indici.
Acest proces conţine 8 etape, identificate în paragraful 1.4 de mai sus.

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Evaluarea globală nu intră sub incidenţa Standardelor de Contabilitate
naţionale sau internaţionale.
4.2 Evaluatorii trebuie să ştie că procedurile de reevaluare, efectuate în scopul
raportărilor financiare, nu au legătură cu procedurile evaluării globale în scopul
impozitării proprietăţii în funcţie de valoare.
4.3 Cerinţele legislaţiei şi standardele nivelului şi uniformităţii evaluării,
referitoare la impozitarea proprietăţii imobiliare în funcţie de valoare, probabil
vor determina diferenţe ale valorii proprietăţii faţă de valorile determinate în
scopuri de raportare financiare.

5.0 Instrucţiuni de aplicare
5.1 Colectarea datelor şi sistemul de înregistrare a acestora
5.1.1 Evaluatorul trebuie să aibă la dispoziţie un sistem eficient de
colectare a datelor. Sistemele de înregistrare a datelor au evoluat de la
utilizarea unor cataloage către crearea de baze de date sofisticate, care
să permită evaluarea asistată de calculator, care adesea încorporează
sisteme de informaţii geografice prin satelit (GIS). Datele despre
proprietate pot fi cantitative (exemplu suprafaţa terenului, dimensiuni,
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specificaţii de construcţie) şi/sau calitative (aprecierea condiţiei fizice a
clădirii, a caracterului sau a atractivităţii de piaţă a construcţiilor).
5.1.1.1 Băncile de date necesare evaluării sunt construite pe baza
informaţiilor din cartea funciară, de exemplu: titluri de proprietate,
documente de transfer şi informaţii provenite din vânzările efectuate la
nivel naţional, care definesc deţinerea proprietăţii sau drepturile
fracţionare asupra terenului.
5.1.2 Caracteristicile de piaţă, care sunt relevante pentru scopul şi
destinaţia evaluării globale, vor fi înregistrate în sistem incluzând:
(a) localizarea ariei definite a pieţei;
(b) caracteristici fizice, legale şi economice ale proprietăţilor;
(c) frecvenţa activităţilor de piaţă; şi
(d) interesele imobiliare reflectate de piaţă.
5.2 Dezvoltarea şi menţinerea listelor de estimări
5.2.1 Listele de estimări vor conţine informaţii referitoare la dreptul de
proprietate, la definiţiile valorii, detalii referitoare la estimări, la data
estimărilor şi la data de la care estimarea este luată în considerare.
5.2.2 Listele de estimări trebuie să permită efectuarea unor corecţii sau
modificări periodice pentru a asigura actualitatea şi consecvenţa
valorilor estimate.
5.3 Definiţiile valorii de impozitare globală
5.3.1 Atunci când evaluarea globală este efectuată în scopul impozitării
proprietăţii, în funcţie de valoare, definiţiile valorii sunt în general
impuse de organul fiscal naţional. Pentru determinarea diferitelor
valori, definite astfel, ar putea fi necesară aplicarea unor metodologii
specifice de evaluare.
5.4 Standardele nivelului şi uniformităţii evaluării
5.4.1 La aplicarea sistemelor evaluării globale, în scopul asigurării
corectitudinii estimării, trebuie urmărită respectarea standardelor
nivelului de evaluare (apropierea dintre estimări şi preţurile curente) şi
uniformităţii (cuantificarea statistică a evaluării).
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5.5 Prezentarea informaţiilor în raportarea evaluării globale
5.5.1 Evaluatorii care efectuează misiuni de evaluarea globală intră sub
incidenţa prevederilor IVS 3, Raportarea evaluării. În raportarea
pentru evaluarea globală, evaluatorul va trebui să prezinte următoarele
informaţii esenţiale:
(a) clientul şi alţi posibili utilizatori (destinatari);
(b) scopul şi destinaţia evaluării;
(c) volumul de lucru necesar efectuării misiunii, inclusiv orice
condiţii speciale limitative;
(d) orice ipoteze extraordinare sau condiţii ipotetice, necesare
realizării evaluării, cu condiţia să fie rezonabile şi să rezulte o
analiză credibilă;
(e)

baza relevantă a evaluării dacă, conform unor termeni şi
condiţii rezonabile, tipul de valoare cerută este diferit de
valoarea de piaţă;

(f) caracteristicile proprietăţilor care sunt relevante pentru scopul
şi destinaţia evaluării globale;
(g) o referinţă pentru fiecare proprietate din lista de estimări sau
pentru grupe de proprietăţi, care să indice în ce documente de
proprietate se specifică informaţii despre identitatea acesteia;
(h) caracteristicile pieţei care sunt relevante pentru scopul şi
destinaţia evaluării globale (vezi paragraful 5.1.2).
5.6 Devieri
5.6.1 Devierea de la cerinţele din acest Standard Internaţional de
Practică în Evaluare rezultă din menţinerea consecvenţei cerute cu
prevederile obligatorii, cu instrucţiunile administrative sau cu termenii
acceptaţi din contractele de evaluare.
5.6.2 Comentariile ulterioare despre prevederile referitoare la devierile de
la Standard sunt prezentate în Codul Deontologic IVSC şi în secţiunea 8.2
din Standardul Internaţional de Evaluare 3.
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6.0 Dată intrării în vigoare
6.1 Acest Standard Internaţional de Practică în Evaluare intră în vigoare la
1 ianuarie 2005.
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Standardul Internaţional de Practică în
Evaluare 14 – GN 14

1.0 Introducere
1.1 Obiectivul acestui Standard de Practică (GN) este de a clarifica şi de a oferi
instrucţiuni pentru evaluarea activelor sau drepturilor (intereselor) deţinute de
entităţi care funcţionează în industria extractivă. Standardul face distincţie între
diferitele tipuri de drepturi de proprietate care trebuie să fie recunoscute şi
avansează concepte care trebuie să fie recunoscute pentru raportarea financiară
şi de către autorităţile de reglementare, tribunale, investitori, bănci, participanţi
la tranzacţii cu resurse naturale şi de către alţi utilizatori ai serviciilor de
evaluare a proprietăţilor din industria extractivă.
1.2 Realizarea unor evaluări credibile ale activelor din industria extractivă,
inclusiv ale intereselor (drepturilor) aferente resurselor naturale, este esenţială
pentru a asigura disponibilitatea investitorilor de a sprijini, cu capitalul necesar,
continuitatea funcţionării industriei extractive – componentă de bază a
economiei mondiale, promovarea unor modalităţi productive de folosire a
resurselor naturale minerale şi petroliere şi menţinerea încrederii în pieţele de
capital.
1.3 Industria extractivă cuprinde industria minieră şi industria petrolieră,
exclusiv activităţile de exploatare a apei din pământ.
1.4 Industriile minieră şi petrolieră au ca obiect de activitate extracţia din
pământ a resurselor naturale, acestea trecând în proprietatea mai multor
investitori, prin parcurgerea etapelor de procesare şi evaluare. Pentru
evaluatorii şi utilizatorii informaţiilor oferite de evaluările din acest domeniu,
este importantă delimitarea proprietăţii imobiliare, a bunurilor mobile şi
drepturilor asupra afacerii, în cadrul acestor operaţii. Raportarea financiară
necesită recunoaşterea diferitelor categorii de active, asupra cărora există aceste
drepturi. În plus, în ceea ce priveşte aplicarea lor, este necesară înţelegerea
clară şi precisă a acestor delimitări, pentru realizarea unor evaluări credibile şi
pentru utilizarea acestora în interes public.
1.5 Adesea, evaluările efectuate în cadrul industriei extractive trebuie să se
bazeze pe informaţiile oferite de experţii tehnici sau de alţi specialişti acreditaţi
pe specificul industriei.
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1.6 O trăsătură a industriei extractive, care o deosebeşte de alte domenii sau
sectoare economice, este epuizarea resurselor naturale, care pot fi refăcute în
starea lor originală, numai în cazuri speciale, prin regenerări naturale ulterioare
extracţiei. Cazurile speciale de regenerare naturală pot fi mineralele transportate
de apă, precum şi apele geotermale. Esenţa producţiei în această industrie este
extracţia resurselor naturale din sol, acestea făcând parte din proprietatea
imobiliară.
1.6.1 Cantitatea şi calitatea ultimelor resurse ce prezintă interes economic şi
care pot fi extrase de pe o proprietate din industria extractivă sunt adesea
necunoscute la data evaluării.
1.7 Exemplele de resurse naturale epuizabile, fără a fi limitate la acestea,
includ:
1.7.1 depozitele de minerale metalice ce conţin metale precum: cuprul,
aluminiul, aurul, fierul, manganul, nichelul, cobaltul, zincul, plumbul,
argintul, staniul, uraniul şi metalele din grupa platinei;
1.7.2 depozitele de minerale nemetalice, precum: cărbunele, potasiul,
fosfaţii, sulful, magneziul, calcarul, sarea, nisipurile minerale, diamantele şi
alte pietre geme;
1.7.3 materialele de construcţie ca: nisipul, pietrişul, blocurile de piatră;
1.7.4 depozitele petrolifere, care includ: ţiţeiul, gazele naturale, gazele
naturale lichefiate, alte gaze, petrolul greu şi nisipurile petrolifere.
1.8 În cadrul industriei miniere şi petroliere, există diferenţe contrastante între
activităţile de producţie şi cele de transport, care trebuie înţelese:
1.8.1 Elementele de la 1.7.1, 1.7.2 şi 1.7.3, de mai sus, prezintă produsele
industriei miniere, în care se extrag minerale valoroase, în general, din mine
de suprafaţă (mine deschise, exploatare la zi, front de lucru, carieră; o
carieră utilizată pentru a produce materiale de construcţie este, de asemenea,
considerată o mină de suprafaţă), sau din mine subterane. Unele extracţii se
realizează prin sonde (de exemplu, extracţia sulfului) şi in situ prin
dizolvare (soluţie de mină) de diferite săruri şi minerale de uraniu. Unele
extracţii, cum ar fi pentru: pietriş, săruri minerale, diamante şi aur aluvionar,
se realizează, de asemenea, prin dragarea albiei cursurilor de apă. Şi
extracţia produselor minerale din apă, cum ar fi sarea gemă (sarea comună)
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şi magneziul, face parte din industria minieră.
1.8.2 În general, în industria minieră există o fază de planificare a extracţiei,
care este extinsă şi asupra rezervei de minerale. După finalizarea extracţiei,
în locul respectiv nu mai rămân active recuperabile din punct de vedere
economic.
1.8.3 Materiile prime, enumerate la paragraful 1.7.4, sunt produse de
industria petrolieră, care extrage produse valoroase, de regulă prin forarea în
crusta pământului. Unele extracţii sunt efectuate prin folosirea de metode
specifice mineritului, de exemplu: puţuri de exploatare deschise, de nisip
petrolifer sau de şisturi petrolifere. Extracţia de produse solide necesită un
efort mai mare, din punctul de vedere al forţei de muncă, decât extracţia de
produse fluide. O singură persoană poate extrage petrol sau gaz, cu ajutorul
pompelor sau valvelor, ocazional având nevoie de ajutor pentru întreţinere
sau de echipe de intervenţie.
1.8.4 În mod frecvent, industria petrolieră are mai multe faze economice de
extracţie a ţiţeiului. La finalul fazei iniţiale de extracţie, o mare parte din
rezerva de petrol existentă poate rămâne neextrasă. Pentru a recupera mai
mult petrol sau gaze naturale, adesea se aplică o a doua metodă sau o
metodă de recuperare intensificată. De obicei, la sfârşitul operaţiunilor de
producţie, o mare parte din rezerva iniţială de petrol rămâne neextrasă.
1.8.5 O altă diferenţă majoră între industria minieră şi cea petrolieră se
referă la suprafaţa de teren necesară pentru instalaţiile de procesare şi pentru
infrastructură. Pentru operaţiunile în vederea extracţiei petrolului sau
gazelor naturale este necesară o suprafaţă de teren relativ redusă. Pentru o
exploatare minieră este necesară o suprafaţă mai extinsă de teren, pentru
depozitarea produselor finite şi pentru depozitarea reziduurilor, precum şi
pentru mine deschise, atunci când este cazul.
1.8.6 Ţiţeiul, gazele naturale şi produsele petroliere rafinate sunt cel mai
adesea transportate prin conducte, spre piaţă sau porturi. Spre deosebire de
acest mod de transport, un produs al industriei miniere este transportat către
piaţă sau porturi, mai ales pe calea ferată sau cu autocamioane, având ca
rezultat costuri iniţiale şi impacturi asupra mediului înconjurător diferite.
1.9 Pe plan mondial, industriile minieră şi petrolieră sunt industrii de interes
major. Produsele obţinute în cadrul acestora sunt esenţiale în economiile
moderne, reprezentând materii prime şi materiale pentru alte industrii, ca cea
energetică, de construcţii, prelucrătoare, transporturi şi comunicaţii.
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1.10 Explorarea proprietăţilor mineralogice şi petrolifere este o activitate care
presupune un risc ridicat. Sunt necesare studii numeroase şi o muncă intensă
pentru a determina viabilitatea tehnică şi economică a producţiei. Majoritatea
proprietăţilor (înţelese ca activităţi) din aceste industrii, nu ating stadiul
producţiei.
1.11 Profitul net previzionat sau potenţial, rezultat din exploatarea resurselor
naturale ale unei proprietăţi din industria extractivă, reprezintă principala sursă
a valorii. Profitul net poate varia de la an la an, fiind în strânsă dependenţă de
resursele naturale extrase şi destinate vânzării, de caracterul ciclic al pieţei
resurselor, de preţurile de vânzare şi de variaţiile volumului producţiei şi ale
costurilor.
1.12 Proprietăţile care conţin resurse naturale mineralogice şi petrolifere sunt
evaluate iniţial în baza existenţei rezervelor de minerale şi petrol, a resurselor
de minerale şi petrol sau a posibilităţilor de a descoperi resurse. Cantitatea şi
calitatea acestor rezerve/resurse poate varia în timp, în funcţie de modificările
economice şi progresul tehnic, precum şi de succesul explorării. Fără îndoială,
sunt resurse care se vor epuiza în timp.
1.13 Imobilizările corporale, instalaţiile specializate şi echipamentele (pentru
definiţii vezi Glosarul), folosite în extracţia şi prelucrarea materiilor prime din
industria extractivă, pot avea o valoare relativ redusă sau nulă, dacă sunt
evaluate în afara amplasamentului lor de exploatare.
1.14 Proprietăţile care au ca obiect de activitate explorarea au o valoare
patrimonială ce derivă din posibilitatea de a descoperi şi a deţine depozite
mineralogice şi petrolifere viabile economic. Într-o proprietate de explorare,
drepturile (acţiunile) sunt cumpărate şi vândute (tranzacţionate) pe piaţă.
Numeroase asemenea tranzacţii implică contracte cu interese parţiale, cum ar fi
opţiunile şi contractele de joint-venture.
1.14.1 Valoarea unei proprietăţi de explorare este dependentă, într-o mare
măsură, de informaţiile geologice şi auxiliare referitoare la suprafaţa de
teren sau subteranul explorat şi de interpretările acestora. Până în momentul
în care este descoperit şi explorat, puţine lucruri pot fi cunoscute despre
caracteristicile unui depozit de resurse naturale.
1.14.2 De regulă, depozitele de resurse naturale sunt localizate în zone
izolate şi, în general, se află în mare parte sau complet în subteran şi, uneori,
sub cursuri de apă sau sub mări.
1.15 Valoarea reziduală a proprietăţii imobiliare, a mijloacelor fixe mobile în
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general, cât şi cerinţele de refacere a mediului (ca datorii şi reamenajări ale
proprietăţii) sunt factori importanţi în procesul de evaluare a proprietăţilor din
industria extractivă.

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest Standard de Practică în Evaluare oferă instrucţiuni specifice pentru
evaluarea activelor şi drepturilor de proprietate în cadrul industriei extractive.
Ghidul furnizează instrucţiuni suplimentare pentru aplicarea Standardelor
Internaţionale de Evaluare (IVS-urile 1, 2 şi 3), Standardelor Internaţionale de
Aplicaţii în Evaluare (IVA 1, 2 şi 3) şi Standardelor Internaţionale de Practică
în Evaluare (GN-uri). Pentru aplicarea în industria extractivă se indică
următoarele GN-uri:
GN 1 Evaluarea proprietăţii imobiliare;
GN 2 Evaluarea pentru închiriere/leasing;
GN 3 Evaluarea mijloacelor fixe mobile
GN 4 Evaluarea activelor necorporale;
GN 6 Evaluarea întreprinderii;
GN 8 Abordarea prin cost pentru raportarea financiară -(CIN) şi
GN 9 Analiza fluxului de numerar actualizat pentru evaluările bazate pe
informaţii de piaţă şi analiza investiţiilor.
2.2 Proprietatea sau drepturile de proprietate asupra unui sistem de furnizare de
apă industrială şi asupra sistemului de stocare a apei, pot constitui o
componentă importantă în evaluarea proprietăţii din industria extractivă.
Drepturile asupra apei pot fi ataşate terenului sau pot fi obţinute în alt mod.
Drepturile şi facilităţile adecvate pentru transportarea şi stocarea apei, din afara
sistemului (off-site), pot fi cerute pentru o furnizare trainică a apei. Evaluarea
contribuţiei acestor drepturi pune probleme speciale, care trebuie solicitate
evaluatorului. Totuşi, acest GN nu conţine instrucţiuni specifice pentru
evaluarea dreptului de proprietate asupra apei, transportului şi stocării acesteia.
2.3 În cazul în care se aplică procedurile raportării financiare de piaţă sau
acestea sunt analizate, evaluatorii trebuie să ţină cont de prevederile IVA 1,
Evaluarea pentru raportarea financiară, în corelare cu acest GN. În anumite
ţări, bursele de valori şi administratorii pot avea cerinţe specifice de raportare,
cerute pentru industria minieră şi a petrolului, care însă nu constituie subiectul
prevederilor din Standardele Internaţionale de Evaluare.
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2.4 Deşi furnizează ghidare suplimentară pentru conducerea şi raportarea
evaluării proprietăţilor şi intereselor din industria extractivă, în conformitate cu
paragraful 2.1 de mai sus, prevederile acestui GN nu înlocuiesc prevederile din
ediţia curentă a Standardelor Internaţionale de Evaluare.

3.0 Definiţii
3.1 Industria extractivă. Acele activităţi implicate în găsirea, extracţia şi în
procesele asociate găsirii resurselor naturale, în sau în apropierea scoarţei
pământului. Cuprinde industria minieră şi industria petrolului. Nu include
sectorul de industrie aferent extracţiei apei din pământ, dar include extracţia
fluidelor geotermale, pentru conţinutul lor energetic.
3.2 Proprietate de explorare sau arie. Un drept real imobiliar asupra unei
proprietăţi ce conţine minereuri sau petrol, de prospecţiune pentru depozitele
acumulate de minereu sau petrol, dar pentru care viabilitatea economică nu a
fost demonstrată.
3.3 Studiu de fezabilitate în industria extractivă. Un studiu cuprinzător al
acumulărilor de minerale sau petrol, în care sunt luaţi în considerare, cu
suficiente detalii, toţi factorii geologici, inginereşti, operaţionali, economici, de
marketing, de mediu şi alţi factori relevanţi. Studiul poate fi utilizat ca bază
pentru o decizie finală, de către o instituţie financiară interesată să continue sau
să finanţeze dezvoltarea prospectării proprietăţii pentru producţia de minerale
sau ţiţei. Vezi şi Studiu de prefezabilitate.
3.4 Mineral. Orice material natural folositor şi/sau având o valoare intrinsecă,
stabilită de umanitate şi găsit în/sau pe scoarţa pământului. Pentru scopul
acestui GN, mineralele includ şi minerale metalice, minerale industriale, pietriş,
pietre preţioase şi combustibili minerali; dar mineralele nu includ petrolul, care
este definit separat.
3.5 Rezervă minerală. Aşa cum este definită, de către Comitetul Internaţional
pentru Standarde de Raportare a Rezervelor Minerale (CRIRSCO): „partea
unei resurse minerale cuantificată sau presupusă, care poate fi extrasă economic
din mină. Include materialele diluate şi alocările pentru pierderi care pot
interveni când materialul este extras din mină. Estimările adecvate pot include
studii de fezabilitate, în care au fost realizate şi incluse consideraţii referitoare
la acestea şi modificări reale, presupunând factori de extracţie din mină,
metalurgici, economici, de marketing, legali, de mediu, sociali şi
guvernamentali. La momentul raportării, aceste aprecieri demonstrează că
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extracţia a fost justificată. În vederea creşterii încrederii, rezervele minerale
sunt clasificate în rezerve minerale probabile şi rezerve minerale certe”.
Catalogul Clasificării Naţiunilor Unite (UNFC) defineşte similar rezervele
minerale şi subdiviziunile sale, aplicând sistemul de coduri al UNFC. Entităţile
care au ales să adopte definiţiile UNFC sau alte definiţii ale rezervei minerale,
pentru rapoartele financiare publice sau pentru scopurile raportării statutare,
trebuie să reconcilieze rezervele minerale cu categoriile CRIRSCO, respectiv
rezervele minerale probabile şi certe pentru scopul evaluării.
3.6 Resursă minerală. Conform definiţiei date de CRIRSCO: „o concentrare
sau depozitare a unui material cu un interes economic intrinsec, în sau pe
scoarţa pământului (depozit), în asemenea formă şi cantitate, încât sunt
necesare prospectări rezonabile pentru eventuala extracţie economică.
Localizarea, cantitatea, gradul, caracteristicile geologice şi continuitatea unei
resurse minerale sunt cunoscute, estimate sau interpretate din cunoştinţele şi
evidenţele geologice specifice. După certitudinea lor, resursele minerale sunt
clasificate în categoriile: presupuse, descoperite şi cuantificate. Porţiunile
depozitului care nu au prospecţiuni rezonabile pentru o eventuală extragere
economică, nu trebuie incluse în resursele minerale.”
Catalogul Clasificărilor Naţiunilor Unite (UNFC) defineşte similar resursele
minerale şi subdiviziunile lor, aplicând sistemul de codare UNFC. Pentru
scopul acestui GN, clasificarea minereurilor, conform categoriei G4 UNFC
(“Studiul de recunoaştere”), este exclusă din resursa minerală. Entităţile care
adoptă UNFC sau alte definiţii ale resurselor minerale, pentru scopul raportării
financiare publice sau raportări statutare, trebuie să reconcilieze resursele
minerale cu categoriile CRISCO de resurse minerale presupuse, descoperite şi
cuantificate pentru scopul evaluării.
3.7 Industria minieră. Entităţile implicate în explorarea mineralelor, minerit,
procesarea şi marketingul mineralelor.
Acest GN nu se referă şi la activele prin care se face rafinarea metalelor sau la
uzinele de procesare a mineralelor, cum ar fi activele implicate în distribuţia
metalelor rafinate, până la fabricarea metalelor sau în producţia de minerale,
până la piaţa finală.
3.8 Petrol. Orice substanţă naturală conţinând hidrocarbon în stare gazoasă,
lichidă sau solidă. Produsele petroliere primare sunt ţiţeiul şi gazul natural.
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3.9 Industria petrolului. Entităţile implicate în explorări pentru petrol şi în
extracţia, procesarea, rafinarea şi marketingul ţiţeiului şi gazelor asociate. Acest
GN nu se referă şi la activităţile din avalul procesării sau rafinării petrolului şi
gazelor naturale, cum ar fi activele implicate în distribuţia produselor petroliere
rafinate către retaileri.
3.10 Rezerve petrolifere. Conform definiţiei date de către Societatea Inginerilor
Petrolieri (SPE) şi Congresul Mondial al Petrolului (WPC): ,,acele cantităţi de
petrol, care sunt anticipate să fie recuperate comercial din acumulările
cunoscute, începând cu o anumită dată. Toate rezervele de petrol estimate
implică câteva grade de incertitudine. Incertitudinea depinde mai ales de
numărul datelor credibile, geologice şi inginereşti, disponibile la momentul
estimării şi interpretării acestor date. Gradul de incertitudine poate fi comunicat
prin plasarea rezervelor în una sau două clasificări principale, fie certe, fie
incerte. Rezervele incerte sunt mai puţin sigur de a fi obţinute decât rezervele
certe şi pot fi mai departe sub-clasificate ca rezerve probabile şi posibile, care
să denote creşterea progresivă a nesiguranţei obţinerii lor”. Rezervele certe pot
fi împărţite în categoriile exploatate şi neexploatate.
Cadrul Clasificărilor Naţiunilor Unite (UNFC) defineşte similar rezervele
petrolifere şi subdiviziunile lor, aplicând sistemul de codificare UNFC.
3.11 Resurse petrolifere. Pentru scopul acestui GN, resursele petrolifere conţin
numai rezervele de petrol şi resursele contingente. Resursele contingente, aşa
cum sunt definite de către Societatea Inginerilor Petrolişti (SPE)/Congresul
Mondial al Petrolului (WPC), împreună cu Asociaţia Americană a Geologilor
Petrolieri (AAPG), sunt: ,,acele cantităţi de petrol, care sunt estimate, la o
anumită dată, să fie potenţial obţinute din acumulările cunoscute, dar care nu
sunt considerate încă a fi exploatabile comercial”.
Cadrul Clasificărilor Naţiunilor Unite (UNFC) defineşte similar resursele
petrolifere şi subdiviziunile acestora, aplicând sistemul de codificare UNCF.
Pentru scopul acestui GN, acumulările de petrol clasificate în categoria G4 a
UNFC („Condiţii geologice potenţiale”) sunt excluse din resursele petrolifere.
3.12 Studiu de prefezabilitate în industria extractivă. Studiul unui depozit de
ţiţei sau mineral, în care sunt luaţi în considerare cu suficiente detalii, toţi
factorii geologici, inginereşti, operaţionali, economici, de mediu şi alţi factori
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relevanţi, pentru a servi ca bază rezonabilă pentru decizia de a proceda la un
studiu de fezabilitate.
3.13 Redevenţă sau ,,venit din redevenţă” în industria extractivă. Partea din
producţie, în bani sau produse, primită de locator, fără a conţine cheltuielile de
producţie. ,,O redevenţă suplimentară” este o parte din minereul sau petrolul
produs, liber de cheltuielile de producţie, plătit unei persoane, alta decât
locatorul, în plus faţă de orice redevenţă a locatorului.
3.14 Expert tehnic în industria extractivă (numit expert tehnic în acest GN). O
persoană care este responsabilă pentru toată evaluare tehnică, aflată la baza
evaluării în industria extractivă sau numai pentru o parte a acesteia. Un expert
tehnic trebuie să aibă experienţa adecvată în această problemă, iar în ţările unde
se cere prin statut sau legislaţie, trebuie să fie membru sau să deţină o licenţă
valabilă din partea unei organizaţii profesionale, care să aibă autoritatea de a
sancţiona membrii sau licenţiaţii. Un specialist acreditat nu poate să realizeze
toată evaluarea tehnică sau o parte a acesteia, fără să fie expert tehnic.
3.15 Evaluarea tehnică în industria extractivă. Un document tehnic elaborat de
experţii tehnici care sprijină evaluarea industriei extractive şi care este o anexă
sau formează o parte din raportul de evaluare.

4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Printre GAAP-urile naţionale există câteva abordări curente în cuantificarea
,,activităţilor din amontele fluxului tehnologic”, care includ prospectarea
(explorarea), descoperirea şi exploatarea resurselor minerale sau petrolifere,
până când se ajunge ca rezervele să fie vândute sau utilizate. Elementul de risc
ridicat, aferent cheltuielilor acestor activităţi, a dus la două importante abordări
ale contabilizării, pe baza costului istoric, în cadrul industriei extractive, acestea
fiind:
(a) toate ,,costurile de explorare şi evaluare” să fie anulate, cu excepţia
cazului în care se aşteaptă ca ele să fie recuperate sau în care activităţile
nu au demonstrat încă dacă aceste costuri sunt recuperabile din punct de
vedere economic (de exemplu, adaptările unei abordări ,,eforturi de
succes”). În aplicarea acestei abordări există situaţii diferite în care este
permisă capitalizarea anumitor tipuri de cheltuieli şi tratamentul
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costurilor înainte de determinarea ,,succesului”, al activităţilor de
explorare şi evaluare, şi
(b) toate cheltuielile aferente descoperirii şi exploatării rezervelor minerale
şi petroliere să fie capitalizate şi tratate ca parte a costului oricăror
rezerve care ar putea fi descoperite (adică, abordarea la ,,cost total”).
4.2 În decembrie 2004, Comitetul pentru Standarde Internaţionale de
Contabilitate (IASB) realizează IFRS 6, Explorarea şi evaluarea resurselor
minerale. În cadrul prevederilor Standardului, entităţilor le sunt permise să
recunoască cheltuielile de explorare şi evaluare ca „active de explorare şi
evaluare”. Standardul cere ca aceste active să fie evaluate la cost, la
recunoaşterea iniţială. După recunoaşterea iniţială, o entitate poate alege să
aplice un model de cost sau un model de reevaluare (aşa cum este subliniat atât
în IAS 16, Imobilizări corporale, cât şi în IAS 38, Active necorporale) pentru a
evalua activele lor de explorare şi evaluare.
4.2.1 Conceptul activelor de explorare şi evaluare şi costurile care
realizează aceste active, se aplică atât modelului bazat pe cost, cât şi celui
bazat pe reevaluare, descrise mai sus.
4.3 IFRS 6 specifică, la paragraful 9, că: „O entitate va determina o politică
specificând care cheltuieli sunt recunoscute drept active de explorare şi
evaluare şi va aplica acea politică în mod consecvent. Pentru a face această
determinare, o entitate ia în considerare gradul în care cheltuiala poate fi
asociată cu descoperirea resurselor minerale specifice. Cele ce urmează sunt
exemple de cheltuieli care pot fi incluse în evaluarea iniţială a activelor de
explorare şi evaluare (lista nu este exhaustivă):


achiziţionarea drepturilor de a explora;



studii topografice, geologice, geochimice şi geofizice;



forări de explorare;



săpături;



eşantionare; şi



activităţi în legătură cu evaluarea fezabilităţii tehnice şi viabilitatea
comercială a extracţiei unei resurse minerale.”
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4.3.1 IFRS 6, paragraful 5 (a), exclude “activităţile care au avut loc înainte
de explorarea pentru şi evaluarea resurselor minerale” din sfera de
cuprindere a Standardului.
4.3.2 IFRS 6, paragraful 10, stipulează suplimentar: ”Cheltuielile legate de
valorificarea resurselor minerale nu vor fi recunoscute ca active de
explorare şi evaluare. Cadrul general şi IAS 38, Imobilizări necorporale
oferă îndrumări referitoare la recunoaşterea activelor ce apar în urma
valorificării.”
4.3.3 Când factorii şi împrejurările, stipulate în paragraful 20 al
Standardului, sugerează că valoarea contabilă a activelor de explorare şi
evaluare poate depăşi valoarea lor recuperabilă, entităţilor li se cere să
cuantifice şi să prezinte orice pierdere din depreciere. Nivelul la care aceste
active sunt analizate pentru depreciere este un nivel mai mare de agregare
decât cel alocat din IAS 36 şi poate conţine una sau mai multe unităţi
generatoare de numerar.
4.3.4 În contextul IFRS 6, o resursă minerală include minerale, ţiţei, gaz
natural şi alte resurse similare neregenerabile (vezi termenii definiţi în
anexa A la IFRS 6) şi în paragrafele 3.6 şi 3.11 de mai sus.
4.4 Standardele IASB, care cer ca determinările valorii să fie prezentate
conform prevederilor acestui GN, sunt:


IAS 36 Deprecierea activelor - pentru determinarea valorii recuperabile
a unui activ (incluzând activele care încorporează rezerve şi resurse),
pentru a vedea dacă activul a suferit o pierdere din depreciere. Acest
proces cere determinarea „valorii juste minus costurile de vânzare” şi/sau
„valorii de utilizare”, aşa cum este definită în Standard.



IFRS 3 Combinări de întreprinderi - pentru determinarea valorii
contabile a activelor care au fost obţinute prin achiziţia întreprinderii
(incluzând active care incorporează rezerve şi resurse); şi



IAS 16 Imobilizări corporale - pentru reevaluarea (dacă este aleasă)
imobilizărilor corporale legate de operaţiunile de extracţie.
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4.5 Acest GN recunoaşte că, de obicei, costul istoric al rezervelor minerale şi
petroliere descoperite şi exploatate nu reflectă valoarea realizabilă a acestor
rezerve, după ce acestea au fost stabilite.

5.0 Instrucţiuni de aplicare
5.1 Concepte de evaluare
5.1.1 Prevederile acestui GN sunt destinate să asigure aplicarea
Principiilor de Evaluare General Acceptate (GAVP) în evaluările din
industria extractivă, în conformitate cu fundamentele evaluării,
exprimate în Conceptele Fundamentale ale Principiilor de Evaluare
General Acceptate.
5.1.2 Tipul de valoare este valoarea de piaţă definită în IVS 1, Valoarea
de piaţă – tip de valoare. Dacă trebuie determinat alt tip de valoare, în
conformitate cu IVS 2, Tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă,
evaluatorul trebuie să prezinte şi să sublinieze o definiţie clară a acelei
valori, în raportul său de evaluare, aşa cum cere IVS 3, ca şi o
explicaţie clară şi concisă.
5.1.3 Tipurile de proprietate implicate în evaluarea proprietăţilor din
industria minieră şi petrolieră trebuie corect identificate, în vederea
selecţiei corecte a standardelor IVSC şi GN-uri aplicabile. Natural
intervenind in situ, petrolul şi mineralele sunt părţi ale pământului fizic
şi proprietăţii imobiliare. Deţinerea acestor minerale şi petrol in situ, a
unei participaţii la aceste resurse naturale şi a dreptului de a explora şi
extrage aceste resurse naturale, reprezintă drepturi reale imobiliare,
exceptând cazul în care există o altă definiţie dată printr-o
reglementare. Mineralele şi petrolul sunt bunuri mobile pe timpul
transportării şi procesării. Operaţiunile în mină, săpatul sau foratul
petrolului sunt activităţi ale afacerii, aşa cum sunt transportarea şi
procesarea petrolului şi minereurilor. Asemenea afaceri sunt făcute de
întreprinderi din industria extractivă, care deţin proprietăţi imobiliare
şi bunuri mobile, iar funcţionarea lor contribuie la valoarea
întreprinderii, determinată pe premisa continuităţii activităţii.
5.1.4 Un aspect cheie în evaluarea proprietăţii asupra unei resurse
naturale din industria extractivă este identificarea corectă a drepturilor
de proprietate şi a drepturilor înrudite supuse evaluării.
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5.1.5 O evaluare de piaţă a unei proprietăţi din industria extractivă, ca
proprietate imobiliară, trebuie să se bazeze pe cea mai bună utilizare
(CMBU) a proprietăţii. Aceasta cere luarea în considerare şi a utilizării
ne-minerale şi ne-petroliere a proprietăţii, dacă aceste utilizări sunt
posibile. Trebuie luată în considerare şi o schimbare în explorare,
dezvoltare sau în strategia de exploatare, ca şi potenţiala închiriere a
proprietăţii, în vederea maximizării beneficiului economic.
5.1.6 În determinarea CMBU, evaluatorul trebuie să determine cea mai
probabilă utilizare care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă
legal, fezabilă financiar şi din care rezultă valoarea cea mai a
proprietăţii.
5.1.7 În efectuarea unei evaluări de piaţă există trei abordări în
evaluare, apte a fi folosite:
(a) Abordarea prin comparaţia vânzărilor (Abordarea prin piaţă în
cazul evaluării întreprinderii), în general prin căi indirecte (vezi
paragraful 5.3.1 de mai jos);
(b) Abordarea prin venit (capitalizare) incluzând fluxul de numerar
actualizat rezultat din piaţă;
(c) Abordarea prin cost (abordarea bazată pe active în cazul
evaluării întreprinderii), incluzând costul de înlocuire net şi
analizele costului echivalent.
5.1.8 Unde au fost selectate una sau mai multe din abordările evaluării
de mai sus, în dauna altora, motivul alegerii trebuie menţionat.
5.1.9 În evaluarea intereselor proprietăţii cu resurse naturale minerale
şi petroliere, metodele adecvate de evaluare depind de stadiul explorării
sau dezvoltării proprietăţii. Pentru uşurinţă, asemenea proprietăţi minerale
şi petroliere pot fi împărţite în patru mari tipuri, deşi împărţirea este uneori
expresia opiniei evaluatorului sau expertului tehnic.
 Proprietăţi de explorare;
 Proprietăţi cu resurse;
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 Proprietăţi în dezvoltare;
 Proprietăţi în producţie.

5.1.10 Proprietăţile de explorare sunt definite la paragraful 3.2.
5.1.11 Proprietăţile cu resurse conţin resurse minerale sau resurse de petrol,
dar care nu au fost demonstrate ca fiind economic viabile, printr-un studiu
de prefezabilitate sau de un studiu de fezabilitate.
5.1.12 În general, proprietăţile în dezvoltare sunt cele pentru care s-a
demonstrat printr-un studiu de fezabilitate, că sunt economic viabile, dar nu
se află încă în producţie.
5.1.13 Proprietăţile în producţie conţin o operaţiune activă de exploatare de
minerale sau petrol, la momentul evaluării.
5.1.14 Diferitele stadii de explorare şi dezvoltare au grade de risc diferite.
Riscul este legat de probabilitatea de a apărea ceva neprevăzut în
continuarea producţiei de minerale sau petrol. Cu cât o proprietate de
explorare avansează spre proprietatea cu resurse, spre proprietatea în
dezvoltare şi spre proprietatea în producţie, cu atât există mai multe
informaţii tehnice, dând posibilitatea efectuării analizei tehnice, incluzând
realizarea de studii de prefezabilitate şi de fezabilitate, care reduc astfel
factorul de risc, cum ar fi capitalul investit la risc cu creşteri rapide.
5.1.15 Rezultatele din abordările şi metodele de evaluare aplicate
trebuie apreciate şi reconciliate într-o opinie finală asupra valorii.
Trebuie menţionate motivele pentru care se acordă o importanţă mai
mare unei abordări sau unei metode, decât alteia.
5.2 Competenţă şi imparţialitate
5.2.1 Evaluările realizate, conform acestui GN, trebuie să respecte toate
prevederile Codului Deontologic IVSC.
5.2.2 Pentru a realiza o evaluare a activelor sau a unui drept de proprietate
în industria extractivă, evaluatorul trebuie să aibă competenţă relevantă în
acest domeniu sau să folosească serviciile unui expert tehnic cu abilităţi
adecvate.
5.2.3 Realizarea unei evaluări credibile şi corecte cere ca evaluatorul să aibă
pregătire specializată sau asistenţă de la un expert tehnic sau alţi specialişti
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acreditaţi în geologie, în estimarea resurselor şi rezervelor, în inginerie, în
aspecte economice şi de mediu, relevante pentru subiectul tipului de resurse
naturale şi de relief. Termenul expert tehnic include ”persoana competentă”,
“evaluator independent” şi cerinţe similare, care pot fi aplicate în anumite
ţări, dacă intenţia utilizării raportului de evaluare este raportarea financiară
sau alte scopuri reglementate.
5.2.4 Evaluatorul este responsabil pentru decizia de a apela la o
evaluare tehnică, la informaţii sau la o opinie a altor experţi sau
specialişti. Aceasta include responsabilitatea pentru o verificare
rezonabilă asupra calificării şi competenţei adecvate a acestora şi dacă
munca lor este credibilă.
5.3 Consideraţii speciale ale evaluării în industria extractivă
5.3.1 Fiecare depozit mineral, acumulare de ţiţei şi proprietate de explorare
sunt unice. Ca urmare, comparaţia directă a tranzacţiilor cu proprietăţi cu
resurse naturale minerale şi petroliere este adesea dificilă sau inadecvată.
Totuşi, analiza vânzărilor este un instrument de evaluare important.
Corectarea preţurilor de vânzare sau analiza pe baza ratelor pot fi frecvent
aplicate pentru scopul comparaţiei indirecte a vânzărilor. Analiza vânzărilor
şi alte analize de piaţă pot adesea releva factori de piaţă, cum sunt rata de
actualizare, un factor de risc sau un factor de incertitudine, care pot fi
folosite în abordarea prin venit.
5.3.2 Pentru ca un raport de evaluare să furnizeze o estimare a valorii de
piaţă, analiza de evaluare trebuie să se bazeze pe evidenţa de piaţă şi pe
aşteptările curente şi percepţiile participanţilor pe piaţă pentru proprietatea
evaluată, iar această evidenţă de piaţă trebuie să fie aplicată în mod
consecvent în analiza evaluatorului.
5.3.3 Metoda cea mai utilizată, de către oamenii de afaceri, în decizia lor de
a investi în industria extractivă, este analiza valorii nete actualizate/ analiza
fluxului de numerar actualizat (analiza VNA/ analiza DCF). Evaluatorul
trebuie să ştie că acestea şi alte metode, cum ar fi cele bazate pe teoria
opţiunii, vor conduce la estimări ale valorii de investiţie sau valorii de
utilizare, dacă nu a acordat atenţia necesară pentru a se asigura că a obţinut
valoarea de piaţă. Pentru ca evaluatorul să raporteze o valoare de piaţă
estimată, rezultată dintr-o asemenea analiză, trebuie ca toate intrările şi
ipotezele să reflecte evidenţele de piaţă disponibile, precum şi aşteptările
curente şi percepţia participanţilor pe piaţă, în conformitate cu GN 9.
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Trebuie să fie specificată orice deviere de la cerinţele GN 9.
5.3.4 Valoarea de piaţă a proprietăţilor asupra resurselor naturale şi a
întreprinderilor din industria extractivă, de obicei, este mai mare sau mai
mică decât valoarea sumei părţilor sau valorile componentelor. De exemplu,
valoarea de piaţă a unei proprietăţi imobiliare mari, deţinute în proprietate
deplină, care conţine un depozit mineral, este rareori egală cu suma valorilor
componentelor, adică minerale, suprafeţe de teren şi mijloace fixe mobile.
Situaţii similare pot adesea exista în industria petrolieră.
5.3.5 Pentru o proprietate cu resurse naturale din industria extractivă, aflată
în producţie, pot fi separate drepturile de proprietate pe părţi componente,
existente în întreprindere, cum ar fi: rezerve, redevenţe, maşini şi
echipamente. Pentru evaluatorul unei întreprinderi este important să
recunoască corect acestea. Poate exista şi o cerinţă de evaluare separată a
drepturilor de proprietate parţiale.
5.3.6 Ori de câte ori este posibil, pentru estimarea valorii, trebuie
verificată corectitudinea datelor relevante. Aceasta poate include
verificări selective ale informaţiilor puţurilor de foraj, eşantioane şi
date analitice înrudite pentru subiectul proprietăţii cu resurse naturale,
şi confirmarea informaţiilor publicate privind tranzacţiile cu
proprietăţi similare.
5.3.7 În cazul unei proprietăţi cu resurse naturale, dacă există mai
multe estimări ale cantităţii şi calităţii resurselor şi rezervelor,
evaluatorul va decide care dintre estimări este adecvată şi care poate să
fie folosită ca bază în procesul de evaluare, trebuind să menţioneze şi
motivele. O analiză critică a estimărilor alternative poate fi depusă
împreună cu raportul de evaluare.
5.3.8 Evaluatorul va lua în considerare şi va face referire la alte probleme,
care au un impact important în evaluare. În funcţie de tipul de proprietate şi
drepturile evaluate, acestea pot include:
 situaţia concesiunilor, a drepturilor şi a altor interese;
 toate depozitele minerale şi petrolifere în cadrul limitelor concesiunii

sau drepturilor;
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 accesul pe pieţe, calitatea şi cantitatea produsului care poate fi

vândută;
 serviciile şi infrastructura şi orice taxe pentru utilizarea căilor de acces,

onorarii sau obligaţii legate de acestea;
 evaluarea mediului şi obligaţiile de reabilitare;
 orice aspect al dreptului natural al populaţiei autohtone;
 cheltuielile de capital şi de exploatare;
 programarea şi finalizarea investiţiei de capital;
 estimările valorii reziduale;
 cerinţe statutare/legale şi acorduri importante;
 impozitare şi redevenţe;
 datorii şi expunere financiară;
 reabilitarea amplasamentului, reclamaţii şi costuri de închidere;
 orice alt aspect care are importanţă asupra evaluării.

5.4 Prezentarea informaţiilor în rapoartele de evaluare din industria
extractivă
5.4.1 Raportul de evaluare trebuie să identifice corect tipurile de
proprietate, interesul specific în proprietate şi drepturile înrudite, care
trebuie evaluate, aşa cum se specifică în IVS 3.
5.4.2 Raportul de evaluare trebuie să prezinte numele, calificarea
profesională şi experienţa relevantă în industrie a evaluatorului şi a
altor experţi tehnici, a căror evaluare tehnică a fost folosită pentru a
argumenta evaluarea.
5.4.3 Raportul de evaluare trebuie argumentat cu prezentarea
codurilor relevante din industria extractivă, standardelor sau uzanţelor
practicii aplicabile evaluării şi suportul evaluării tehnice. Toate
estimările resurselor sau rezervelor minerale sau petroliere, prezentate
în raportul de evaluare sau în suportul evaluării tehnice, vor fi însoţite
de definiţiile furnizate în secţiunea 3, de mai sus, şi de sistemul de
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clasificare indicat în aceste definiţii, cu excepţia cazului când jurisdicţia
sau alte cauze rezonabile nu prevăd altceva.
5.4.4 În raportul de evaluare vor fi incluse hărţi, secţiuni geologice,
diagrame şi fotografii, dacă este adecvat şi posibil, pentru a ajuta în
comunicare şi informare. Informaţiile tehnice importante, care susţin
evaluarea proprietăţii cu resurse naturale, incluzând rezervele şi
resursele estimate a fi evaluate, vor fi prezentate şi comentate în
evaluarea tehnică.
5.4.5 Raportul de evaluare va prezenta, dacă unitatea angajatoare a
evaluatorului sau proprietarul activului ori managementul lui
operaţional au furnizat evaluatorului o declaraţie, conform căreia au
fost oferite acestuia toate datele disponibile şi informaţiile cerute de
evaluator sau alte aspecte importante pentru evaluare.

6.0 Data intrării în vigoare
6.1 Acest Standard Internaţional de Practică în Evaluare a intrat în vigoare la 31
iulie 2007.
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Standardul Internaţional de Practică în
Evaluare 15 – GN 15
Evaluarea proprietăţii istorice
1.1 Proprietăţile istorice sunt active de patrimoniu cultural, istoric şi/sau
arhitectural.
1.2 Proprietăţile istorice pot avea protecţie legală sau statutară datorită
importanţei lor culturale şi economice. Multe guverne au adoptat măsuri pentru
protejarea proprietăţilor istorice şi a ariilor desemnate ca având arhitectură
deosebită sau de interes istoric.
1.3 Organizaţiile private au un rol important în promovarea conservării istorice
şi a educaţiei în legătură cu proprietăţile istorice. În unele cazuri, proprietăţile
istorice generează beneficii economice prin dezvoltarea turismului în zonele
unde sunt situate.
1.4 Evaluarea proprietăţilor istorice necesită luarea în considerare a unei
varietăţi de factori, care sunt asociaţi cu importanţa acestor proprietăţi,
incluzând protecţia legală şi statutară de care beneficiază; diferitele
constrângeri în ceea ce priveşte utilizarea, transformarea şi transferul acestora;
posibile subvenţii sau exceptări de la impozitare în unele jurisdicţii pentru
proprietarii unor astfel de proprietăţi.
1.5 Costurile de restaurare şi conservare a proprietăţilor istorice pot fi
considerabile şi aceste costuri pot afecta valoarea proprietăţilor.
1.6 Estimarea celei mai bune utilizări a proprietăţilor istorice va depinde de
restricţiile specifice aplicabile. În unele situaţii, utilizarea proprietăţilor istorice
este limitată la restaurarea pentru ocuparea de către proprietar, pe când în altele
este permisă adaptarea pentru o altă utilizare, inclusiv utilizarea în scop
comercial (lucrativ).

2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest GN se referă la proprietatea imobiliară care are semnificaţie culturală
şi istorică, cu referire îndeosebi la clădirile şi siturile istorice. El nu se referă la
activele de patrimoniu natural şi nici la activele de patrimoniu de natura
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bunurilor mobile, cum ar fi operele de artă (GN 5 conţine recomandări pentru
evaluarea bunurilor mobile).
2.2 Acest GN se aplică la evaluarea proprietăţilor istorice atât din domeniul
public, cât şi din cel privat. Proprietăţile istorice deţinute, atât de entităţi din
sectorul public, cât şi din cel privat, se aseamănă prin caracteristici culturale
similare şi prin existenţa unor probleme comune referitoare la restaurare şi/sau
la adaptare. Dar prevederile de protecţie legale sau statutare specifice, care se
aplică proprietăţilor istorice, publice şi private, şi alte constrângeri referitoare la
utilizarea, demolarea şi vânzarea acestora, pot să fie diferite.
2.3 Proprietatea istorică este un termen generic, care cuprinde multe categorii
de proprietăţi imobiliare. Unele proprietăţi istorice au fost restaurate la condiţia
lor iniţială; unele au fost restaurate parţial (de exemplu faţada clădirii); iar altele
nu au fost restaurate deloc. Proprietăţile istorice includ şi proprietăţile adaptate
parţial la standardele curente (de exemplu, spaţiul din interiorul lor), ca şi
proprietăţile care au fost modernizate în mod extensiv. Toate proprietăţile
istorice (clădiri şi/sau situri) au un caracter istoric de un anumit grad. Acest GN
se referă la proprietăţile care au caracter istoric într-un grad mai mare sau mai
mic.

3.0 Definiţii
Definiţii conform Standardelor Internaţionale de Evaluare
3.1 Asociaţii ale proprietarilor de proprietăţi istorice. Asociaţii partenere nonprofit care promovează conservarea proprietăţilor istorice şi acordă consultanţă
membrilor proprietari, în probleme precum administrarea, repararea,
mentenanţa, impozitarea şi asigurarea proprietăţilor istorice.
3.2 Proprietate istorică. Proprietate imobiliară recunoscută public sau
desemnată oficial de către o comisie guvernamentală ca având importanţă
istorică sau culturală datorită asocierii acesteia cu un eveniment istoric sau cu o
perioadă istorică, cu un stil arhitectural, sau cu un patrimoniu naţional.
Proprietăţilor istorice li se asociază în mod obişnuit patru caracteristici: 1)
importanţa lor istorică, arhitecturală şi/sau culturală; 2) protecţia statutară sau
legală de care pot beneficia; 3) constrângeri şi limitări în ceea ce priveşte
utilizarea, transformarea şi transferarea; şi 4) obligaţia frecventă în unele
jurisdicţii de a fi accesibilă publicului. Conceptele de proprietate imobiliară
istorică şi activ de patrimoniu adesea se suprapun, dar nu sunt identice în toate
cazurile. A se vedea şi Activ de patrimoniu, Proprietăţi istorice cu destinaţie
publică.
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3.3 Lista clădirilor de patrimoniu sau registrul proprietăţilor istorice. O
înregistrare oficială a proprietăţilor istorice. Nu toate proprietăţile istorice sunt
înregistrate în mod obligatoriu în listă/registru. Multe proprietăţi recunoscute în
mod public ca având importanţă culturală şi istorică sunt calificate de asemenea
ca proprietăţi imobiliare istorice.
3.4 Stimulente pentru conservare. Stimulente pentru proprietarii proprietăţilor
istorice, de natură fiscală în principal, pentru a promova restaurarea şi
conservarea unor astfel de proprietăţi. Exemplele pot include exceptări/scutiri
de la taxele de moştenire pentru proprietăţile în conservare, oferite trusturilor de
patrimoniu, subvenţii guvernamentale, exceptări/scutiri de la taxe/impozite
municipale, credite fiscale pentru investiţii oferite proprietarilor de proprietăţi
istorice, drepturi transferabile de dezvoltare şi deduceri de impozit pentru
servituţile de conservare donate unor organizaţii non-profit.
3.5 Proprietăţi istorice cu destinaţie publică. Acele proprietăţi al căror statut
istoric este recunoscut oficial de către organisme guvernamentale autorizate să
identifice proprietăţi istorice şi să promoveze conservarea istorică. Astfel de
organisme pot fi create de către guvernele naţionale/federale, de stat/provinciale
sau ale reşedinţelor de judeţe/municipale. Societăţile istorice locale nonguvernamentale pot şi ele să desemneze proprietăţile istorice şi să ţină un o
listă a proprietăţilor istorice private, care conferă multe dintre stimulentele
prezentate, dar rămânând unele excepţii de la restricţiile guvernamentale. A se
vedea şi Lista clădirilor de patrimoniu sau registrul proprietăţilor istorice.
Definiţia din Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul
Public
3.6 Activ de patrimoniu. Un activ care are o semnificaţie culturală, de mediu,
sau istorică. Activele de patrimoniu pot include clădiri şi monumente istorice,
situri arheologice, zone de conservare şi rezervaţii naturale, şi opere de artă.
Activele de patrimoniu prezintă deseori următoarele caracteristici (deşi aceste
caracteristici nu sunt întâlnite numai la activele de patrimoniu):
(a) Valoarea lor în termeni culturali, educaţionali şi istorici nu este reflectată
în totalitate într-o valoare financiară bazată numai pe preţul de piaţă;
(b) Obligaţiile legale şi/sau statutare pot impune interdicţii sau restricţii
severe la cedarea prin vânzare;
(c) Deseori, ele sunt de neînlocuit, iar beneficiile lor economice pot creşte o
dată cu timpul, chiar dacă starea lor fizică se deteriorează ; şi
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(d) Estimarea duratei lor de viaţă utilă poate fi dificilă, iar în anumite cazuri
aceasta poate să fie de câteva sute de ani.
Definiţia de mai sus este consecventă cu descrierea activelor de patrimoniu şi a
celor în conservare din IPSAS 17.9 (n.b. IPSAS 17 nu conţine în prezent o
definiţie formală a activelor de patrimoniu).
Definiţii din glosarul UNESCO pentru termeni de patrimoniu
3.7 Patrimoniu cultural. Sunt recunoscute trei grupuri de active:
1. Monumente: opere arhitecturale, opere de sculptură monumentală şi
pictură, elemente sau structuri de natură arheologică, inscripţii,
adăposturi în peşteră şi combinaţii de forme, care au o valoare
universală remarcabilă din punctele de vedere ale istoriei, artei sau
ştiinţei;
2. Grupuri de clădiri: grupuri de clădiri separate sau unite care, datorită
arhitecturii lor, a omogenităţii sau a localizării lor în peisaj, sunt de o
valoare universală remarcabilă din punctele de vedere ale istoriei, artei
sau ştiinţei; şi
3. Situri: opere ale omului sau o combinaţie dintre opera naturii şi a
omului, şi arii care cuprind situri arheologice, care sunt de o valoare
universală remarcabilă din punct de vedere istoric, estetic, etnologic
sau antropologic.
Convenţia Mondială asupra Patrimoniului, Articolul I, UNESCO, 1972.
3.8 Proprietate culturală. Proprietatea înscrisă în Lista patrimoniului mondial
după ce a întrunit cel puţin unul dintre criteriile patrimoniului cultural şi a
trecut testul de autenticitate. (Convenţia Mondială asupra Patrimoniului,
Articolul II, UNESCO, 1972)

4.0 Relaţia cu standardele de contabilitate
4.1 Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 17
(Imobilizări corporale) nu cere unei entităţi să recunoască activele de
patrimoniu, care ar îndeplini definiţia şi criteriile de recunoaştere ale
imobilizărilor corporale. Dacă o entitate trebuie să recunoască activele de
patrimoniu, va trebui să aplice cerinţele de prezentare a informaţiilor din IPSAS
17 şi poate, dar nu i se impune, să aplice cerinţele de evaluare din IPSAS 17
(paragrafele 2 şi 8). Comentariile IPSAS asupra activelor de patrimoniu
(Ianuarie 2006) solicită evaluarea activelor de patrimoniu, când aceasta este
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posibilă. Totuşi, când evaluarea nu este posibilă, o entitate trebuie să prezinte
informaţii relevante, inclusiv motivele pentru care evaluarea nu a fost posibilă.
4.2 Acest GN consideră structurile istorice ca o categorie a activelor de
patrimoniu şi de conservare.

5.0 Instrucţiuni de aplicare
5.1 Evaluarea proprietăţilor istorice implică consideraţii speciale în
legătură cu natura metodelor şi materialelor construcţiilor vechi, eficienţa
şi performanţa curentă ale unor astfel de proprietăţi, în termeni de active
moderne echivalente, adecvarea metodelor folosite pentru a
repara/restaura sau a reface/ reabilita proprietăţile, precum şi cu
caracterul şi sfera protecţiilor legale sau statutare de care beneficiază
proprietăţile.
5.2 Evaluarea proprietăţilor istorice se poate face prin aplicarea celor trei
abordări - prin comparaţia vânzărilor, prin cost şi prin venit. Selectarea
abordării sau abordărilor ce vor fi utilizate depinde de existenţa
datelor/informaţiilor necesare pentru a aplica acea sau acele abordări.
5.2.1 Pentru a aplica abordarea prin comparaţia vânzărilor, natura
istorică a proprietăţii ar putea modifica ordinea de prioritate normală a
elementelor/caracteristicilor
de
comparaţie
ale
proprietăţilor
comparabile. Este important ca evaluatorul să găsească proprietăţi
comparabile cu caracteristici istorice similare cu cele ale subiectului.
Criteriile pentru selectarea proprietăţilor comparabile includ:
asemănarea localizării (de ex. zonarea, utilizarea permisă, protecţia
legală şi concentrarea proprietăţilor istorice), stilul arhitectural,
mărimea proprietăţii şi asocierile specifice culturale sau istorice ale
proprietăţii subiect. Asupra preţurilor de vânzare ale comparabilelor
pot fi făcute o varietate de corecţii. Acestea reflectă diferenţele de
localizare, de cheltuieli de restaurare sau reabilitare sau de îngrădiri
specifice. Corecţiile sunt făcute în următoarele situaţii:
5.2.1.1 când trebuie suportate cheltuieli de restaurare sau reabilitare a
proprietăţii subiect, dar nu şi pentru comparabilele vândute; şi
5.2.1.2 când îngrădirile specifice ale subiectului, de exemplu contracte
restrictive sau servituţi de conservare, diferă de cele ale proprietăţilor
comparabile.
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5.2.2 Proprietăţile istorice care au o utilizare cu caracter comercial se
evaluează uzual, prin abordarea prin venit. Când ambianţa şi
arhitectura deosebite ale unei proprietăţi istorice contribuie la creşterea
capacităţii de utilizare a acesteia, în scop de generare de venit, iar
această utilizare în scop de venit este considerată a fi cea mai bună
utilizare a proprietăţii istorice, evaluarea va ţine cont de următoarele:
5.2.2.1 Toate lucrările propuse pentru repararea, adaptarea sau
reabilitarea proprietăţii istorice trebuie să întrunească cerinţele de zonare
existente şi obligaţiile contractuale.
5.2.2.2 Când sunt necesare autorizaţii pentru clădirile din registru sau
exceptări de la codurile clădirilor sau modificarea documentaţiei de
urbanism, trebuie luată în considerare şi perioada de timp necesară
pentru obţinerea unor astfel de autorizaţii/aprobări.
5.2.2.3 Abordarea prin venit trebuie să ia în calcul rentabilitatea unei
proprietăţi istorice generatoare de venit, pe baza chiriei şi/sau venitului
comercial pe care proprietatea este capabilă să îl genereze. Evaluatorul
va trebui să facă referire la cheltuielile adiţionale implicate în menţinerea
proprietăţii, mai ales la acele cheltuieli induse de deprecierea funcţională
sau de constituirea rezervelor pentru fondul de amortizare.
5.2.3 Când aplică abordarea prin cost la evaluarea proprietăţilor
istorice, evaluatorul trebuie să aprecieze dacă caracteristicile/aspectul
clădirii vor avea o valoare intrinsecă pe piaţa acelei proprietăţi. Unele
clădiri istorice vor avea valoare pur şi simplu datorită statutului lor de
simbol, de exemplu o faimoasă galerie de artă, în care clădirea are o
importanţă egală sau mai mare decât funcţia pe care o îndeplineşte. Cu
alte cuvinte, potenţialul de servicii al unor astfel de clădiri este
inseparabil de caracteristicile ei istorice. Echivalentul modern al acestor
proprietăţi va trebui să reflecte fie costul de reproducţie a unei replici
sau, dacă acest lucru nu este posibil din cauza inexistenţei materialelor
sau tehnicilor originale, costul unei clădiri moderne cu o specificitate
similară.
În multe cazuri, atributele istorice nu vor adăuga nicio valoare sau chiar
pot reprezenta o îngrădire pentru un cumpărător de pe piaţă, de
exemplu un spital care funcţionează într-o clădire istorică. În astfel de
cazuri, echivalentul modern va reflecta costul unei clădiri noi, construită
conform specificaţiilor convenţionale moderne.
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În toate cazurile, corecţiile făcute pentru reflectarea deteriorării fizice şi
deprecierii funcţionale vor trebui să reflecte factori cum ar fi costul
ridicat de mentenanţă a proprietăţii istorice, precum şi pierderea
flexibilităţii de adaptare a clădirii la nevoile modificate ale unui ocupant.
Terenul sau amplasamentul pe care o proprietate istorică este aşezată,
poate avea restricţii asupra utilizării lui. Ca urmare, orice astfel de
restricţii vor afecta valoarea terenului şi a întregii proprietăţi imobiliare.
5.3 Activele istorice sau de patrimoniu, pentru care nu există informaţii de
piaţă credibile sau relevante, care nu au potenţial de a genera venit şi care
vor fi înlocuite sau nu, ar putea să nu fie evaluate în mod credibil. Un
exemplu ar putea fi clădirile ruinate parţial, care nu au potenţial de a
genera venit. Când nu este posibilă o estimare credibilă a valorii,
evaluatorul trebuie să arate motivele acestei concluzii, în raportul său de
evaluare.
5.4 Prevederile legale menite să protejeze proprietăţile istorice pot limita
sau restricţiona utilizarea, intensitatea utilizării sau degradarea unei
proprietăţi istorice. Astfel de exemple sunt: acordurile restrictive
referitoare la teren, care se menţin în cazul schimbării proprietarului;
servituţi de conservare care interzic anumite modificări fizice ale terenului,
faţă de situaţia fizică a terenului la data constituirii servituţii sau imediat
după restaurare; şi o servitute de conservare care limitează utilizarea
viitoare a proprietăţii, astfel încât să se protejeze spaţiile deschise, mediul
natural sau habitatul animalelor sălbatice.
5.4.1 Clauzele restrictive şi servituţile de conservare, existente sau
propuse, pot avea o influenţă majoră asupra celei mai bune utilizări a
unei proprietăţi istorice şi, de aceea, au un efect semnificativ asupra
valorii proprietăţii. Servituţile de conservare pot fi donate, cumpărate
sau obţinute prin confiscare/expropriere.
5.5 Concluzia evaluării va fi raportată în concordanţă cu IVS 3,
Raportarea evaluării.

6.0 Data intrării în vigoare
6.1 Acest Standard Internaţional de Practică în Evaluare a intrat în vigoare la
data de 31 iulie 2007.
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Glosar pentru Standardele
Internaţionale de Evaluare
A opta ediţie a Standardelor Internaţionale de Evaluare
cuprinde:
 Introducere
 Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate
 Cod Deontologic
 Tipuri de proprietate
 Standarde Internaţionale de Evaluare:

Introducere la Standardele Internaţionale de Evaluare
IVS 1: Valoarea de piaţă – tip de valoare
IVS 2: Tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă
IVS 3: Raportarea evaluării
 Standarde Internaţionale de Aplicaţii în Evaluare:

IVA 1: Evaluări pentru raportarea financiară
IVA 2: Evaluări pentru garantarea împrumutului
IVA 3: Evaluarea activelor din sectorul public pentru raportarea
financiară
 Standarde Internaţionale de Practică în Evaluare:

GN 1:
GN 2:
GN 3:
GN 4:
GN 5:
GN 6:
GN 7:

Evaluarea proprietăţii imobiliare
Evaluarea pentru închiriere/leasing
Evaluarea instalaţiilor, maşinilor şi echipamentelor
Evaluarea activelor necorporale
Evaluarea bunurilor mobile
Evaluarea întreprinderii
Consideraţii privind substanţele periculoase şi toxice în
evaluare
GN 8: Abordarea prin cost pentru raportarea financiară – (CIN)
GN 9: Analiza fluxului de numerar actualizat pentru evaluările
bazate pe piaţă şi pentru analiza investiţiilor
GN 10: Evaluarea proprietăţilor agricole
GN 11: Verificarea evaluărilor
GN 12: Evaluarea proprietăţilor generatoare de afaceri
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GN 13: Evaluarea globală pentru impozitarea proprietăţii
GN 14: Evaluarea proprietăţilor din industria extractivă
GN 15: Evaluarea proprietăţii istorice
 Glosar

Standardele Internaţionale pentru Raportare Financiară şi
Standardele Internaţionale de Contabilitate, la care se face
referire în acest Glosar, sunt:

















Cadrul general pentru elaborarea şi prezentarea situaţiilor financiare
IFRS 3, Combinări de întreprinderi
IFRS 5, Active imobilizate deţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte
IFRS 6, Explorarea şi evaluarea resurselor minerale
IAS 1, Prezentarea situaţiilor financiare
IAS 2, Stocuri
IAS 16, Imobilizări corporale
IAS 17, Contracte de leasing
IAS 27, Situaţii financiare consolidate şi individuale
IAS 31, Interese în asocierile în participaţie
IAS 32, Instrumente financiare: prezentare
IAS 36, Deprecierea activelor
IAS 38, Active necorporale
IAS 39, Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare
IAS 40, Investiţii imobiliare
IAS 41, Agricultura

Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul
Public, la care se face referire în Glosar, sunt:
 IPSAS 16, Investiţii imobiliare
 IPSAS 17, Imobilizări corporale
 ISPAS 21, Deprecierea activelor generatoare de alte fluxuri decât cele de

trezorerie

Document UNESCO la care face referire glosarul
Convenţia privind Patrimoniul Mondial, articolele I şi II
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Abordare bazată pe Cale de estimare a valorii unei
active (Asset - Based întreprinderi şi/sau unei participaţii
la capital utilizând metode bazate pe
Approach)
valoarea de piaţă a activelor
individuale ale întreprinderii, minus
datoriile.

GN 6, 3.2

O abordare a valorii care analizează GN 6, 5.14.3.3
bilanţul contabil al întreprinderii, în 5.14.3.5
care toate activele, corporale şi
necorporale, precum şi toate datoriile
sunt exprimate la valoarea lor de
piaţă sau la o altă valoare curentă
adecvată. Abordarea bazată pe active
nu trebuie să fie unica abordare
utilizată în evaluările întreprinderilor
care îşi continuă activitatea, în afară
de cazurile în care este folosită în
mod uzual de vânzători şi
cumpărători.
Abordare în
evaluare (Valuation
Approach)

În general, o cale de estimare a
valorii care foloseşte una sau mai
multe metode specifice de evaluare.
În funcţie de natura şi scopul
proprietăţii, pot fi aplicate trei
abordări în evaluare. Acestea sunt:
abordarea prin comparaţia
vânzărilor, abordarea prin venit şi
abordarea prin cost. Aplicarea
acestora va permite evaluatorului să
determine valoarea de piaţă sau o
altă valoare, diferită de valoarea de
piaţă.

GN 4, 3.23;
GN 5, 3.20;
GN 6, 3.38

A se vedea: Abordare bazată pe
active, Metoda comparaţiei
vânzărilor, Abordare prin cost,
Abordare prin venit, Principiul
substituţiei, Abordare prin
comparaţia vânzărilor.
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Abordare prin
comparaţia
vânzărilor
(Sales Comparison
Approach)

O abordare comparativă care ia în
considerare vânzările proprietăţilor
similare sau substituibile şi
informaţiile referitoare la piaţă şi
stabileşte o estimare a valorii prin
procese de comparaţie. În general,
proprietatea evaluată (proprietatea
subiect) este comparată cu
proprietăţi similare vândute,
tranzacţionate pe o piaţă deschisă.
Pot fi luate în considerare, de
asemenea, cotaţiile şi ofertele de
vânzare.

Concepte
fundamentale ale
Principiilor de
Evaluare General
Acceptate,
9.2.1.2

O cale generală de estimare a valorii GN 5, 3.18
indicată pentru bunurile mobile sau
pentru un drept de proprietate asupra
bunurilor mobile, care utilizează una
sau mai multe metode care compară
subiectul cu bunuri similare sau cu
drepturi de proprietate asupra
bunurilor similare. Această abordare
a evaluării bunurilor mobile depinde
de cunoştinţele de piaţă ale
evaluatorului şi de experienţă,
precum şi de informaţiile publicate
despre elementele comparabile.
Abordarea prin cost Una din abordările valorii aplicate în GN 1, 3.11
estimările valorii de piaţă şi în alte
(Cost Approach)
multe situaţii de evaluare.
O abordare comparativă a valorii
GN 5, 3.3
proprietăţii sau altor active, care
consideră, ca substitut/înlocuitor
pentru cumpărarea unei proprietăţi
date, posibilitatea construirii unei
alte proprietăţi care să fie echivalentă
cu cea originală sau unei proprietăţi
care ar avea aceeaşi utilitate şi fără
costuri de întârziere. Estimarea
evaluatorului se bazează pe costul de
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reproducţie sau de înlocuire a
proprietăţii sau activului în cauză,
minus deprecierea totală (cumulată).
Vezi şi Costul de înlocuire net,
Depreciere, Cost de înlocuire, Cost
de reproducţie.
Abordare prin piaţă O cale generală de estimare a valorii GN 4, 3.17
(Market Approach) unui activ necorporal prin folosirea
uneia sau mai multor metode care
compară activul în cauză cu active
similare care au fost vândute.
O cale generală de estimare a valorii GN 6, 3.26
unei întreprinderi, participaţii sau
unei acţiuni prin folosirea uneia sau
mai multor metode care compară
subiectul evaluat cu alte întreprinderi
similare, participaţii sau acţiuni
similare, care au fost vândute.
Abordare prin venit
(Income
Capitalization
Approach)

O abordare comparativă a valorii
care ia în considerare informaţiile
referitoare la veniturile şi cheltuielile
aferente proprietăţii evaluate şi
estimează valoarea printr-un proces
de capitalizare. Capitalizarea leagă
venitul (de obicei, venitul net) de un
anumit tip de valoare prin
convertirea venitului într-o estimare
de valoare. Acest proces poate lua în
considerare o relaţie directă (prin
care o rată totală de capitalizare sau
de randament se aplică asupra
venitului dintr-un singur an), ratele
de actualizare (care reflectă
rentabilitatea investiţiei) aplicate
asupra fluxului de venit din perioada
de previziune sau ambele. Abordarea
prin venit reflectă principiul
anticipării şi substituţiei.

Concepte
fundamentale ale
Principiilor de
Evaluare General
Acceptate,
9.2.1.2; GN 1,
5.12.1; GN 5, 3.9
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Activ
(Asset)

i) O resursă controlată de către
entitate ca rezultat al unor
evenimente trecute şi de la care se
aşteaptă să genereze beneficii
economice viitoare pentru entitate.
Proprietatea asupra unui activ este
ea însăşi necorporală. Totuşi,
activul deţinut poate fi atât
corporal, cât şi necorporal.
ii) O resursă controlată de către
entitate ca rezultat al unor
evenimente trecute şi de la care se
aşteaptă să genereze beneficii
economice viitoare pentru entitate.
iii) Costul unui element de
imobilizări corporale va fi
recunoscut ca activ când:
a) este posibilă generarea către
entitate de beneficii economice
viitoare aferente activului; şi
b) costul activului poate fi evaluat
în mod credibil.
Termenul este folosit atât pentru
proprietatea imobiliară, cât şi pentru
bunuri mobile, corporale şi
necorporale. Dreptul de proprietate
asupra unui activ este el însuşi
necorporal.

Concepte
fundamentale ale
Principiilor de
Evaluare General
Acceptate, 3.4

IAS Cadrul
general 49 (a)
IAS 38, 8

A se vedea şi Active curente, Active
fixe sau pe termen lung, Activ de
investiţie, Activ de exploatare.
Activ biologic
(Biological Asset)

Animale vii sau plante.

Active de conservare A se vedea Activ de patrimoniu
(Conservation
Assets)
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Active
corporale (Tangible
Assets)

Active cu existenţă fizică.
Exemple sunt: terenuri şi clădiri,
mijloace fixe mobile, mobilier,
active în curs de execuţie şi
dezvoltare.

Active curente
(circulante)
(Current Assets)

i) Active care nu sunt deţinute pentru
a fi utilizate pe o bază continuă în
activităţile unei entităţi. Exemple
sunt: stocuri, creanţe, investiţii pe
termen scurt, disponibilul în bancă
şi numerar. Deşi, în mod normal,
proprietatea imobiliară face parte
din activele imobilizate, în
anumite circumstanţe, poate fi
inclusă şi în activele curente. De
exemplu, terenul sau proprietatea
imobiliară construită şi deţinută în
stoc pentru vânzare.
ii) Un activ care satisface oricare
dintre următoarele criterii:
a) se aşteaptă să fie realizat sau
este deţinut cu intenţia de a fi
vândut sau consumat în cursul
normal al ciclului de exploatare
al entităţii;
b) este deţinut, în principal,
în scopul tranzacţionării;
c) se aşteaptă a fi realizat în
termen de 12 luni de la data
bilanţului; sau
d) reprezintă numerar sau
echivalente de numerar (cum
sunt definite în IAS 7 Situaţiile
fluxurilor de trezorerie), cu
excepţia cazului în care este
interzisă modificarea sau
utilizarea sa pentru a stinge o
datorie pentru o perioadă de cel

Concepte
fundamentale ale
Principiilor de
Evaluare General
Acceptate,
3.5.1

IAS 1, 57
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puţin 12 luni de la data
bilanţului.
Toate celelalte active vor fi
clasificate ca active pe termen lung
(imobilizate).
A se vedea şi active imobilizate.
Activ
epuizabil (Wasting
Asset)

Activ de exploatare
(Operational Asset)

Un activ a cărui valoare, exprimată
în termeni reali, scade în timp.
Exemple sunt dreptul chiriaşului de
ocupare şi folosinţă şi drepturile de
concesiune.
Un activ considerat necesar pentru
activitatea normală de exploatare a
întreprinderii.
A se vedea şi Active de investiţii
imobiliare.

Activ financiar
(Financial Asset)

338 Glosar pentru IVS-uri

Concepte
fundamentale ale
Principiilor de
Evaluare General
Acceptate, 3.5.3

IAS 32, 11
Orice activ care reprezintă:
a) numerar;
b) un instrument de capitaluri proprii
ale unei alte entităţi;
c) un drept contractual:
(i) de a primi numerar sau un alt
activ financiar de la o altă
entitate; sau
(ii) de a schimba active financiare
sau datorii financiare cu altă
entitate, în condiţii care sunt
potenţial favorabile entităţii;
sau
d) un contract care va fi sau poate fi
decontat în propriile instrumente
de capitaluri proprii şi este:
(i) un instrument financiar
nederivat pentru care entitatea
este sau poate fi obligată să
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primească un număr variabil al
propriilor instrumente de
capitaluri proprii; sau
(ii) un instrument financiar derivat
care va fi sau poate fi decontat
în alt fel decât prin schimbul
unei sume fixe de numerar sau
unui alt activ financiar pentru
un număr fix din instrumentele
de capitaluri proprii ale
entităţii. În acest scop,
instrumentele de capitaluri
proprii ale entităţii nu includ
instrumente care sunt ele
însele contracte pentru
primirea sau livrarea propriilor
instrumente de capitaluri
proprii ale entităţii.
Active generatoare
de numerar (Cash
Generating Assets)

Active deţinute pentru a genera profit IPSAS 21.14

Active generatoare
de alte fluxuri decât
cele de trezorerie
(Non-Cash
Generating Assets)

Active, altele decât activele
generatoare de numerar

IPSAS 21.14

Active corporale şi necorporale, care
Active imobilizate
(Non-Current assets) sunt împărţite în două categorii mari,
şi anume: terenuri şi mijloace fixe
(imobilizări corporale) şi alte active
pe termen lung.
Numite şi active fixe sau active pe
termen lung.
Active de
infrastructură
(Infrastructure
Assets)

Concepte
fundamentale ale
Principiilor de
Evaluare General
Acceptate, 3.5.2

Active care îndeplinesc unele sau
toate caracteristicile de mai jos:
a) fac parte dintr-un sistem sau
dintr-o reţea;
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b) au natură specializată şi nu au
utilizări alternative;
c) sunt imobile;
d) pot face obiectul unor
constrângeri la cedare.
Definiţia de mai sus este conformă
cu definiţia activelor de
infrastructură din IPSAS 17, 21.
Active de investiţii
imobiliare
(Investment Assets)

Un activ deţinut de o întreprindere şi Concepte
considerat a nu fi necesar activităţii fundamentale ale
de exploatare.
Principiilor de
Evaluare General
Terenuri şi/sau clădiri, deţinute
Acceptate,
pentru a aduce un venit curent sau
3.5.3
viitor din chirie şi/sau pentru
păstrarea sau sporirea valorii
capitalului sau în ambele scopuri. Nu
sunt deţinute pentru a fi utilizate în
producţie sau pentru furnizarea de
bunuri sau servicii sau în scopuri
administrative, sau spre vânzare pe
parcursul derulării activităţii
comerciale.
A se vedea şi Activ din exploatare.

Activ modern
echivalent (AME)
(Modern Equivalent
Asset)

GN 8, 3.3
Un activ care are o funcţiune
similară şi o capacitate productivă
echivalentă cu activul supus
evaluării, dar al cărui proiect curent
şi construcţie sau execuţie se face cu
materiale şi tehnici curente.
Termenul „activ modern echivalent”
este utilizat în cadrul
Commonwealth.

Active necorporale
(Intangible Assets)
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Active care se manifestă prin
proprietăţile lor economice; ele nu au
substanţă fizică; acordă drepturi şi
privilegii proprietarului acestora şi în
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general produc venituri pentru
proprietarii lor. Activele necorporale
pot fi clasificate ca derivând din
drepturi, relaţii, active necorporale
grupate, sau proprietate intelectuală.
În general, accepţiunea contabilă
GN 4, 3.14,
limitează recunoaşterea activelor
3.14.5
necorporale individuale la cele care:
îndeplinesc criteriile de recunoaştere;
au o durată de viaţă rămasă legală
sau contractuală şi/sau trebuie să fie
transferabile în mod individual şi
separabile de întreprindere.
Un activ nemonetar identificabil fără IAS 38, 8
substanţă fizică.
Active nete
(Net Assets)

Active totale minus datorii totale.

GN 6, 3.31

Activ de patrimoniu Un activ care are o semnificaţie
culturală, istorică sau de mediu.
(Heritage Asset)
Activele de patrimoniu pot include
clădiri şi monumente istorice, situri
arheologice, zone de conservare şi
rezervaţii naturale, şi opere de artă.
Activele de patrimoniu prezintă
deseori următoarele caracteristici
(deşi aceste caracteristici nu sunt
întâlnite numai la activele de
patrimoniu):
a) Valoarea lor în termeni culturali,
educaţionali şi istorici nu este
reflectată în totalitate într-o
valoare financiară bazată numai pe
preţul de piaţă;
b) Obligaţiile legale şi/sau statutare
pot impune interdicţii sau restricţii
severe la cedarea prin vânzare;
c) Ele sunt deseori de neînlocuit, iar
valoarea lor poate creşte o dată cu
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timpul, chiar dacă starea lor fizică
se deteriorează ; şi
d) Estimarea duratei lor de viaţă utilă
poate fi dificilă, iar în anumite
cazuri aceasta poate să fie de
câteva sute de ani.
Definiţia de mai sus este consecventă
cu definiţia activelor de patrimoniu
din IPSAS 17.9.
IVA 3, 3.8
Active recreaţionale O proprietate deţinută de stat care:
(Recreational
a) este administrată de sau în numele
Assets)
autorităţilor administraţiei
naţionale, municipale sau locale;
şi
b) este destinată utilizării
recreaţionale de către public.
Exemple sunt: parcurile, terenurile
de joacă, spaţiile verzi, spaţiile de
plimbare, locurile de joacă,
câmpurile şi terenurile şi alte
proprietăţi dotate cu facilităţi de
recreare şi sportive.
O proprietate deţinută, sau închiriată IVA 3, 3.6
Activ din sectorul
public (Public Sector de autoritatea guvernamentală sau
legală şi administrată de o agenţie
Asset)
guvernamentală sau cvasiguvernamentală, pentru furnizarea
unor servicii sau bunuri publice.
Activele din sectorul public cuprind
mai multe tipuri de active, incluzând
proprietăţile convenţionale cum sunt
activele de patrimoniu şi protejate,
infrastructura, reţelele/instalaţiile de
utilităţi publice, activele
recreaţionale şi clădirile publice (de
ex. unităţile militare), fiecare din
aceste categorii fiind incluse în
imobilizări corporale în sensul
IPSAS-urilor şi IFRS-urilor.
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Activele din sectorul public includ în
mod tipic:
a) active, care au titlu de proprietate
atipic, nu se pot înlocui, nu sunt
generatoare de numerar, sau
furnizează bunuri sau servicii în
lipsa oricărui concurent pe piaţă;
b) terenul cu restricţii în ceea ce
priveşte vânzarea sau închirierea
acestuia; şi
c) terenul destinat pentru utilizare
specia-lizată care nu este în mod
necesar cea mai bună utilizare a
sa.
A se vedea şi Active de patrimoniu,
active de infrastructură, clădire
publică, utilitate publică, active
recreaţionale.
A se vedea Active imobilizate
Active pe termen
lung (Fixed or LongTerm Assets)
Activitate agricolă
(Agricultural
Activity)

Administrarea de către o entitate a
transformării activelor biologice în
producţie agricolă sau în active
biologice suplimentare, în scopul
vânzării

Amenajări ale
terenului şi
construcţii
(Improvements)

IVA 1, 3.2
Clădirile, construcţiile sau anumite
GN 8, 3.2
modificări aduse terenului, cu
caracter permanent, care presupun
cheltuieli de muncă şi de capital şi
care au ca scop majorarea valorii sau
utilităţii proprietăţii. Ele pot avea
modalităţi de utilizare şi durate de
viaţă economică diferite.

IAS 41, 5

A se vedea şi Teren, Valoarea
amenajărilor terenului şi
construcţiilor.
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Amenajările
făcute de locatar
(Lesehold
improvements or
Tenant’s
Improvements)

Amenajările făcute de locatar se pot
efectua asupra terenului sau clădirilor
şi sunt instalate şi plătite de către
locatar, pentru a răspunde nevoilor
sale. Ele pot fi demontate şi luate de
locatar la expirarea contractului de
închiriere. Îndepărtarea lor nu duce la
deteriorarea proprietăţii imobiliare.
A se vedea şi Bunuri mobile

Tipuri de
proprietate,
3.2.2
GN 5, 3.11

Analiza fluxului de
numerar actualizat
(DCF)
(Discounted Cash
Flow Analysis)

O tehnică de modelare financiară,
bazată pe ipotezele explicite
referitoare la fluxul de numerar
previzionat, aferent unei proprietăţi
sau întreprinderi. Ca metodologie
acceptată, inclusă în abordarea prin
venit, analiza DCF presupune
previziunea unei serii de fluxuri de
numerar periodice, fie pentru o
proprietate funcţională, fie pentru o
proprietate în dezvoltare, fie pentru o
întreprindere. Acestor serii de fluxuri
de numerar previzionate li se aplică o
rată de actualizare adecvată, derivată
de pe piaţă, pentru a stabili valoarea
actualizată a fluxului de venit
generabil de proprietate sau
întreprindere. În cazul exploatării
proprietăţii imobiliare, fluxul de
numerar periodic este în general
estimat ca venitul brut minus
pierderile din neocupare şi din
neîncasarea chiriei minus cheltuielile/
costurile de funcţionare. Apoi se
actualizează seria veniturilor nete din
exploatare periodice, împreună cu
valoarea terminală, anticipată pentru
sfârşitul perioadei de previziune. În
cazul proprietăţilor în dezvoltare, se
estimează cheltuielile de capital,

GN 9, 3.2
GN 12, 3.2
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costurile de dezvoltare şi venitul
anticipat din vânzări pentru a calcula o
serie de fluxuri de numerar care apoi
se actualizează, pe perioada
previzionată de dezvoltare şi
comercializare. În cazul unei
întreprinderi, se actualizează fluxurile
de numerar periodice estimate şi
valoarea întreprinderii de la sfârşitul
perioadei de previziune. Cele mai
utilizate aplicaţii ale analizei DCF sunt
Valoarea actualizată (VA), valoarea
netă actualizată (VNA) şi rata internă
de rentabilitate (RIR) a fluxului de
numerar.
Analiza investiţiei
(Investment
Analysis)

Un studiu efectuat în scopul
GN 9, 3.5
dezvoltării şi investirii, evaluării
performanţei investiţiilor, sau analizei
unei tranzacţii care implică investiţii.
Analizele investiţiilor sunt numite
studii de fezabilitate (economică),
analize de piaţă sau de comercializare
sau studii de previziune financiară.

Anuitate (Annuity)

O serie de plăţi făcute sau primite la
anumite intervale, fie pe viaţă, fie pe
un număr stabilit de perioade.

Asociaţii ale
proprietarilor de
proprietăţi istorice
(Historic House
Owner Associations)

Asociaţii partenere non-profit care
GN 15, 3.1
promovează conservarea proprietăţilor
istorice şi acordă consultanţă
membrilor proprietari în probleme,
precum administrarea, repararea,
mentenanţa, impozitarea şi asigurarea
proprietăţilor istorice.

Asociere
(Partnership)

O unire între două sau mai multe
persoane, care deţin în comun o
proprietate sau o întreprindere şi
împart profiturile şi pierderile.

Tipuri de
proprietate,
5.1.1
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Asocierile pot îmbrăca mai multe
forme legale.
Asociere în
participaţie
(Joint Venture)

O combinaţie de două sau mai multe
Tipuri de
entităţi care se unesc în scopul
proprietate,
realizării unui anumit proiect; se
5.1.2.2
deosebeşte de celelalte forme de
asociere prin limitarea duratei asocierii
şi prin scopul specific al acesteia.
O înţelegere contractuală prin care
două sau mai multe părţi întreprind o
activitate economică supusă
controlului comun.

Bunuri mobile
(Personalty)

IAS 31, 3

Termen legal utilizat în unele ţări
GN 5, 3.14
pentru a desemna componente ale
proprietăţii imobiliare. Bunurile
mobile includ elementele corporale sau
necorporale care nu reprezintă
proprietate imobiliară
A se vedea şi Proprietate mobiliară.

Calibrare
(Calibration)

Procesul de analiză a grupurilor de GN 13, 3.2
proprietăţi şi de informaţii de piaţă
pentru a determina parametrii specifici
cu care se operează în modelul de
analiză.

Capital investit
(Invested Capital)

Suma dintre capitalul propriu şi
împrumuturile pe termen lung.

Capitalizare
(Capitalisation)

i) Convertirea la o anumită dată, a GN 4, 3.3;
venitului net sau a unei serii de GN 6, 3.7;
încasări nete, curente sau estimate, GN 12, 3.1
pe o anumită perioadă, în valoarea
echivalentă a capitalului.
ii) În evaluarea întreprinderii, se
referă la structura capitalului unei
entităţi de afaceri.
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iii) În evaluarea întreprinderii se
referă şi la recunoaşterea unei
cheltuieli ca o valoare a unui activ
imobilizat şi nu ca o cheltuială
curentă.
Metodă de estimare a valorii unei
proprietăţi prin referire la profiturile
nete şi la o rentabilitate procentuală
aşteptată. În unele ţări, capitalizarea se
referă la conversia unui flux de venit
în valoare a capitalului, prin folosirea
unui singur factor de conversie.
Cea mai bună
utilizare
(Highest and Best
Use)

Cea mai probabilă utilizare a
proprietăţii care este fizic posibilă,
justificată adecvat, permisă legal,
fezabilă financiar şi care conduce la
cea mai mare valoare a proprietăţii
evaluate.

Concepte
fundamentale
ale Principiilor
de Evaluare
General
Acceptate, 6.3

A se vedea şi Valoare de piaţă.
Certificat al valorii
(Certification of
Value)

Certificarea unei valori în format
prescis astfel încât să respecte cerinţele
statutare sau standardizate.
A se vedea Certificarea valorii, Raport
de evaluare.

Chiriaş/locatar
(Lessee)

O persoană căreia i se închiriază o
proprietate în baza unui contract de
închiriere. În mod uzual chiriaşul este
numit locatar.

Chirie
Rent(al)

A se vedea şi Chirie contractuală,
Chirie de piaţă, Chirie în funcţie de
venituri.

Chirie contractuală
sau temporară
(Contract Rent or
Passing Rent)

Chiria prevăzută într-un anumit
contract de închiriere; deşi chiria
contractuală dintr-un anumit contract
poate fi egală cu chiria de piaţă, în

GN 2, 3.1.10.2
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practică aceasta poate fi substanţial
diferită, în special cea din contractele
de închiriere mai vechi, care conţin
clauze de chirie fixă.
Termenul „chirie contractuală” este
utilizat în America de Nord; chirie
temporară este utilizat în cadrul
Commonwealth.
Chirie economică
(Economic Rent)

A se vedea Chirie de piaţă.

Chirie în escaladă
(trepte)
(Rent Escalations or
Stepped Rents)

Modificările ascendente ale chiriei,
bazate pe modificări exterioare sau
indexări şi specificate în clauza unui
contract de închiriere.

Chirie în funcţie de
venituri
(Turnover Rent or
Participation Rent)

Orice formă de contract de închiriere
GN 2, 3.1.10.3
în care locatorul primeşte o chirie al
cărui nivel este stabilit în funcţie de
veniturile locatarului. Un exemplu este
chiria calculată ca procentaj din cifra
de afaceri.

Chirie de piaţă
(Market Rent)
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Suma de bani estimată pentru care o GN 2, 3.1.10.1
proprietate imobiliară sau spaţiu din
aceasta, ar fi închiriată, la data
evaluării, între un locator hotărăt şi un
locatar decis, în termenii adecvaţi de
închiriere ai unei tranzacţii cu chiria
determinată în mod obiectiv, după o
activitate adecvată de marketing, în
care părţile au acţionat în cunoştinţă
de cauză, prudent şi fără
constrângere. Ori de câte ori este
implicată chiria de piaţă, trebuie
prezentate ,,clauzele adecvate ale
contractului’’ pe care acesta le
reflectă.
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Chirie procentuală A se vedea Chirie în funcţie de
(Participation Rent) venituri.
Chirii în trepte
(Stepped Rents)

A se vedea Chirie în escaladă.

Clădire publică
(Public Building)

O clădire care serveşte comunităţii sau IVA 3, 3.5
îndeplineşte o funcţie socială şi face
parte din proprietatea publică. Astfel
de exemple sunt: clădirile tribunalelor,
sediile municipale, şcoli, închisori,
secţii de poliţie, unităţi militare,
biblioteci, spitale, clinici şi clădiri
sociale sau publice.

Companie
operaţională
(Operating
Company)

O întreprindere care desfăşoară o
activitate economică prin producerea,
vânzarea sau tranzacţionarea unui
produs sau serviciu.

Concesiunea
terenului (Ground
Lease)

De obicei, un contract pe termen lung GN 2, 3.1.3
asupra terenului, prin care se permite
locatarului să amenajeze terenul sau să
construiască clădiri pe acesta şi să
obţină, pe durata contractului, beneficii
din folosirea acestora.

Condiţii limitative
(Limiting
conditions)

Restricţii impuse evaluărilor de către
clienţi, evaluatori sau legislaţia
naţională aferentă.

Confiscare
(Condemnation)

Acţiunea sau procesul de punere în
aplicare a dreptului guvernului de
preluare a proprietăţii. În cadrul
confiscării, scăderea valorii dreptului
de moştenire, care derivă dintr-o
preluare parţială, este cunoscut sub
numele de daune.

GN 6, 3.33

Cod
Deontologic,
3.2

Termenii, confiscare şi daune, sunt
folosiţi în America de Nord.
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A se vedea şi Expropriere/Preluare de
stat.
Continuitatea
activităţii
(Going Concern)

Se consideră că entitatea îşi va
continua activitatea şi în viitorul
previzibil. Astfel, se presupune că
entitatea nu are intenţia şi nici nevoia
de a lichida sau de a-şi reduce în mod
semnificativ activitatea.
O întreprindere în exploatare.
Continuitatea activităţii serveşte şi ca
premisă a evaluării, conform căreia
evaluatorii şi contabilii consideră o
întreprindere ca entitate care îşi va
continua activitatea de exploatare
într-un orizont de timp nelimitat.
Premisa continuităţii activităţii este o
alternativă a premisei de lichidare.

IAS Cadrul
general 23;
IAS 1, 23-24

GN 4, 3.11
GN 6, 3.19.1
GN 6, 3.19.2,
5.7.1

Contract iniţial de
închiriere
(Headlease or
Master Lease)

Contract de închiriere a unei entităţi, GN 2, 3.1.4
cu scopul de a fi închiriată ulterior
unui subchiriaş, care o va ocupa şi o va
folosi.

Control
(Control)

Autoritatea de a guverna
managementul şi politicile unei
întreprinderi.

Control majoritar
(Majority Control)

Gradul de control asigurat de o poziţie GN 6, 3.24
majoritară.

i) Convenţia contabilă tradiţională
Convenţia
pentru elaborarea situaţiilor
(contabilă) a costului
financiare pe baza costurilor
istoric
suportate în realitate de proprietarul
Historical Cost
curent. Utilizarea acestei convenţii
Convention
contabile poate să nu reflecte
(Accounting)
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valoarea adecvată a activelor, la
data conturilor anuale.
ii) Activele sunt înregistrate la suma în Cadrul general
numerar sau echivalent de numerar IAS, 100 (a)
plătită în momentul cumpărării lor
sau la valoarea justă a sumei plătite
în momentul achiziţionării.
Datoriile sunt înregistrate la
valoarea echivalentelor obţinute în
schimbul obligaţiei sau, în anumite
împrejurări (de exemplu, în cazul
impozitului pe profit), la valoarea ce
se aşteaptă să fie plătită în numerar
sau echivalent de numerar pentru a
stinge datoriile, în cursul normal al
activităţii.
Coproprietate
(proprietate
comună)
(Partial or fractional
interest)

Drepturi create prin împărţirea legală a Tipuri de
drepturilor de proprietate. Un exemplu proprietate,
îl constituie proprietatea imobiliară
2.2.5.1
care nu aparţine unui singur proprietar.
Proprietatea poate aparţine unei
societăţi comerciale cu mai mulţi
acţionari sau asociaţi, sau mai multor
coproprietari.

Cost
(Cost)

i) Preţul plătit pentru bunuri sau
servicii devine costul acestora
pentru cumpărător.

Concepte
fundamentale
ale Principiilor
de Evaluare
ii) Suma necesară pentru a crea sau a
General
produce bunul sau serviciul.
Acceptate,
4.3, 4.10;
Costul este un concept referitor la
producţie, deci diferit de schimb. După Introducere la
IVS-urile 1, 2
obţinerea bunului sau după prestarea
şi 3, 3.2
serviciului, costul acestora devine un
fapt istoric.
Costul total al unei proprietăţi include
toate costurile directe şi indirecte de
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producţie a acesteia.
A se vedea şi Preţ, Valoare.
Cost de înlocuire
(nou)
Replacement Cost
(New)

O estimare a costului de înlocuire se
referă la construirea unei clădiri cu
utilitate comparabilă, folosind
proiectul şi materialele utilizate în mod
curent pe piaţă.

Concepte
fundamentale
ale Principiilor
de Evaluare
General
Acceptate,
4.11;

Costul curent al unui element nou
similar, care are o utilitate echivalentă
apropriată cu cea a elementului
evaluat.

GN 4, 3.20;
GN 6, 3.35

Costul de înlocuire a unui activ cu un
activ substitut cu aceeaşi utilitate; în
mod normal, rezultă din costul curent
de achiziţie a unui activ similar, nou
sau uzat, sau a unei capacităţi
potenţiale productive sau de servicii.
Costul de înlocuire presupune
utilizarea materialelor, tehnologiilor şi
proiectelor moderne.
Vezi şi Activ modern echivalent, Cost
de reproducţie.
Cost de înlocuire net
(CIN) (Depreciated
Replacement CostDRC)

O aplicaţie a abordării prin cost, care
poate fi utilizată la estimarea valorii
activelor specializate în scopuri de
raportare financiară când există
informaţiide piaţă insuficiente sau
deloc.
Costul curent al unui activ echivalent
modern minus deducerile pentru
deteriorarea fizică şi pentru orice
forme relevante de depreciere şi
optimizare.
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Concepte
fundamentale
ale Principiilor
de Evaluare
General
Acceptate, 9.4
IVA 1, 3.1;
IVA 3, 3.1;
GN 8, 3.1

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
A se vedea şi Abordarea prin cost.
Cost de
reproducţie (nou)
Reproduction Cost
(New)

Costul curent al construirii unei replici
exacte a structurilor existente,
utilizând acelaşi proiect şi materiale de
construcţie similare cu cele din
perioada de execuţie.

Costul curent al unui element nou,
identic.

Concepte
fundamentale
ale Principiilor
de Evaluare
General
Acceptate,
4.11;
GN 4, 3.22;
GN 6, 3.37

Pe piaţa obiectelor de artă, costul de
reproducţie este costul de creare a unei
copii fidele cu obiectul original.
A se vedea şi Metoda costului în
evaluarea obiectelor de artă, Cost de
înlocuire.
Costuri ulterioare
(Subsecvent Costs)

Conform principiului de recunoaştere
din IAS 16, 7, o entitate recunoaşte în
valoarea contabilă a unui element de
imobilizări corporale costul părţii
înlocuite într-un astfel de element,
când acel cost apare, dacă sunt
întrunite criteriile de recunoaştere.

IAS 16, 13

Culturi perene
(Perennial
Plantings)

Culturi formate din plante care au o
durată de viaţă care se prelungeşte
peste un an sau peste un ciclu de
recoltă. Un astfel de exemplu îl
reprezintă viile şi livezile. Aceste
tipuri de proprietăţi pot avea o
investiţie de capital semnificativă în
plantaţii, care reprezintă un activ
corporal amortizabil.

GN 10, 3.6

A se vedea şi Pădure/Fond forestier.
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Cumpărător special Un cumpărător pentru care un anumit
(Special Purchaser) activ are o valoare specială datorată
avantajelor provenite din deţinerea
acestuia, avantaje de care nu pot
beneficia ceilalţi cumpărători de pe
piaţă.

IVS 2, 3.4

A se vedea şi Valoarea specială.
Data evaluării
(Valuation Date)

Data la care este valabilă opinia
evaluatorului asupra valorii.

Data
raportului (Report
Date)

Data raportului de evaluare. Poate fi
aceeaşi sau poate fi diferită de data
evaluării.

Orice datorie care este:
Datorie financiară
(Financial Liability) a) o obligaţie contractuală
(i) de a ceda lichidităţi sau alt activ
financiar unei alte entităţi; sau
(ii) de a schimba instrumente
financiare sau alte datorii
financiare cu altă entitate, în
condiţii care sunt potenţial
nefavorabile pentru entitate;
b) un contract care va fi sau poate fi
decontat în propriile instrumente de
capitaluri proprii ale entităţii şi este:
(i) un instrument financiar
nederivat pentru care entitatea
este sau poate fi obligată să
livreze un număr variabil din
propriile instrumente de
capitaluri proprii; sau
(ii) un instrument financiar derivat
care va fi sau poate fi decontat
altfel decât prin schimbul unei
sume fixe de numerar sau al
unui alt activ financiar în
354 Glosar pentru IVS-uri

GN 4, 3.21;
GN 6, 3.36

IAS 32, 11
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schimbul unui număr fix din
propriile instrumente de
capitaluri proprii ale entităţii. În
acest scop, propriile instrumente
de capitaluri proprii ale entităţii
nu includ instrumentele care pot
fi ele însele contracte pentru
primirea sau livrarea viitoare a
propriilor instrumente de
capitaluri proprii ale entităţii.
Daune
(Damages)

A se vedea Confiscare.

Declaraţie de
conformitate
(Compliance
Statement)

O declaraţie care atestă faptul că
IVS 3, 3.1
evaluatorul a respectat cerinţele etice
şi profesionale conţinute în Codul
Deontologic IVSC, aferent îndeplinirii
misiunii. În unele ţări, declaraţia de
conformitate este cunoscută sub
denumirea de certificarea valorii. IVS
3, 5.1.10 şi 5.1.10.1 prezintă conţinutul
declaraţiei de conformitate.

Depreciere
(Impairment)

O pierdere în beneficiile economice
IPSAS 21.14
viitoare sau în potenţialul serviciilor
unui activ, care depăşeşte
recunoaşterea sistematică a
beneficiilor economice viitoare ale
activului sau a potenţialului serviciilor
prin depreciere.

Depreciere /
amortizare
(Depreciation)

i) În contextul evaluării activelor,
deprecierea se referă la corecţiile
efectuate asupra costului de
reproducţie sau de înlocuire a
activului, pentru a reflecta
deteriorarea fizică, deprecierea
funcţională (tehnologică) şi externă
(economică), pentru a estima
valoarea activului pentru un schimb

Concepte
fundamentale
ale Principiilor
de Evaluare
General
Acceptate, 3.7
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ipotetic, pe o piaţă unde nu există
informaţii despre vânzări. În
raportarea financiară amortizarea se
referă la cheltuiala care reflectă
alocarea sistematică a valorii
depreciabile/amortizabile a unui
activ, pe parcursul duratei lui de
viaţă utilă. Ea este specifică unei
anumite entităţi şi utilizări a
activului şi nu este afectată în mod
necesar de piaţă.
ii) Alocarea sistematică a valorii
IAS 16, 6;
amortizabile a unui activ pe întreaga IAS 36, 6;
sa durată de viaţă utilă.
IPSAS 17, 13
IPSAS 21, 14
Depreciere
economică
(Economic
Obsolescence)

Vezi Depreciere externă

Depreciere în
evaluare
(Obsolescence)

IVA 3, 3.3
O pierdere în valoare din cauza
diminuării utilităţii totale a proprietăţii,
cauzată de deteriorare, de modificări
tehnologice, ale comportamentului
uman şi de cerinţe sau modificări de
mediu. Deprecierea uneori este
clasificată în funcţie de elemente ca
proiect şi funcţionalitate depăşite,
elemente structurale ale proiectului,
care nu îndeplinesc cerinţele
standardelor curente şi de factori din
afara activului, cum sunt modificările
în cererea de utilizare.

Depreciere
funcţională
(Functional
Obsolescence)

O pierdere de valoare a unei structuri
cauzată de schimbările de gusturi,
preferinţe, inovaţii tehnologice sau
standarde de piaţă.
Deprecierea funcţională se evidenţiază
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prin costurile excesive de capital şi
costurile excesive de exploatare. Poate
fi recuperabilă sau nerecuperabilă.
Numită şi Depreciere tehnologică.
Depreciere externă
(External
Obsolescence)

O pierdere de valoare cauzată de
factori exteriori activului în cauză.
Deprecierea externă este numită şi
economică, de mediu sau de locaţie.
Exemple de depreciere economică sunt
schimbările în ceea ce priveşte
concurenţa sau în amenajarea
teritorială locală, cum este cazul unei
fabrici industriale lângă o zonă
rezidenţială. Se consideră a fi
nerecuperabilă deoarece cheltuiala
necesară soluţionării problemei nu este
practică.

Depreciere
tehnologică
(Technical
Obsolescence)

Termen folosit de evaluatorii de
imobilizări corporale pentru
deprecierea funcţională.

Dezvoltare
(Develop)

Realizarea unei clădiri, construcţii,
exploatare minieră sau alte operaţiuni
în, pe, peste şi sub teren sau efectuarea
oricărei modificări semnificative în
utilizarea clădirii sau terenului.

Discont pentru lipsă
de control
(Discount for Lack
of Control)

GN 6, 3.14
Un procentaj sau o sumă dedus(ă) ca
pro-rata din valoarea totală (100%) a
întreprinderii, care reflectă lipsa unora
sau a tuturor drepturilor de control.
A se vedea şi Primă de control.

Discont pentru
nelichiditate
(Marketability
Discount)

O sumă sau procentaj care se deduce
dintr-o participaţie la capital pentru a
reflecta lipsa de lichiditate.

GN 6, 3.28
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Discont pentru lipsa de control
Discont pentru
aplicabil la o participaţie minoritară.
participaţie
minoritară
(Minority Discount)

GN 6, 3.29

Drept de dispoziţie
al proprietarului
(Leased Fee
Interest)

Dreptul de proprietate care revine
proprietarului sau locatorului asupra
unei proprietăţi închiriate, în care
drepturile de folosinţă şi ocupare sunt
transferate unui chiriaş sau locatar;

Tipuri de
proprietate,
2.2.3

Drept de închiriere
(Leasehold Estate)

Dreptul unui locatar sau chiriaş în
proprietatea închiriată, respectiv
drepturile de folosinţă şi ocupare
pentru o anumită perioadă de timp şi
anumite condiţii (de ex. în schimbul
plăţii unei prime şi/sau unei chirii).

Tipuri de
proprietate
2.2.3

Proprietăţile pot fi închiriate pe o
perioadă de 25, 60 sau 99 de ani etc.
Drept de proprietate Dreptul de proprietate absolut, care
este limitat numai de stat. O
deplin
(Fee Simple (Estate) proprietate deţinută perpetuu
or Freehold))
Drept
de trecere
(Rights of Way)

Drept sau privilegiu, obţinut prin
utilizare sau prin contract, de trecere
peste o porţiune sau fâşie de teren
aflată în posesia altei persoane.

Deţinătorul unui contract iniţial de
Drept iniţial de
închiriere
închiriere
(Headleasehold
Interest or Sandwich
Lessor Interest)
Dreptul chiriaşului/
Locatarului
(Lease Interest)
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Cunoscut şi sub denumirea de dreptul
aferent contractelor de închiriere/
leasing sau dreptul de ocupare şi

Tipuri de
proprietate,
2.2.2
Tipuri de
proprietate,
2.2.4.2
GN 2, 3.1.5

GN 2, 3.1.7
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folosinţă. Dreptul real imobiliar care
este creat mai degrabă de clauzele unui
contract de leasing/închiriere, decât de
drepturile legale aferente deţinerii
proprietăţii imobiliare. Dreptul aferent
contractelor de închiriere/leasing este
generat numai de clauzele unui anumit
contract de închiriere/leasing, care
expiră la o dată prevăzută în timp şi
poate fi divizat sau cedat prin
subînchiriere altor părţi.
Dreptul locatarului
(Tenant’s Interest)

A se vedea Dreptul chiriaşului

Drepturi de
proprietate
(Property Rights)

GN 1, 3.7
Drepturi asociate cu deţinerea unei
proprietăţi imobiliare. Drepturile de a
poseda, a folosi şi a culege fructele, cât
şi de a dispune asupra obiectului
dreptului de proprietate imobiliară.
Acestea includ dreptul de construire
(sau de neconstruire) a terenului, de a-l
închiria, de a-l exploata la suprafaţă
sau în subteran, de a-i modifica
topografia, de a-l parcela şi de a-l
extinde în conformitate cu
reglementările legale. Aceste drepturi
sunt considerate atribute (elemente) ale
dreptului de proprietate. Atributele
dreptului de proprietate pot fi
exercitate numai în limitele şi
condiţiile prevăzute de lege. Dreptul
de proprietate poate fi susceptibil de
dezmembrare prin uz, uzufruct,
abitaţie, superficie şi servituţi legale,
naturale şi/sau convenţionale.

Drepturi reale
imobiliare
(Real Property)

Toate prerogativele, avantajele şi
GN 1, 3.9
beneficiile legate de proprietatea
asupra bunurilor imobile (proprietatea
imobiliară). Drepturile reale imobiliare
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reprezintă un concept legal, distinct de
proprietatea imobiliară (bunurile
imobile) care reprezintă un activ fizic.
Pot să existe anumite limitări
potenţiale în exercitarea drepturilor
reale.
A se vedea şi Proprietate, Proprietate
imobiliară.
Durată de viaţă
economică
(Economic Life)

Fie:
IAS 17,4
i) perioada de-a lungul căreia se
estimează că un activ este utilizabil
economic de către unul sau mai
mulţi utilizatori; fie
ii) numărul unităţilor de producţie sau
al unităţilor similare care se
estimează a se obţine prin utilizarea
activului de către unul sau mai mulţi
utilizatori.

Durată de viaţă
legală
(Legal Life)

Durata de viaţă a unui activ necorporal GN 4, 3.16;
5.8.2.1.4.2
stabilită prin lege (de ex.perioada de
protecţie legală sau contractuală a
activului necorporal).

Durată de viaţă utilă Fie:
(Useful life (of
a) perioada în care un activ este
Property, Plant and
prevăzut a fi disponibil pentru
Equipment))
utilizare de către o entitate; sau
b) numărul de unităţi de producţie
similare preconizate să se obţină din
activ de către o entitate.
Referitor la leasing, durata de viaţă
utilă este definită ca:
Perioada estimată care rămâne, de la
începutul perioadei de leasing, fără a fi
limitată la acesta, pe parcursul căreia
se aşteaptă ca beneficiile economice
încorporate în bun să fie consumate de
către entitate.
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IAS 16,6;
IAS 36,6;
IAS 38.8;
IPSAS 17, 13;
IPSAS 21, 14

IAS 17, 4
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Echipament
(Equipment)

A se vedea Mijloace fixe mobile

Elemente de
comparaţie
(Elements of
Comparison)

Caracteristicile specifice ale
proprietăţilor şi tranzacţiilor care
determină diferenţele dintre preţurile
plătite pentru proprietăţile imobiliare.
Elementele de comparaţie includ, fără
a se limita numai la acestea,
următoarele: drepturile de proprietate
transmise, condiţiile de finanţare,
condiţiile de vânzare, condiţiile de
piaţă, localizarea şi caracteristicile
fizice şi economice.

Evaluare
(Valuation)

Procesul de estimare a valorii.

Actul sau procesul prin care se ajunge
Evaluarea
la o opinie sau la o estimare a valorii
întreprinderii
(Business Valuation) unei întreprinderi sau participaţii la
aceasta.

GN 1, 3.3

GN 6, 3.5

Evaluarea globală
(Mass Appraisal)

Practica evaluării unor proprietăţi în
bloc, la o dată stabilită, în urma
aplicării sistematice şi uniforme a
metodelor şi tehnicilor de evaluare,
care permit analizarea şi verificarea
statistică a rezultatelor.

GN 13, 3.3

Evaluarea tehni-că
în industria
extractivă(Technical
Assessment in the
Extractive
Industries)

Un document tehnic elaborat de
experţii tehnici care sprijină evaluarea
industriei extractive şi care este o
anexă sau formează o parte din
raportul de evaluare.

GN 14, 3.15

Evaluator
(Valuer)

O persoană care are pregătirea
profesională necesară, capacitatea şi

Cod
Deontologic,3.3
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experienţa de a efectua o evaluare. În
unele ţări, se impune obţinerea unei
autorizaţii înainte ca evaluatorul să îşi
desfăşoare activitatea în acest sens.
A se vedea şi Evaluator profesionist de
proprietăţi.
Evaluator extern
(External Valuer)

Un evaluator care, împreună cu oricare Cod
asociat, nu are legături importante cu Deontologic,
clientul, cu un agent care acţionează în 3.5
numele clientului sau cu proprietatea
supusă evaluării.
A se vedea şi Evaluator independent,
Evaluator intern.

Evaluator de
întreprinderi
(Business Valuer)

O persoană care prin pregătire,
GN 6, 3.6
instruire şi experienţă este calificată să
efectueze o evaluare a unei
întreprinderi, participaţii, acţiuni şi/sau
a activelor necorporale.

Evaluator
independent
(Independent
Valuer)

Un evaluator care îndeplineşte
cerinţele specifice de independenţă,
aferente mai multor misiuni şi care
este supus unor reglementări sau legi,
în anumite ţări şi pentru anumiţi
clienţi.

Codul
deontologic,
3.6
IVA 2, 6.8.3

A se vedea şi Evaluator extern.
Evaluator intern
(Internal Valuer)
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Un evaluator angajat fie în cadrul
Cod
întreprinderii care deţine activele, fie
Deontologic,
în cadrul firmei de contabilitate
3.4
responsabilă cu elaborarea rapoartelor
şi/sau înregistrărilor financiare ale
întreprinderii. Un evaluator intern este
apt să respecte toate exigenţele privind
independenţa şi obiectivitatea
profesională, solicitate în conformitate
cu Codul Deontologic însă, în anumite
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tipuri de angajamente este posibil să
nu îndeplinească întotdeauna rolul de
evaluator independent, din cauza unor
reglementări de reprezentare publică.
A se vedea şi Evaluator extern.
Evaluator
profesionist de
proprietăţi
(Professional
Property Valuer)

O persoană care are calificările,
abilităţile, competenţa şi experienţa
necesare pentru a estima valoarea – în
general, valoarea proprietăţii – pentru
o diversitate de scopuri, incluzând
tranzacţii care presupun cedarea
dreptului de proprietate asupra
bunurilor, a proprietăţii considerată
garanţie pentru asigurarea
împrumuturilor, a proprietăţii care face
obiectul unor litigii sau pentru
impozitare şi a proprietăţii tratate ca
active imobilizate în rapoartele
financiare. Un evaluator profesionist
de proprietăţi poate avea şi competenţa
de a efectua evaluări ale altor categorii
de bunuri, de exemplu: bunuri mobile,
întreprinderi şi active financiare.

Introducere/
Obiective şi
arie de
aplicabilitate
ale IVS;
GN 5, 3.17

A se vedea Evaluator extern, Evaluator
independent, Evaluator intern,
Evaluator.
Expert tehnic în
industria extractivă
(Technical Expert in
the Extractive
Industries)

O persoană care este responsabilă
GN 14, 3.14
pentru toată evaluarea tehnică aflată la
baza evaluării în industria extractivă
sau numai pentru o parte a acesteia. Un
expert tehnic trebuie să aibă experienţa
adecvată în această problemă şi, în
ţările unde se cere prin statut sau
legislaţie, trebuie să fie membru sau să
deţină o licenţă valabilă din partea unei
organizaţii profesionale, care să aibă
autoritatea de a sancţiona membrii sau
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licenţiaţii. Un specialist acreditat nu
poate să realizeze toată evaluarea
tehnică sau o parte a acesteia, fără să
fie expert tehnic.
Expropriere/
cumpărare
obligatorie
(Compulsory
Acqisition/Purchase)

În conformitate cu procedurile şi
practicile legale, preluarea de către
guvern a proprietăţilor private în
scopul utilizării publice contra unei
compensaţii, aşa cum este prevăzut de
lege.
Termenul, expropriere sau cumpărare
obligatorie, este utilizat în cadrul
Commonwealth. Termenii expropriere
şi despăgubire sunt utilizaţi în America
de Nord.
A se vedea şi Confiscare.

Factor de
capitalizare
(Capitalisation
Factor)

Ferme agricole
(Crop(ping) Farms)
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Orice multiplu sau divizor folosit
pentru a converti venitul în valoare.

GN 4, 3.4;
GN 6, 3.8

A se vedea şi Rata de capitalizare,
Multiplicatorul venitului, Rată de
evaluare.
Proprietăţi agricole utilizate pentru GN 10, 3.1
producerea mărfurilor care în general
sunt plantate şi recoltate într-un ciclu
de 12 luni. Pe proprietăţile utilizate
pentru producţia anuală se pot cultiva
mai multe tipuri de recoltă anuală, în
aceeaşi perioadă, iar aceste recolte pot
necesita sau nu irigaţii. Anumite
mărfuri sunt culturile anuale, care pot
fi lăsate în pământ peste acel ciclu de
12 luni, conform prevederilor unui
contract sau în situaţia unor condiţii de
piaţă nefavorabile. Aceste recolte vor
ţine mai mult de un an după strângerea
recoltei însă nu sunt considerate
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permanente.
A se vedea şi Teren irigat, Culturi
perene.
Ferme de lapte
(Dairy Farms)

Proprietăţi agricole utilizate în
GN 10, 3.2
producţia de lapte de vacă sau pentru
alte produse lactate. Aceste proprietăţi,
în general deţin construcţii extinse
(grajduri, hale pentru muls, silozuri) şi
echipamente (iesle pentru hrănit,
maşini de muls). Furajul poate fi
produs pe proprietate, achiziţionat sau
obţinut din ambele surse.

Ferme zootehnice/
Crescătorii de
animale
(Livestock Ranches
/Stations)

GN 10, 3.5
Proprietăţi agricole folosite pentru
creşterea şi hrănirea animalelor
precum vaci, oi, porci, capre, cai sau
combinaţii ale acestora. Utilizarea
efectivă a acestor proprietăţi poate
îmbrăca diferite forme. Animalele pot
fi crescute, înmulţite şi vândute în
procesul de funcţionare a proprietăţii.
Animalele tinere pot fi achiziţionate
din afara proprietăţii şi apoi crescute
pe proprietate. Animalele pot fi
crescute pentru consum sau ca animale
de prăsilă. Furajul pentru animale
poate fi produs pe proprietate, importat
sau obţinut din ambele surse.
Proprietăţile utilizate pentru creşterea
şi hrănirea animalelor au investiţii
semnificative de capital în construcţii
(ţarcuri, adăposturi pentru animale,
staule, gard despărţitor) şi chiar în
animale, care pot fi amortizabile sau
neamortizabile, în funcţie de legile şi
reglementările naţionale.

Flux de numerar
(Cash Flow)

Venitul net periodic, curent sau cel
estimat, generat de veniturile şi
cheltuielile de funcţionare şi de
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vânzarea unei proprietăţi, generatoare
de venit.
Flux de numerar brut: Profitul net plus
cheltuieli non-cash, cum este
amortizarea.
Flux de numerar net: Pe o perioadă de
exploatare, acel numerar care rămâne
după ce au fost achitate toate
cheltuielile în numerar ale
întreprinderii. Fluxul de numerar net
este definit ca fiind numerarul
disponibil pentru capitalul propriu
(acţionari) sau pentru capitalul investit
(investitori).
Flux de numerar net pentru capitalul
propriu: Profitul net (după impozit)
plus amortizarea şi alte cheltuieli noncash, minus creşterile fondului de
rulment, minus cheltuielile de capital,
minus descreşterea capitalului
împrumutat investit sau plus creşterea
capitalului împrumutat investit.
Flux de numerar net pentru capitalul
investit: Fluxul de numerar net pentru
capitalul propriu plus dobânzile plătite
(după deducerea impozitului) minus
creşterea netă a capitalului împrumutat
investit.
Fond comercial
(Goodwill)
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i) Un activ necorporal transferabil,
bazat pe probabilitatea ca clienţii să
continue să apeleze la aceleaşi
locaţii unde se desfăşoară activitatea
sub un anumit nume comercial sau
acolo unde bunurile sunt vândute iar
serviciile oferite sub o marcă de
comerţ, al cărui rezultat este
perspectiva de a obţine un profit
acceptabil.

GN 4, 3.6.1
GN 6, 3.11.1
GN 4, 3.6.2;
GN 6, 3.11.2

GN 4, 3.6.3;
GN 6, 3.11.3

GN 4, 3.6.4
GN 6, 3.11.4
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ii) Fondul comercial include două
componente distincte: fondul
comercial al proprietăţii, care este
transferat noului proprietar prin
vânzarea proprietăţii şi fondul
comercial personal, asociat cu
proprietarul sau managerul (în acest
caz, acest element al fondului
comercial va dispărea după
vânzarea proprietăţii).
iii) Beneficii economice viitoare
provenite din active care nu pot fi
identificate în mod individual şi
recunoscute în mod distinct.

Tipuri de
proprietate,
4.4.2.1

IFRS 3,
Anexa A

Vezi şi Fond comercial personal, Fond
comercial transferabil.
Fond comercial
personal (Personal
Goodwill)

Valoarea determinată de profitul peste GN 4, 3.12.2;
aşteptările pieţei, care va dispărea după GN 6, 3.20.2;
vânzarea proprietăţilor generatoare de GN 12, 3.3.2
afaceri, împreună cu acei factori
financiari specifici operatorului curent
al afacerii, cum sunt impozitarea,
politica de amortizare, costurile
împrumuturilor şi capitalul investit în
afacere.
Vezi şi Fond comercial, Fond
comercial transferabil.

Fond comercial
transferabil
(Transferable
Goodwill)

Fond de rulment
(Working Capital)

Acel activ necorporal care apare ca
rezultat al numelui comercial şi
reputaţiei, clientelei, locaţiei,
produselor şi altor factori similari, care
generează beneficii economice. Este
specific proprietăţilor generatoare de
afaceri şi va fi transferat noului
proprietar prin vânzarea proprietăţii.
Diferenţa dintre activele curente
(circulante) şi datoriile curente.

GN 4, 3.12.3;
GN 6, 3.20.3;
GN 12, 3.3.3

GN 6, 3.42
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Garanţie pentru
împrumut (Loan
Security)

Un activ care este desemnat să fie la
dispoziţia creditorului pentru a fi
vândut şi a se recupera astfel soldul
creditului, în caz de nerambursare a
acestuia.

GAVP
(GAVP)

Principii de evaluare general acceptate; Introducere/
cea mai bună practică în activitatea de Obiective şi
evaluare.
arie de
aplicabilitate
ale IVS

Holding
(Holding Company
or Investment
Business)

O entitate care controlează filialele
prin deţinerea pachetelor de acţiuni de
control ale acestora.

Tipuri de
proprietate,
4.3.1;

O afacere care încasează venituri de
pe urma activelor sale.

GN 6, 3.21

i) Active destinate utilizării pe o bază
Imobilizări
continuă (termen lung) în activitatea
corporale
Property, Plant and unei întreprinderi, şi anume teren şi
construcţii, maşini, utilaje şi
Equipment (PP&E)
echipamente, alte categorii de active
identificabile; mai puţin amortizarea
cumulată. Terenurile şi mijloacele
fixe sunt active corporale sau fizice.

Concepte
fundamentale
ale Principiilor
de Evaluare
General
Acceptate,
3.5.2.1

ii) Active corporale care:a) sunt
IAS 16.6
deţinute de o întreprindere pentru a IPSAS 17,12
fi utilizate în producţia de bunuri
sau prestarea de servicii, pentru a fi
închiriate terţilor sau pentru a fi
folosite în scopuri administrative; şi
b) este posibil a fi utilizate pe
parcursul mai multor perioade.
Impozitarea în
funcţie de valoare
(Ad-valorem
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O procedură de prelevare a veniturilor, GN 13, 3.1
bazată pe estimarea valorii proprietăţii,
în corelare cu o scală a impozitării
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Property Taxation)

definită prin lege, cu specificarea
intervalului de timp.
A se vedea Valoare de impozitare, de
impunere sau Valoare impozabilă.

GN 14, 3.1
Industria extractivă Acele activităţi implicate în găsirea,
extracţia şi în procesele asociate găsirii
(Extractive
resurselor naturale, în sau în
Industries)
apropierea scoarţei pământului.
Cuprinde industria minieră şi industria
petrolului. Nu include sectorul de
industrie aferent extracţiei apei din
pământ, dar include extracţia fluidelor
geotermale, pentru conţinutul lor
energetic.
Industria minieră
(Minerals Industry)

Entităţile implicate în explorarea
GN 14, 3.7
mineralelor, minerit, procesarea şi
marketingul mineralelor. GN nu se
referă şi la activele prin care se face
rafinarea metalelor sau la uzinele de
procesare a mineralelor, cum ar fi
activele implicate în distribuţia
metalelor rafinate, până la fabricarea
metalelor sau în producţia de minerale,
până la piaţa finală.

Industria petrolului
(Petroleum
Industry)

Entităţile implicate în explorări pentru GN 14, 3.9
ţiţei şi în extracţia, procesarea,
rafinarea şi vânzarea ţiţeiului şi
gazelor asociate. GN 14 nu se referă şi
la activităţile din avalul procesării sau
rafinării petrolului şi gazelor naturale,
cum ar fi activele implicate în
distribuţia produselor petroliere
rafinate către retaileri.

Informaţii
comparabile
(Comparable Data)

Informaţii utilizate în evaluare care
conduc la estimările valorii;
informaţiile comparabile se referă la

GN 1, 3.2
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proprietăţile care au caracteristici
similare cu cele ale proprietăţii supusă
evaluării (proprietatea subiect). Astfel
de informaţii includ preţuri de vânzare,
chirii, venituri şi cheltuieli, rate de
capitalizare şi de actualizare practicate
pe piaţă.
Instalaţii
(Plant)

Active care sunt combinate indisolubil GN 3, 1.1.1
cu altele şi care pot include construcţii
specializate nepermanente, maşini şi
echipamente netehnologice.

Instrumente de
investiţii financiare
(Securitised
Investment
Instruments)

Valori mobiliare sau de instrumente
financiare care reflectă atât poziţiile de
datorie, cât şi de capitaluri proprii,
reprezintând o alternativă la
proprietatea directă. Investitorii pot
deţine şi tranzacţiona părţi sau acţiuni
într-o proprietate sau într-un pachet de
proprietăţi la fel cum pot deţine şi
tranzacţiona acţiuni ale entităţilor.
Piaţa pentru astfel de valori mobiliare
include atât un sector privat sau
instituţional (societăţi, fonduri,
companii de asigurare), cât şi un sector
public (investitori individuali care
tranzacţionează pe piaţa de capital).
Instrumentele de investiţie – valori
mobiliare includ fonduri de investiţii
imobiliare, fonduri ipotecare sau de
alte valori mobiliare bazate pe ipoteci,
firme de exploatare imobiliară, etc.

Tipuri de
proprietate
5.1.4; 5.1.4.1;
5.1.4.2

Orice contract ce generează simultan IAS 32,11
Instrument
financiar (Financial un activ financiar pentru o
întreprindere şi o datorie financiară
Instrument)
sau un instrument de capitaluri proprii
pentru altă întreprindere.
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Instrumente de
investiţie (titluri de
valoare)

Instrumente care asigură poziţiile de
Tipuri de
datorie şi de capital, care sunt
proprietate,
achiziţionate şi vândute într-un sector 5.1.4.2
de piaţă privat sau instituţional şi întrun sector de piaţă public; exemplele
sunt: fondurile imobiliare, fondurile
ipotecare sau alte valori imobiliare,
bazate pe ipoteci, firme de exploatare
imobiliară.

Interese financiare Interesele create prin ipotecarea
(Financial Interests) proprietăţii imobiliare atunci când
aceasta este utilizată drept colateral
pentru garantarea unei finanţări sau
cheltuieli legate de proprietatea
respectivă sau reprezentând o
participaţie de capital la proprietatea
respectivă.

Tipuri de
proprietate,
2.2.5.3

Tipuri de
Interesele financiare rezultă din
proprietate,
divizarea legală a proprietăţii asupra
5.1
întreprinderii sau proprietăţii
imobiliare (de exemplu: asocieri,
societăţi comerciale, societăţi mixte,
coproprietate), dintr-un drept opţional
de a vinde sau cumpăra o proprietate
(de exemplu imobiliară, acţiuni sau
alte instrumente financiare) la un preţ
dat şi într-o perioadă stabilită, sau prin
crearea unor instrumente
investiţionale bazate pe un pachet de
active imobiliare.
Interesul chiriaşului A se vedea Dreptul
(Tenant’s Interest) chiriaşului/locatarului.
Investiţii imobiliare i) Proprietatea imobiliară (un teren sau IAS 40, 5;
o clădire – sau parte a unei clădiri – IPSAS 16, 6;
(Investment
sau ambele) deţinută (de proprietar
Propery)
sau de locatar, în baza unui contract
de leasing financiar) mai degrabă în
scopul închirierii sau pentru
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creşterea valorii capitalului sau
ambele, decât pentru:
a) a fi utilizată în producţia de
bunuri, prestarea de servicii sau în
scopuri administrative sau
b) a fi vândută pe parcursul
desfăşurării normale a activităţii.
ii) În proprietatea imobiliară, bunurile
deţinute cu scopul de a fi închiriate
unei terţe părţi, pentru o posibilă
ocupare viitoare de către proprietar
sau în scopul unei dezvoltări
viitoare pentru a aduce un venit din
chirii sau un profit din revânzare.
Ipotecă
(Mortgage)

Plasarea unei proprietăţi drept garanţie IVA 2, 3.2
pentru rambursarea unui credit,
conform unor clauze şi condiţii
specificate. În cazul încetării plăţii
ratelor la credit, creditorul poate, în
mod legal, să execute garanţia.

Ipoteze
(Assumptions)

Supoziţii considerate a fi adevărate.
Ipotezele implică fapte, condiţii sau
situaţii care afectează subiectul sau
abordarea unei evaluări, dar care nu
pot fi verificate sau nu necesită o
verificare. Acestea sunt aspecte care,
după ce au fost declarate, trebuie
acceptate în vederea înţelegerii
evaluării. Toate ipotezele care stau la
baza unei evaluări trebuie să fie
rezonabile.

Cod
Deontologic,
3.1

A se vedea şi Ipoteze speciale,
neobişnuite sau extraordinare.
Ipoteze speciale,
neobişnuite sau
extraordinare
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Înainte de a încheia tranzacţia de
achiziţie a unei proprietăţi, un
cumpărător prudent trebuie să facă

IVS 3, 3.3
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(Special, Unusual,
or Extraordinary
Assumptions)

investigaţii proprii (due diligence),
interesându-se pe piaţă despre
respectiva proprietate. Este normal ca
evaluatorul să utilizeze ipotezele
privind rezultatul probabil al acestei
analize şi să se bazeze pe informaţia
pe care clientul i-o pune la dispoziţie
în această problemă. Ipotezele
speciale, neobişnuite sau extraordinare
pot fi orice ipoteze adiţionale care se
referă la problemele studiate în cadrul
acestei analize sau care se referă la
alte probleme, cum ar fi identitatea
cumpărătorului, starea fizică a
proprietăţii, prezenţa poluanţilor (cum
ar fi contaminarea pânzei de apă
freatică) sau abilitatea de a redezvolta
proprietatea.
A se vedea şi Ipoteze.

Întreprindere/
Entitate
(Business Entity)

O organizaţie comercială, industrială,
de servicii sau de investiţii, care
desfăşoară o activitate economică; în
general o întreprindere cu scop de
profit. Întreprinderile sunt entităţi
legal constituite sub diferite forme, în
general încadrându-se în două
categorii, respectiv: familiale, asocieri
în participaţiune, societăţi în nume
colectiv sau în comandită simplă, pe
de o parte, şi societăţile comerciale de
capitaluri închise sau deschise, pe de
altă parte. Alte forme de întreprinderi
pot fi grupurile de întreprinderi şi
entităţi multiple. Participaţia la
proprietate într-o întreprindere poate fi
nedivizată, împărţită între acţionari
şi/sau poate să implice o participaţie
majoritară şi o participaţie minoritară.

Tipuri de
proprietate,
4.1, 4.2, 4.7,
4.8;
GN 6, 3.4

A se vedea şi Continuitatea activităţii,
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Companie holding, Companie
operaţională, Proprietăţi generatoare
de afaceri.
O entitate care are următoarele
IPSAS 21.14
Întreprinderea
caracteristici:
publică de afaceri
(Government
a) este o entitate cu capacitatea de a
Business Enterprise
contracta în nume propriu;
(GBE))
b) i-a fost desemnată autoritatea
financiară şi operaţională de a
desfăşura o activitate;
c) vinde bunuri şi servicii, în cursul
normal al activităţii sale, către alte
entităţi realizănd profit sau
recuperarea totală a costurilor;
d) nu se bazează pe finanţare continuă
din fonduri publice pentru
continuarea activităţii (alta decât
achiziţionarea de produse într-o
tranzacţie desfăşurată în condiţii
obiective); şi
e) este controlată de o entitate din
sectorul public.
Leasing/ închiriere
(Lease)

GN 2, 3.1.6
i) Un acord contractual prin care
drepturile de folosinţă şi de posesie
sunt transferate de la deţinătorul
titlului de proprietate (numit şi
proprietar sau locator) în schimbul
promisiunii făcute de către o altă
parte (numită chiriaş sau locatar) de
a plăti chiriile/rentele aşa cum sunt
prevăzute în contractul de
închiriere/leasing. În practică,
drepturile şi obligaţiile părţilor pot
fi complexe şi depind de clauzele
specificate în contract.
ii) Un contract prin care locatorul
cedează locatarului, în schimbul
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unei plăţi sau unei serii de plăţi,
dreptul de a folosi un bun pentru o
perioadă convenită de timp.
Leasing financiar
(Finance Lease)

Operaţiunea de leasing care transferă,
în mare măsură, toate riscurile şi
avantajele aferente dreptului de
proprietate asupra bunului. Titlul de
proprietate poate fi transferat, în cele
din urmă sau nu.

IAS 17, 4

A se vedea şi Leasing operaţional.
Leasing operaţional Operaţiunea de leasing ce nu intră în
categoria de leasing financiar.
(Operating lease)

IAS 17, 4

A se vedea şi Leasing financiar.
Lista clădirilor de
patrimoniu sau
registrul
proprietăţilor
istorice
(Listing of Heritage
Building or Historic
Properties Register)

O înregistrare oficială a proprietăţilor GN 15, 3.3
istorice. Nu toate proprietăţile istorice
sunt înregistrate în mod obligatoriu în
listă/registru. Multe proprietăţi
recunoscute în mod public ca având
importanţă culturală şi istorică sunt
calificate de asemenea ca proprietăţi
imobiliare istorice.

Locator
(Lessor)

Un proprietar care transferă dreptul de
folosinţă a unui activ unei alte
persoane (locatar) în baza unui
contract de închiriere. Locatorul este
numit, de obicei, proprietar.

Management de
competenţă medie
(Average
Competent
Management)

A se vedea Operator de eficienţă
rezonabilă.

Maşini
(Machinery)

Vezi Mijloace fixe mobile
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Metoda costului în
evaluarea obiectelor
de artă (Cost
Approach for
Valuing Fine Art)

O abordare comparativă a valorii
obiectelor de artă care ia în
considerare, ca substitut pentru
cumpărarea unui anumit obiect de
artă, posibilitatea creării unui alt
obiect de artă care să înlocuiască
originalul. Estimarea evaluatorului se
bazează pe costul de reproducţie sau
de înlocuire al obiectului de artă în
cauză şi pe natura înlocuirii, de ex.
înlocuirea unui obiect vechi cu unul
nou, bază de despăgubire, o copie
exactă (facsimil) sau o reproducere.
„Înlocuirea unui obiect vechi cu unul
nou” se referă la costul de achiziţie al
aceluiaşi element sau, dacă acesta nu
este disponibil, al unui element de
acelaşi fel şi în aceeaşi stare, de pe
piaţa de vânzare cu amănuntul a
obiectelor de artă noi.
„Bază de despăgubire” se referă la
costul de înlocuire a unui element cu
altul similar şi în aceeaşi stare pe piaţa
de vânzare cu amănuntul, la mâna a
doua a obiectelor de artă şi antichităţi.
„O reproducere” este o copie a
obiectului original, cât mai apropiată
cu originalul în ceea ce priveşte
natura, calitatea şi vechimea
materialelor, însă creată prin metodele
moderne de realizare.
„O copie exactă (facsimil)” reprezintă
o copie fidelă a obiectului original,
realizată cu materiale care au o natură,
calitate şi vechime similară şi prin
metodele de realizare din perioada
originală.
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A se vedea Analiza Fluxului de
Metoda
numerar actualizat (DCF).
dividendelor
(Dividends Method)
Metoda investiţiei
(Investment
Method)

O procedură de evaluare care
capitalizează venitul viitor estimat sau
utilitatea ca bază pentru estimarea
valorii de piaţă a activului în cauză.
Ipoteza implicită este că investitorul
nu va plăti mai mult pentru activul în
cauză faţă de cât ar trebui să plătească
pentru un alt activ cu un flux de venit
de mărime, durată şi probabilitate
comparabile.
A se vedea şi Abordarea prin venit.

Metoda
promotorului
imobiliar
(Contractor’s
Method)

A se vedea Abordare prin cost.

În cadrul abordărilor în evaluare, o
Metodă de
evaluare (Valuation cale specifică de estimare a valorii.
Method)

GN 4, 3.24;
GN 5, 3.21;
GN 6, 3.39

GN 3, 3.3; GN
Mijloace fixe mobile Active imobilizate corporale, altele
5, 3.15; GN 8,
decât proprietatea imobiliară, care:
(Plant and
(a) sunt deţinute pentru a fi utilizate 3.5
Equipment)
în producţia de bunuri sau
prestarea de servicii, pentru a fi
închiriate terţilor sau pentru a fi
folosite în scopuri administrative;
şi
(b) se preconizează să fie utilizate pe
parcursul mai multor perioade.
Categoriile de mijloace fixe mobile
sunt:
Instalaţii. Active care sunt combinate
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indisolubil cu altele şi care pot
include construcţii specializate
nepermanente, maşini şi echipamente
netehnologice.
Maşini. Maşinile individuale sau un
grup de maşini. O maşină este un
aparat utilizat pentru un proces
specific în activitatea de exploatare a
entităţii.
Echipamente. Alte active care sunt
utilizate pentru a facilita funcţionarea
întreprinderii sau entităţii.
Active corporale care:
IAS 16.6
(a) sunt deţinute pentru a fi utilizate
în producţia de bunuri sau
prestarea de servicii, pentru a fi
închiriate terţilor sau pentru a fi
folosite în scopuri administrative;
şi
b) este preconizat a fi utilizate pe
parcursul mai multor perioade
A se vedea şi Bunuri mobile.
Mineral (Mineral)

Orice material natural folositor şi/sau GN 14, 3.4
având o valoare în sine, stabilită de
umanitate şi găsit în sau pe scoarţa
pământului. Pentru scopul GN 14,
mineralele includ şi mineralele
metalice, mineralele industriale,
pietriş, pietre preţioase şi combustibili
minerali; dar mineralele nu includ
petrolul, care este definit separat.
Vezi şi Petrol

Misiuniea de
evaluare
(Valuation
Assignment)
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A se vedea Specificaţiile misiunii de
evaluare.
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Mobilier, accesorii Bunuri mobile corporale, accesorii
comerciale şi amenajările locatarului.
şi echipamente
(Furniture, Fixtures
A se vedea şi Bunuri mobile.
and Equipment)
Modelare
financiară
(Financial
Modelling)

Previziunea schemei de evoluţie a
venitului sau fluxului de numerar
periodic al unei întreprinderi sau
proprietăţi, din care pot fi calculaţi
indicatori ai rentabilităţii financiare.
Previziunile venitului sau fluxului de
numerar se fac prin utilizarea unui
model financiar care reflectă relaţiile
istorice dintre venituri, cheltuieli şi
valoarea capitalului, precum şi cele
rezultate din previziunea acestor
variabile. De asemenea, modelarea
financiară poate fi utilizată şi ca un
instrument de conducere pentru a testa
aşteptările în ceea ce priveşte
performanţa proprietăţii, pentru a
evalua integritatea şi stabilitatea
modelului DCF sau ca o metodă de
reproducere a paşilor făcuţi de
investitori în luarea deciziilor privind
achiziţionarea, vânzarea sau deţinerea
unei proprietăţi sau unei întreprinderi.

Tipuri de
proprietate,
3.2.2.2; GN 5,
3.6.
GN 9, 3.3

A se vedea şi Analiza fluxului de
numerar actualizat.
Modelul bazat pe A se vedea Modelul de reevaluare.
valoarea justă
(Fair Value
Model)
Modelul costului
(Cost Model)

După recunoaşterea ca activ, un
element de imobilizări corporale va fi
înregistrat la costul său minus orice
amortizare acumulată şi orice pierderi
acumulate din depreciere.

IAS 16, 30
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Vezi şi Modelul bazat pe reevaluare.
Modelul de
reevaluare
(Revaluation
Model)

După recunoaşterea ca activ, un
IAS 16, 31
element de imobilizări corporale a cărui
valoare justă poate fi evaluată credibil
va fi înregistrat la o valoare reevaluată,
aceasta fiind valoarea sa justă la data
reevaluării minus orice amortizare
acumulată ulterior şi orice pierderi
acumulate din depreciere. Reevaluările
se vor face cu suficientă regularitate
pentru a se asigura că valoarea
contabilă nu diferă prea mult de ceea ce
s-ar fi determinat prin utlizarea valorii
juste la data bilanţului.
Vezi şi Modelul bazat pe cost.

Multiplicator de
venit
(Income
Multiplier or
Years’ Purchase)

Raportul dintre preţul de vânzare sau
valoarea unei proprietăţi şi venitul
mediu anual sau venitul aşteptat; poate
fi bazat pe venitul brut sau net. Se
aplică asupra venitului pentru a se
calcula valoarea capitalului.
Termenul „multiplicator (multiplu) al
venitului” se utilizează în America de
Nord.
A se vedea şi Factor de capitalizare,
Metoda investiţiei, Rată de evaluare.

Obiecte de
colecţie
(Collectibles)
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Termen care descrie pe larg obiectele
de colecţie, datorită interesului pe care
acestea îl provoacă prin raritatea,
noutatea sau unicitatea lor. În anumite
ţări, acest termen poate fi folosit,
printre altele, pentru obiectele de artă,
antichităţi, pietre preţioase şi bijuterii,
instrumente muzicale, colecţii
numismatice şi filatelice, cărţi rare şi
materiale de arhivă. În alte situaţii,
termenul este folosit, în mod normal,

GN 5, 3.2
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pentru aceste obiecte şi pentru o mare
varietate de alte elemente care nu sunt
incluse într-o altă categorie distinctă.
Operator de
eficienţă rezonabilă sau management de competenţă medie
(Reasonably
Efficient Operator, or Average
Competent
Management)

Un concept legat de piaţă, prin care un GN 12, 3.4.
cumpărător potenţial, şi astfel
evaluatorul, estimează nivelul
mentenabil al activităţii şi rentabilitatea
viitoare ce poate fi realizată de un
operator competent al afacerii, care
acţionează într-o manieră eficientă.
Conceptul are în vedere mai degrabă
potenţialul afacerii de a genera profit al
afacerii, decât nivelul curent al
profitului realizat de către proprietarul
curent, astfel excluzându-se fondul
comercial personal.

Optimizare
(Optimisation)

IVA 3, 3.4
Procesul prin care se determină
GN 8, 3.4
opţiunea de înlocuire la cel mai mic
cost a potenţialului rămas de servicii al
unui activ. Este un proces de ajustare a
costului de înlocuire pentru a reflecta
faptul că activul poate fi depreciat
tehnologic sau poate avea o capacitate
mai mare decât este necesar. Astfel, în
cazul în care sunt posibile alternative
de înlocuire a activului, se adoptă acele
alternative cu costul cel mai mic.

Opţiune
(Option)

Un contract prin care se acordă dreptul Tipuri de
de a cumpăra, vinde sau închiria
proprietate,
proprietatea imobiliară într-o perioadă 5.1.3.
specificată şi la un preţ stabilit.
O opţiune creează un drept a cărui
exercitare este condiţionată de
îndeplinirea unor condiţii specificate.

Participare
minoritară

Poziţia proprietarului care-i asigură sub GN 6, 3.30
50% din voturile totale ale unei
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(Interes
minoritar)
(Minority
Interest)

întreprinderi.
Acea parte din profitul sau pierderea şi IAS 27, 4
din activele nete ale unei filiale
IFRS 3, A
atribuibilă participaţiilor la capitalurile
proprii, care nu sunt deţinute, direct sau
indirect prin filiale, de societateamamă.

Sunt recunoscute trei grupuri de active:
Patrimoniu
cultural (Cultural 1. Monumente: opere arhitecturale,
Heritage)
opere de sculptură monumentală şi
pictură, elemente sau structuri de
natură arheologică, inscripţii,
adăposturi în peşteră şi combinaţii
de forme, care au o valoare
universală remarcabilă din punctele
de vedere ale istoriei, artei sau
ştiinţei;
2. Grupuri de clădiri: grupuri de clădiri
separate sau unite care, datorită
arhitecturii lor, a omogenităţii sau a
localizării lor în peisaj, sunt de o
valoare universală remarcabilă din
punctele de vedere ale istoriei, artei
sau ştiinţei; şi
3. Situri: opere ale omului sau o
combinaţie dintre opera naturii şi a
omului, şi arii care cuprind situri
arheologice, care sunt de o valoare
universală remarcabilă din punct de
vedere istoric, estetic, etnologic sau
antropologic.
Pădure/Fond
forestier
(Forestry/
Timberland)
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Convenţia
Mondială
asupra
Patrimoniului,
Articolul I,
UNESCO

Proprietate agricolă folosită pentru
GN 10, 3.3
creşterea copacilor, care nu pot fi
plantaţi într-o livadă şi care sunt
plantaţi periodic, în decursul unor
perioade lungi (10-20 ani sau chiar mai
mult). Sunt considerate ca fiind
proprietăţi agricole deoarece produc o
recoltă, de exemplu lemnul, chiar dacă
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această recoltă necesită o perioadă mai
lungă de creştere.
A se vedea şi Culturi perene.
Petrol
(Petroleum)

Orice substanţă naturală conţinând
GN 14, 3.8
hidrocarburi, în stare gazoasă, lichidă
sau solidă. Produsele petroliere primare
sunt ţiţeiul şi gazul natural.
Vezi şi Industriile extractive.

Pierdere din
depreciere
(Impairement
Loss)

Diferenţa dintre valoarea contabilă
IAS 36,6
(mai mare ) şi valoarea recuperabilă a
unui activ sau a unei unităţi generatoare
de numerar.

Portofoliu
(Portfolio)

Un ansamblu de diferite proprietăţi
deţinute sau administrate de o singură
entitate.

Potenţial de
profit
(Trading
Potential)

Profituri viitoare obţinute din vânzarea
bunurilor şi produselor (de exemplu:
combustibil, alimente şi băuturi) sau
din furnizarea unor servicii specializate
pentru cazare, parcare, jocuri sau alte
activităţi de divertisment. Potenţialul de
profit este asociat cu o categorie de
proprietăţi (benzinării, restaurante,
hoteluri, cazinouri, cinematografe şi
teatre), a căror valoare de piaţă include
nu numai terenul, clădirile şi bunurile
mobiliare, ci şi activele necorporale, ca
fondul comercial şi activitatea
comercială însăşi.

Potenţial de
servicii
(Service
Potential)

Capacitatea unui activ de a continua să IVA 3, 3.9
furnizeze bunuri şi servicii conform
GN 8, 3.6
obiectivelor entităţii.
În sectorul public, conceptul de
potenţial de servicii reprezintă
înlocuitorul testului rentabilităţii
adecvate, aplicat în sectorul privat.
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Poziţie
majoritară
(Majority
Interest)

Poziţia proprietarului care deţine peste
50% din voturile totale într-o
întreprindere.

GN 6, 3.25

Preţ
(Price)

O sumă cerută, oferită sau plătită
pentru un bun sau serviciu.

Concepte
fundamentale
ale Principiilor
de Evaluare
General
Acceptate, 4.2;

Preţul este un concept care se referă la Introducere la
schimbul unei mărfi, unui produs sau
IVS 1, 2 şi 3,
unui serviciu. Preţul reprezintă suma de 3.1
bani care a fost cerută, oferită sau
plătită pentru o marfă. După ce
schimbul a fost efectuat, preţul public
sau confidenţial devine un fapt istoric.
Preţul plătit reprezintă intersecţia dintre
ofertă şi cerere.
A se vedea şi Cost, Valoare.
Preţ de lichidare
a stocului
(Hammer Price)

Oferta acceptată şi anunţată, care nu
include taxele şi comisioanele şi, în
consecinţă, dar nu neapărat, preţul de
achiziţie.

GN 5, 3.8

A se vedea şi Preţ de licitaţie, Vânzare
prin acord privat.
Preţ de licitaţie
(Auction price)

Preţul care reprezintă ultima propunere GN 5, 3.1
acceptată în cadrul unei licitaţii
publice; poate include sau nu onorarii
sau comisioane.
A se vedea şi Preţ de lichidare a
stocului, Vânzare prin acord privat.

Primă de control
(Control
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Plusul de valoare aferent pachetului de
control, care reflectă puterea sa de

GN 6, 3.13
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Premium)

control, în contrast cu un pachet
minoritar.
A se vedea şi Discont pentru lipsă de
control.

Principiul
substituţiei
(Principle of
Substitution)

O persoană prudentă nu va plăti pentru
un bun sau serviciu mai mult decât
costul de achiziţie pentru un bun sau
serviciu acceptabil ca substitut, în
absenţa factorilor timp, risc sau
neadecvare. Costul cel mai mic al celei
mai bune alternative, pentru un bun
substitut sau pentru un bun identic, va
tinde să reflecte valoarea de piaţă.

Concepte
fundamentale
ale Principiilor
de Evaluare
General
Acceptate, 9.2

Acest principiu este fundamental
pentru cele trei abordări ale valorii de
piaţă.
Procedură de
evaluare
(Valuation
Procedure)

Acţiunea, modalitatea şi tehnica de GN 4, 3.25;
îndeplinire a etapelor specifice metodei GN 5, 3.22;
de evaluare.
GN 6, 3.40.

Proprietate
(Property)

Un concept juridic care se referă la
toate avantajele, drepturile şi
beneficiile legate de deţinerea acesteia.
Dreptul de proprietate se referă la un
anumit avantaj sau la toate avantajele
implicate de exercitarea acestuia.
Trebuie făcută şi distincţia între
termenul de proprietate imobiliară, ca
entitate fizică şi exercitarea dreptului
de proprietate asupra acesteia, ce
reprezintă dreptul real imobiliar.
Deţinerea unui drept asupra unui
element de natură non-imobiliară
poartă numele de proprietate mobiliară.
Comitetul pentru Standarde
Internaţionale de Evaluare recunoaşte
următoarele patru tipuri de proprietate:

Concepte
fundamentale
ale Principiilor
de Evaluare
General
Acceptate, 2.3,
2.4

Tipuri de
proprietate, 1.0
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proprietatea imobiliară, bunurile
mobile (proprietatea mobiliară),
întreprinderi şi active financiare.
A se vedea Bunuri mobile, Proprietate
imobiliară.
Proprietate
culturală
(Cultural
Property)

Proprietatea înscrisă în Lista
patrimoniului mondial după ce a
întrunit cel puţin unul dintre criteriile
patrimoniului cultural şi testul de
autenticitate.

Convenţia
Mondială
asupra
Patrimoniului,
Articolul II,
UNESCO

Proprietate de
explorare sau arie
(Exploration
Property or Area)

Un drept real imobiliar asupra unei
proprietăţi ce conţine minereuri sau
petrol, de prospecţiune pentru
depozitele acumulate de minereu sau
petrol, dar pentru care viabilitatea
economică nu a fost demonstrată.

GN 14, 3.2

Proprietate
generatoare de
afaceri
(Trade Related
Property)

Anumite clase de proprietate imobiliară IVA 2, 3.4, GN
care sunt concepute pentru un gen
12, 3.5
specific de afacere şi care se
tranzacţionează pe piaţă pe baza
potenţialului lor de a genera profit.

Proprietate
imobiliară
(Real Estate)

Terenul şi toate lucrurile care sunt parte GN 1, 3.8
naturală a terenului, de exemplu:
copacii şi mineralele, ca şi obiectele
adăugate de oameni, cum ar fi clădirile
şi amenajările amplasamentului. Toate
instalaţiile permanente ale clădirilor,
cum ar fi: conductele, sistemele de
încălzire şi de aer condiţionat, cablurile
electrice şi cele incluse în construcţie
cum ar fi lifturile sau ascensoarele fac
parte, de asemenea, din proprietatea
imobiliară. Proprietatea imobiliară
include toate construcţiile şi
amenajările de la suprafaţă şi din
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subteran.
A se vedea Amenajări ale terenului şi
construcţii, Teren, Drepturi reale
imobiliare.
Proprietate
istorică
(Historic
Property)

GN 15, 3.2
Proprietate imobiliară recunoscută
public sau desemnată oficial de către o
comisie guvernamentală ca având
importanţă istorică sau culturală
datorită asocierii acesteia cu un
eveniment istoric sau cu o perioadă
istorică, cu un stil arhitectural, sau de
patrimoniu naţional. Proprietăţilor
istorice li se asociază în mod obişnuit
patru caracteristici: 1) importanţa lor
istorică, arhitecturală şi/sau culturală;
2) protecţia statutară sau legală de care
pot beneficia; 3) constrângeri şi limitări
în ceea ce priveşte utilizarea,
transformarea şi transferarea; şi 4)
obligaţia frecventă în unele jurisdicţii
de a fi accesibilă publicului.
Conceptele proprietate imobiliară
istorică şi activ de patrimoniu adesea se
suprapun, dar nu sunt identice în toate
cazurile.
A se vedea şi Activ de patrimoniu,
Proprietăţi istorice cu destinaţie
publică.

Proprietate
liberă /vacantă
(Vacant
Possession)

Pentru proprietăţile imobiliare aceasta
presupune dreptul de posesiune asupra
terenului sau a proprietăţii construite,
care nu are un ocupant curent.
Termenul de Proprietate vacantă se
utilizează în Commonwealth.

Proprietate
mobiliară
(Personal
Property)

Un concept legal care se referă la toate GN 5 , 3.13
drepturile, interesele şi beneficiile ce
derivă din dreptul de proprietate asupra
obiectelor, altele decât proprietatea
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imobiliară. În anumite ţări, obiectele
proprietăţii mobiliare sunt numite în
mod legal bunuri mobile pentru a se
deosebi de proprietatea imobiliară care
se poate referi, fie la dreptul real
imobiliar, fie la proprietatea imobiliară.
Obiectele din categoria bunurilor
mobile pot fi corporale, cum ar fi
bunurile mobile corporale sau
necorporale, cum ar fi o creanţă sau un
brevet de invenţie. Obiectele din
categoria bunurilor mobile corporale nu
sunt anexate în permanenţă proprietăţii
imobiliare şi în general sunt
caracterizate prin caracterul lor mobil.
Bunurile corporale şi necorporale care
nu sunt incluse în proprietatea
imobiliară.

Concepte
fundamentale
ale Principiilor
de Evaluare
General
Acceptate, 2.4

Proprietate
necorporală
(Intangible
Property)

Drepturile şi privilegiile acordate
proprietarului de active necorporale.

Proprietate
specializată
(Specialised
Property)

O proprietate care se vinde rar pe piaţă IVA 1, 3.4;
IVA 2, 3.3;
sau niciodată, cu excepţia cazului în
care se vinde întreaga întreprindere sau GN 8, 3.7
entitatea din care face parte, din cauza
unicităţii ei rezultată din proiectul şi
natura sa specializată, din configuraţia
sa, din mărimea, localizarea sau din
alte caracteristici.
Exemple de proprietăţi specializate
sunt rafinării, centrale electrice, docuri,
echipamente specializate de producţie,
instalaţii publice, biserici, muzee, şi
proprietăţi amplasate în anumite zone
geografice pentru scopuri operaţionale
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sau pentru activităţi comerciale.
Numite şi proprietăţi cu scop special
sau cu utilizare specială.
Proprietăţi
agricole
specializate sau
cu un scop special
(Specialised or
Special Purpose,
Agricultural
Properties)

Proprietăţi
imobiliare
utilizate de
proprietar
(Owner Occupied
Property)
Proprietăţi
istorice cu
destinaţie publică
(Publicly
Designated
Historic
Properties)

Proprietăţi agricole care, în mod
GN 10, 3.8
normal, nu produc o recoltă, dar sunt
folosite pentru manevrarea, procesarea
sau depozitarea recoltelor după culesul
acestora. În general, aceste proprietăţi
au o suprafaţă mică de teren, însă sunt
dotate cu construcţii (silozuri de
cereale) şi echipamente (utilaje de
ridicat).
Proprietăţile pot fi, de asemenea,
clasificate ca având un scop special
după natura bunurilor pe care le
produc. Astfel de exemple sunt:
fermele legumicole, fermele de păsări,
fermele care produc seminţe omologate
sau fermele horticole şi grajdurile
pentru creşterea sau antrenarea cailor
de curse.
Proprietăţile deţinute (de proprietar sau IAS 40, 5;
de locatar în baza unui contract de
IPSAS 16, 6
leasing financiar) pentru a fi utilizate în
producţia sau furnizarea de bunuri sau
servicii sau în scopuri administrative.

Acele proprietăţi al căror statut istoric GN 15, 3.5
este recunoscut oficial de către
organisme guvernamentale autorizate
să identifice proprietăţile istorice şi să
promoveze conservarea istorică. Astfel
de organisme pot fi create de către
guvernele naţionale/federale, de
stat/provinciale sau ale reşedinţelor de
judeţe/municipale. Societăţile istorice
locale non-guvernamentale pot şi ele să
desemneze proprietăţile istorice şi să
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ţină un o listă a proprietăţilor istorice
private care conferă multe dintre
stimulentele prezentate, dar rămânând
unele excepţii de la restricţiile
guvernamentale.
A se vedea şi Lista clădirilor de
patrimoniu sau registrul proprietăţilor
istorice.
Randament cu
toate riscurile
(All Risks Yield
(ARY))

A se vedea Rata de capitalizare.

Raport de
evaluare
(Valuation
Report)

IVS 3, 3.5
Un document care înregistrează
instrucţiunile pentru o anumită misiune
de evaluare, baza de evaluare şi scopul
evaluării ca şi rezultatele analizei care a
condus la opinia privind valoarea. De
asemenea, un raport de evaluare poate
să explice procesele analitice care au
fost parcurse în cursul evaluării şi să
prezinte informaţiile semnificative care
au fost folosite în analiză. Rapoartele
de evaluare pot fi verbale sau scrise.
Tipul, conţinutul şi dimensiunea unui
raport variază în funcţie de destinatar,
de cerinţele legale, de tipul proprietăţii
şi de natura şi complexitatea misiunii
de evaluare.

Raport de
evaluare scris
(Written Report)

Rezultatul unei evaluări, comunicat
IVS 3, 3.6
clientului în scris, inclusiv sub formă
electronică. Rapoartele scrise pot fi
documente narative detaliate, care să
conţină toate materialele pertinente
examinate şi analizele realizate, pentru
a ajunge la concluzia privind valoarea
sau pot fi documente narative sintetice,
cum ar fi actualizări periodice ale
valorilor, formulare utilizate de către
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guvern sau alte agenţii sau scrisori
către clienţi.
A se vedea şi Raport verbal.
Raport de
evaluare verbal
(Oral Report)

Rezultatul unei evaluări, comunicat
verbal unui client sau prezentat în
IVS 3, 3.2.
justiţie ca mărturie de expert sau ca
depoziţie. Un raport de evaluare,
comunicat verbal unui client, trebuie să
fie susţinut de un dosar de lucru şi
însoţit cel puţin de un rezumat scris al
evaluării
A se vedea şi Raport scris.

Rata rentabilităţii Mărimea profitului (pierderii) şi/sau a GN 4, 3.19;
GN 6, 3.34
(Rate of Return) modificării valorii realizate sau
anticipate a unei investiţii, exprimată în
procente din valoarea acelei investiţii.
Rata terminală de
capitalizare
(Randament
terminal)
(Terminal
Capitalisation
Rate or Reversion
Yield)

Rata de capitalizare utilizată pentru
transformarea venitului într-un indiciu
al valorii anticipate a proprietăţii, la
sfârşitul perioadei de deţinere sau la
revânzarea acesteia.
În America de Nord, rata terminală de
capitalizare este numită şi rată
reziduală de capitalizare. În cadrul
Commonwealth este cunoscută ca
randament terminal/de reversiune.

Rată de
actualizare
(Discount Rate)

O rată a rentabilităţii folosită pentru a GN 9, 3.1
converti o sumă de bani, care trebuie
plătită sau primită în viitor, în valoarea
ei actualizată (sau prezentă). Teoretic,
ar trebui să reflecte costul de
oportunitate al capitalului, de ex. rata
rentabilităţii ce poate fi obţinută de un
capital dacă acesta este destinat altor
utilizări cu acelaşi risc.
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Rată de
capitalizare (All
Risks Yield)
(Capitalisation
Rate)

Orice divizor (de obicei exprimat în
GN 4, 3.5;
procente) care este folosit pentru
GN 6, 3.9
transformarea venitului în valoare.
Rata rentabilităţii cu care venitul net
anual, generat de o investiţie, se
capitalizează pentru a determina
valoarea acesteia la o anumită dată.
Termenul rata globală de capitalizare se
foloseşte în America de Nord.
A se vedea şi Rata terminală de
capitalizare.

Un raport în care la numărător se află o GN 4, 3.26;
Rată de
valoare sau un preţ, iar la numitor se GN 6, 3.41
evaluare
(Valuation Ratio) află date financiare, de funcţionare sau
fizice.
A se vedea şi Factor de capitalizare,
Multiplicator de venit.
Rată internă de
rentabilitate
(RIR)
(Internal Rate of
Return)

GN 9, 3.4
Rata de actualizare la care valoarea
actualizată a fluxului net de numerar al
unui proiect este egală cu valoarea
actualizată a investiţiei de capital. Este
rata la care valoarea netă actualizată
(VNA) este egală cu zero. RIR reflectă
atât rata de recuperare a capitalului
investit, cât şi rentabilitatea investiţiei
originale, care sunt elementele de bază
ce trebuie luate în considerare de
potenţialii investitori. În consecinţă,
obţinerea RIR din analiza tranzacţiilor
de piaţă cu proprietăţi similare, care
generează un venit comparabil, este o
metodă corectă pentru stabilirea ratelor
de actualizare de piaţă, utilizate pentru
a obţine valoarea de piaţă.
Utilizată în analiza fluxului de numerar
actualizat, pentru a determina rata
rentabilităţii implicite sau sperate a
unui proiect, RIR este rata rentabilităţii
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la care valoarea netă actualizată (VNA)
este zero.
Recunoaştere
(Recognition)

Procesul încorporării în bilanţ sau în
Cadrul general
contul de profit şi pierdere a unui
IAS 82, 83
element care îndeplineşte următoarele
criterii de recunoaştere:
a) este probabil ca orice beneficiu
economic viitor asociat elementului
să intre sau să iasă în sau din
entitate; şi
b) elementul are un cost sau o valoare
care poate fi evaluat(ă) în mod
credibil.

Redevenţă sau
,,venit din
redevenţă” în
industria
extractivă
(Royalty or
,,Royalty
Interest” in the
Extractive
Industries)

Partea din producţie, în bani sau
produse, primită de locator, fără a
conţine cheltuielile de producţie.
,,O redevenţă suplimentară” este o
parte din minereul sau petrolul produs,
liber de cheltuielile de producţie, plătit
unei persoane, alta decât locatorul, în
plus faţă de orice redevenţă a
locatorului.

Restricţii legale, în special privind
Restricţii ale
utilizarea sau dezvoltarea, legate de
actelor de
teren, indiferent de proprietar.
proprietate şi
clauze restrictive
(Deed Restrictions and Restrictive Covenants)

GN 14, 3.13

Tipuri de
proprietate,
2.2.4.1

Resursă minerală Conform definiţiei date de CRIRSCO: GN 14, 3.6
„o concentrare sau depozitare a unui
(Mineral
material cu un interes intrinsec
Resource)
economic, în sau pe scoarţa pământului
(depozit), în asemenea formă şi
cantitate, pentru care sunt necesare
prospectări rezonabile pentru eventuala
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extracţie economică. Localizarea,
cantitatea, gradul, caracteristicile
geologice şi continuitatea unei resurse
minerale sunt cunoscute, estimate sau
interpretate din cunoştinţele şi
evidenţele specifice geologice.
Resursele minerale sunt subdivizate,
după certitudinea lor geologică, în
categoriile presupuse, descoperite şi
cuantificate. Porţiuni ale depozitului
care nu au prospecţiuni rezonabile
pentru o eventuală extragere economică
nu trebuie incluse în resursele
minerale.”
Resurse
petrolifere
(Petroleum
Resources)

Pentru scopul GN 14, resursele
GN 14, 3.11
petroliere conţin numai rezervele de
petrol şi resursele contingente.
Resursele contingente, aşa cum sunt
definite de către Societatea Inginerilor
Petrolişti (SPE)/Congresul Mondial al
Petrolului (WPC), împreună cu
Asociaţia Americană a Geologilor
Petrolieri (AAPG), sunt: ,,acele
cantităţi de petrol, care sunt estimate, la
o anumită dată, să fie potenţial obţinute
din acumulările cunoscute, dar care, în
prezent, nu sunt considerate a fi
exploatabile comercial”.

GN 14, 3.5
Rezervă minerală Conform definiţiei date de către
(Mineral Reserve) Comitetul Internaţional pentru
Standarde de Raportare a Rezervelor
Minerale (CRIRSCO): „partea
cuantificată sau presupusă a unei
resurse minerale, care poate fi extrasă
economic din mină. Include materialele
diluate şi alocările pentru pierderi care
pot interveni când materialul este extras
din mină. Estimări adecvate pot include
studii de fezabilitate, în care au fost
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realizate şi incluse consideraţii la, şi
modificări reale presupunând factori de
extracţie din mină, metalurgici,
economici, de marketing, legali, de
mediu, sociali şi guvernamentali.
Aceste evaluări demonstrează, la
momentul raportării, că extracţia a fost
justificată. Rezervele minerale sunt
subdivizate în vederea creşterii
încrederii în rezervele minerale
probabile şi rezervele minerale certe.”
Rezerve
petrolifere
(Petroleum
Reserves)

GN 14, 3.10
Conform definiţiei date de către
Societatea Inginerilor Petrolieri (SPE)
şi Congresul Mondial al Petrolului
(WPC): ,,acele cantităţi de petrol, care
sunt anticipate să fie recuperate
comercial din acumulările cunoscute,
începând cu o anumită dată. Toate
rezervele petrolifere estimate implică
câteva grade de incertitudine.
Incertitudinea depinde mai ales de
numărul datelor credibile, geologice şi
inginereşti, disponibile la momentul
estimării şi interpretării acestor date.
Gradul de incertitudine poate fi
comunicat prin plasarea rezervelor în
una sau două clasificări principale, fie
certe, fie incerte. Rezervele incerte sunt
mai puţin sigur de a fi obţinute decât
rezervele certe şi pot fi mai departe
sub-clasificate ca rezerve probabile şi
posibile, care să denote creşterea
progresivă a nesiguranţei în obţinerea
lor”. Rezervele certe pot fi împărţite în
categoriile exploatate şi neexploatate.

Rezumatul
evaluării
(Valuation Brief)

A se vedea Specificaţiile misiunii de
evaluare.
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Servitute
(Easement)

Un beneficiu (necorporal) asupra
proprietăţii deţinute care încredinţează
utilizarea unei părţi a acesteia fără a
duce la dobândirea proprietăţii.

Tipuri de
proprietate,
2.2.4.2

A se vedea şi Drept de trecere.
Sindicalizare
(Syndication)

Entitate legală referitoare la un
Tipuri de
parteneriat; organizată deseori de un
proprietate,
partener general cu investitori cum ar fi 5.1.2.; 5.1.2.1
partenerii cu răspundere limitată, prin
care fondurile sunt comasate pentru
achiziţionarea şi dezvoltarea proiectelor
imobiliare sau afacerilor.

Situaţii financiare i) Un set complet de situaţii financiare IAS 1, 8
care include:
(Financial
Statements)
a) un bilanţ;
b) un cont de profit şi pierdere;
c) o situaţie care să reflecte fie:
(i) toate modificările capitalurilor
proprii, fie
(ii) modificările capitalurilor proprii,
altele decât acelea provenind din
tranzacţii cu deţinătorii de
capitaluri proprii care acţionează
în calitatea lor de deţinători de
capitaluri proprii;
d) o situaţie a fluxurilor de trezorerie;
şi
e) note cuprinzând un rezumat al
politicilor contabile semnificative
şi alte note explicative.
ii) În contabilitate, acestea cuprind
bilanţul şi situaţia veniturilor şi
cheltuielilor (Contul de profit şi
pierdere). Acestea sunt situaţii scrise
ale poziţiei financiare a unei
persoane sau unei companii.
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iii) Înregistrări financiare formale,
având un conţinut prestabilit şi
forma necesară pentru publicare, cu
scopul de a furniza informaţii
generale către o gamă largă de
utilizatori terţi, care nu sunt neapărat
identificabili. Este o măsură de
transparenţă asociată cu situaţiile
financiare, care sunt realizate în
contextul unor standarde contabile şi
al legislaţiei. Situaţiile financiare
sunt utilizate pentru a prezenta
poziţia financiară şi performanţa
unei entităţi.
Specificaţiile
misiunii de
evaluare
(Specifications for
the Valuation
Assignment)

Primul pas în procesul de evaluare, în IVS 3, 3.4
care se stabilesc contextul şi sfera
evaluării şi se rezolvă orice ambiguitate
care implică un element sau o problemă
de evaluare.
Evaluatorul se asigură că analizele,
informaţiile şi concluziile prezentate în
raport sunt în concordanţă cu
specificaţiile stabilite prin definirea
misiunii evaluatorului. Specificaţiile
misiunii de evaluare includ următoarele
şapte elemente:
1. O identificare a proprietăţii
imobiliare, a bunurilor mobile
(maşini, instalaţii, echipamente), a
întreprinderii sau a altei proprietăţi,
care face subiectul evaluării şi a
altor clase de proprietate care sunt
incluse în evaluare, pe lângă
categoria principală de proprietate;
2. O identificare a drepturilor de
proprietate (proprietar unic, societăţi
comerciale, participaţii) care vor fi
evaluate;
3. Destinaţia vizată a evaluării şi orice
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4.
5.
6.
7.

limitare legată de aceasta,
identificarea oricărui colaborator şi a
contribuţiei acestuia;
O definiţie a tipului de valoare cerut;
Data la care este valabilă valoarea
estimată şi data raportului;
O identificare a ariei de aplicabilitate
a evaluării şi a raportului;
O identificare a oricăror condiţii
limitative pe care se bazează
evaluarea.

Standarde de
evaluare
Valuation
Standards)

Standardele Internaţionale de Evaluare
(IVS-uri), dacă nu se specifică altfel.

Stimulente pentru
conservare
(Preservation
Incentives)

GN 15, 3.4
Stimulente pentru proprietarii
proprietăţilor istorice, de natură fiscală
în principal, pentru a promova
restaurarea şi conservarea unor astfel
de proprietăţi. Exemplele pot include
exceptări/scutiri de la taxele de
moştenire pentru proprietăţile în
conservare oferite trusturilor de
patrimoniu, subvenţii guvernamentale,
exceptări/scutiri de la taxe/impozite
municipale, credite fiscale pentru
investiţii pentru proprietarii de
proprietăţi istorice şi drepturi
transferabile de dezvoltare şi deducerile
de impozit pentru servituţile de
conservare donate unor organizaţii nonprofit.

Structura
capitalului
(Capital
Structure)

Elementele componente ale capitalului
investit.
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Studiu de
fezabilitate în
industria
extractivă
(Feasibility Study
in the Extractive
Industries)

Un studiu cuprinzător al acumulărilor GN 14, 3.3
de minerale sau petrol, în care sunt
luaţi în considerare, cu suficiente
detalii, toţi factorii geologici,
inginereşti, operaţionali, economici, de
marketing, de mediu şi alţi factori
relevanţi. Studiul poate fi utilizat ca
bază pentru o decizie finală de către o
instituţie financiară interesată să
continue sau să finanţeze dezvoltarea
prospectării proprietăţii pentru
producţia de minerale sau ţiţei.
Vezi şi Studiu de prefezabilitate în
industria extractivă.

Studiul de
prefezabilitate în
industria
extractivă
(Prefeasibility
Study in the
Extractive
Industries)

Studiul unui depozit de ţiţei sau de
minerale, în care sunt luaţi în
considerare, cu suficiente detalii, toţi
factorii geologici, inginereşti,
operaţionali, economici, de mediu şi
alţi factori relevanţi pentru a servi ca
bază rezonabilă pentru decizia de a
proceda la un studiu de fezabilitate.

GN 14, 3.12

Subînchiriere
(Subleasehold)

Cazul în care chiriaşul transferă unui
terţ, numit subchiriaş (sublocatar)
dreptul de care se bucură chiriaşul,
respectiv dreptul de ocupare şi
folosinţă.
A se vedea şi Contract iniţial de
închiriere, Drept iniţial de închiriere

Tipuri de
proprietate,
2.2.3.1

Substanţe
periculoase
(Hazardous
Substance)

În contextul unei evaluări, orice
GN 7, 3.2
material din interiorul, din jurul sau din
apropierea proprietăţii evaluate care are
o formă, o cantitate şi posibilitate
biologică suficientă de a crea un impact
negativ asupra valorii de piaţă a
proprietăţii.
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Substituţie
(Substitution)

A se vedea Principiul substituţiei.

Teren
(Land)

Evaluarea terenului considerat ca fiind
liber sau a terenului ca fiind construit,
reprezintă un concept economic. Liber
sau construit, terenul este denumit şi
proprietate imobiliară.

Concepte şi
principii
generale de
evaluare,
2.1, 2.2

Suprafaţa solului, subsolul, care se
întinde până în centrul pământului şi
spaţiul de deasupra, care se întinde
până la cer.
Dreptul de proprietate asupra terenului
şi drepturile ce derivă de aici sunt
reglementate de legile unei anumite
ţări.
A se vedea şi Amenajări ale terenului şi
construcţii, Proprietate imobiliară,
Drepturi reale imobiliare
Teren irigat
(Irrigated Land)

Terenul folosit pentru a produce recolte GN 10, 3.4
sau furaj pentru animale şi care
necesită irigarea cu altă apă decât cea
naturală, provenită de la ploi, se
numeşte fermă agricolă irigată sau
păşune irigată. Proprietăţile care nu au
o sursă de apă alta decât ploaia naturală
sunt denumite proprietăţi agricole cu
teren neirigat.

Tip de valoare
(Basis of Value)

O prezentare a principiilor
fundamentale de cuantificare a valorii,
la o dată specificată.

Toxic
(Toxic)

Statutul unui material gazos, lichid sau GN 7, 3.3
solid, care prin forma, cantitatea şi
localizarea sa, la data evaluării, are
capacitatea de a dăuna formelor de
viaţă. Toxicitatea se referă la gradul sau
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la dimensiunile unei astfel de
capacităţi.
Tranzacţie cu
preţ determinat
obiectiv
(Arm”s Lenght
Transaction)

O tranzacţie încheiată de părţi între IVS 1, 3.2.6
care nu există o relaţie particulară sau
specială (de exemplu, compania mamă
cu filiala sa, proprietarul cu chiriaşul),
care ar face ca preţurile tranzacţiilor să
nu fie caracteristice pieţei sau să fie
mari prin includerea unui element de
valoare specială. Tranzacţia la valoarea
de piaţă se presupune că are loc între
părţi independente, fiecare acţionând în
mod independent.

Unitate integrată
(Integrated Unit)

O entitate agricolă care deţine dreptul GN 10, 3.9.
de proprietate asupra tuturor sau asupra
numai unei părţi din procesele care
implică producţia şi comercializarea
produselor şi/sau a mărfurilor proprii.

Unităţi (criterii)
pentru
comparaţie
(Units of
Comparison)

De obicei, un factor rezultat din două
componente, care reflectă diferenţele
dintre proprietăţi şi facilitează analiza
în cele trei abordări ale valorii, cum ar
fi preţul/m2, raportul dintre preţul de
vânzare a proprietăţii şi venitul ei net
(multiplicatorul venitului net).

Unitate
generatoare de
numerar
(Cash Generating
Unit)

Cel mai mic grup identificabil de active IAS 36, 6
care generează intrări de numerar, în
mare măsură independente de intrările
de fluxuri de numerar generate de alte
active sau grupuri de active.

Utilitate
(Utility)

Un termen mai degrabă relativ sau
comparativ decât o condiţie absolută,
care se referă la gradul de utilitate al
unei proprietăţi.

GN 1, 3.10

Concepte
fundamentale
ale Principiilor
de Evaluare
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Utilitatea terenului agricol este
măsurată prin capacitatea sa
productivă. Dacă terenul are potenţial
de dezvoltare, productivitatea sa este
estimată în funcţie de utilizarea sa din
perspectivă rezidenţială, comercială,
industrială sau mixtă.

General
Acceptate, 7.1,
7.2, 7.3, 7.6,
7.7

Utilitatea optimă este obţinută dacă
proprietatea respectivă este exploatată
ca o entitate separată. Alte proprietăţi
au o utilitate mai mare dacă sunt
exploatate ca parte a unui grup de
proprietăţi sau dacă sunt deţinute şi
administrate ca un portofoliu de
proprietăţi.
În general, utilitatea este cuantificată
dintr-o perspectivă pe termen lung, de
obicei pe durata normală de utilizare a
unei proprietăţi sau a unui grup de
proprietăţi. Dacă o proprietate nu are
un grad de utilitate perceptibil la data
evaluării, este necesară prezentarea
integrală a definiţiei valorii, a
informaţiilor de fundamentare şi a
ipotezelor speciale sau condiţiilor
limitative.
Utilitate publică
(Public Utility)

O proprietate care:
IVA 3. 3.7
a) produce un serviciu sau un bun
pentru consumul public; şi
b) reprezintă de obicei un monopol sau
cvasi-monopol aflat sub anumite
forme ale controlului statului.

Valoare
(Value)

Preţul cel mai probabil convenit de
Introducere la
cumpărătorii şi vânzătorii unui bun sau IVS 1, 2 şi 3,
serviciu disponibil pentru cumpărare.
3.3
Valoarea stabileşte preţul ipotetic sau
noţional pe care cumpărătorii şi
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vânzătorii îl vor conveni pentru un bun
sau un serviciu. Deci valoarea nu
reprezintă un fapt, ci o estimare a celui
mai probabil preţ care va fi plătit pentru
un bun sau serviciu, la un anumit
moment dat.
A se vedea şi Cost, Preţ.
Valoare
actualizată
(prezentă)
(Present Value)

Vezi Valoare netă actualizată.

Valoare
amortizabilă
(Depreciable
Amount)

i) Costul unui activ sau o altă valoare
substituită costului (în situaţiile
financiare), din care s-a scăzut
valoarea lui reziduală.
ii) Acel element al unui activ care se
amortizează pe parcursul duratei lui
de viaţă utilă. Valoarea amortizabilă
reprezintă elementul epuizabil al
activului, soldul fiind reprezentat de
valoarea reziduală. Totuşi, contractul
de închiriere a unui teren ar putea fi
şi el amortizabil.

Valoare contabilă Valoarea la care un activ este
recunoscut, după scăderea amortizării
(Carrying
cumulate precum şi a pierderilor
Amount)
cumulate din depreciere.
Valoarea la care este recunoscut un
activ în situaţia poziţiei financiare.
Valoare contabilă
corectată
(Adjusted Book
Value)

IAS 16,6;
IAS 36,6;
IAS 38,8;
IPSAS 17,13

IAS 16,6
IAS 36,6
IAS 38,8
IPSAS 16,6

Valoarea contabilă care rezultă atunci
când valoarea unuia sau mai multor
active sau datorii este corectată prin
adăugare, eliminare sau modificare de
sume faţă de valoarea lor de
înregistrare contabilă.

GN 6, 3.1
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Valoare contabilă Referitor la active, costul capitalizat al GN 4, 3.1.1
unui activ minus amortizarea cumulată GN 6, 3.3.1
netă
şi orice pierdere cumulată din
(Book Value)
depreciere, aşa cum apare înregistrat în
contabilitatea întreprinderii.
Referitor la o întreprindere/entitate,
GN 4, 3.1.2
diferenţa dintre activele totale (după
GN 6, 3.3.2
scăderea amortizării cumulate şi
oricărei pierderi din depreciere) şi
datoriile totale, aşa cum apar acestea în
bilanţul contabil. În acest caz, valoarea
contabilă este sinonimă cu valoarea
contabilă netă, valoarea netă şi
capitaluri proprii.
A se vedea şi Valoarea contabilă
corectată.
Valoare de
garantare a
creditului
ipotecar
(Mortgage
Lending Value
(MLV))

Valoarea proprietăţii determinată
printr-o estimare prudentă a
vandabilităţii viitoare a proprietăţii, pe
baza aspectelor mentenabile pe termen
lung ale proprietăţii, condiţiilor
normale şi locale ale pieţei, utilizării
curente şi utilizărilor alternative
adecvate ale proprietăţii. La estimarea
valorii de garantare a creditului
ipotecar nu vor fi luate în considerare
elementele speculative. Valoarea de
garantare a creditului ipotecar trebuie
fundamentată într-o manieră clară şi
transparentă.

Valoare de
impozitare, de
impunere sau
valoare
impozabilă
(Assessed,

O valoare care se bazează pe definiţiile
conţinute în legile ce se referă la
evaluarea, aprecierea şi/sau
impozitarea proprietăţii.
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Rateable, or
Taxable Value)

metodologia de evaluare necesară
poate duce la rezultate care diferă de
valoarea de piaţă, aşa cum este definită
în aceasta.
Termenul Valoare de impozitare este
utilizat în America de Nord.
Vezi şi Impozitarea în funcţie de
valoare.

Valoare de
investiţie
(subiectivă)
(Investment
Value or Worth)

Valoarea proprietăţii pentru un anumit IVS 2, 3.3
investitor sau clasă de investitori,
pentru obiective de investiţii sau
pentru obiective de exploatare
identificate. Acest concept subiectiv
relaţionează o anumită proprietate de
un anumit investitor, grup de
investitori sau entitate, care au
obiective şi/sau criterii de investiţii
identificabile.
Valoarea de investiţie a unui activ
poate fi mai mare sau mai mică decât
valoarea de piaţă a acelui activ.
Conceptul valoare de investiţie sau
valoare subiectivă nu trebuie confundat
cu valoarea de piaţă a unei investiţii
imobiliare.
Termenul valoare de investiţie este
utilizat în America de Nord.

Valoare de
lichidare
(Liquidation
Value)

Valoarea activelor estimată avându-se IVS 2, 6.9.2
în vedere situaţiile deosebite în care
acestea se vând. Valoarea de lichidare
descrie o situaţie în care un grup de
active folosite într-o întreprindere sunt
oferite la vânzare în mod individual
(element cu element), de obicei în
urma închiderii întreprinderii. Deşi
este adesea asociat cu o vânzare forţată
acest termen are un alt înţeles. Aici nu
există nici un motiv pentru care
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activele nu pot fi lichidate printr-o
vânzare ordonată, în urma unei
comercializări adecvate.
Valoare de piaţă
(Market Value)

Suma estimată pentru care o proprietate IVS 1, 3.1
va fi schimbată, la data evaluării, între
un cumpărător decis şi un vânzător
hotărât, într-o tranzacţie cu preţ
determinat obiectiv, după o activitate
de marketing corespunzătoare, în care
părţile implicate au acţionat în
cunoştinţă de cauză, prudent şi fără
constrângere.
A se vedea şi Cea mai bună utilizare.

Valoare de
recuperare
(Salvage Value)

Valoarea activelor estimată avându-se
în vedere situaţiile deosebite în care
acestea se vând. Valoarea de
recuperare descrie valoarea unui activ
care a ajuns la sfârşitul duratei lui de
viaţă economică pentru scopul în care
a fost creat. Totuşi, activul ar putea să
aibă valoare pentru o utilizare
alternativă sau pentru recuperarea
materialelor conţinute (casare).

IVS 2, 6.9.3

Valoare
de schimb
(Value in
Exchange)

i) Valoarea recunoscută de o piaţă în
care are loc schimbul unui activ.
Definiţia IVSC a valorii de piaţă,
adecvată pentru raportarea
financiară, se bazează pe principiul
valorii de schimb şi nu al valorii de
utilizare.
ii) Valoarea, exprimată în numerar, a
unei proprietăţi care este schimbată
pentru alt activ sau active,
numerarul fiind etalonul prin care
poate fi evaluată valoarea
comparativă a fiecărui activ.

IVS 2, 6.1
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Valoare de
utilizare
(Value in Use)

i) Valoarea actualizată a fluxurilor
IFRS 5,
viitoare de numerar estimate ce se
Anexa A
aşteaptă a fi realizate din utilizarea
în continuare a unui activ şi din
cedarea sa la sfârşitul duratei de
viaţă.
ii) Valoarea actualizată a viitoarelor
IAS 36, 6
fluxuri de numerar preconizate să se
obţină de la un activ sau de la o
unitate generatoare de numerar.
Trebuie reţinut că definiţia de mai sus,
care este aplicată în raportarea
financiară, ia în considerare valoarea
unui activ la sfârşitul duratei lui de
viaţă utilă. Această optică este diferită
de modul în care acest termen este
utilizat în mod uzual în evaluare.

A se vedea Valoarea sinergiei.
Valoare din
comasare
(Marriage Value)
Valoare
impozabilă
(Assesed Value)

A se vedea Valoare de impozitare.

Valoare
intrinsecă
(Intrinsic Value)

GN 5, 3.10.
Suma considerată, pe baza evaluării
faptelor disponibile, ca fiind valoarea
“adevărată” sau “reală” a unui element.
Este un concept pe termen lung de
valoare nebazată pe piaţă, care
aplatizează fluctuaţiile de preţ pe
termen scurt.

Valoare justă
(Fair Value)

Suma pentru care un activ ar putea fi
schimbat de bunăvoie, între două părţi
interesate, aflate în cunoştinţă de
cauză, într-o tranzacţie în care preţul
este determinat în mod obiectiv.

IVS 2, 3.2
GN 3, 3.1
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Valoare justă
minus costurile
de vânzare
(Fair Value Less
Costs to Sell)

Valoarea care poate fi obţinută din
IAS 36, 6
vânzarea unui activ sau a unei unităţi
generatoare de numerar, în cadrul unei
tranzacţii desfăşurate în condiţii
obiective între părţi interesate şi în
cunoştinţă de cauză, minus costurile de
cedare.

Valoare netă
actualizată(VNA)
(Net Present
value (NPV))

Diferenţa dintre veniturile actualizate GN 9, 3.6
sau intrările actualizate şi costurile sau
ieşirile actualizate, în cadrul unei
analize DCF.

Valoare
realizabilă netă
(Net Realisable
Value)

Preţul de vânzare estimat al unui activ, IAS 2, 6; IAS
2, 7
ce ar putea fi obţinut pe parcursul
desfăşurării normale a activităţii, mai
puţin costurile estimate pentru
finalizarea activului şi costurile
estimate necesare vânzării.
Valoarea realizabilă netă se referă la
suma netă pe care o entitate se
aşteaptă să o realizeze din vânzarea de
stocuri pe parcursul desfăşurării
normale a activităţii.
Valoarea justă reflectă suma pentru
care acelaşi stoc ar putea fi schimbat
pe piaţă, între vânzători şi cumpărători
interesaţi. Prima este o valoare
specifică entităţii; a doua nu este.
Valoarea realizabilă netă a stocurilor
poate să nu fie egală cu valoarea justă
minus costurile de vânzare.

Valoare
recuperabilă
(Recoverable
Amount)

Valoarea recuperabilă a unui activ sau IAS 36, 6
unităţi generatoare de numerar este cea
mai mare valoare dintre valoarea sa
justă minus costurile de vânzare şi
valoarea sa de utilizare.

Valoare
recuperabilă a

Cea mai mare valoare dintre valoarea
justă a unui activ generator de alte

408 Glosar pentru IVS-uri

IPSAS 21.14

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
fluxuri decât cele de numerar, minus
serviciilor
costurile de vânzare şi valoarea sa de
(Recoverable
Service Amount) utilizare.
Valoare
reevaluată
(Revalued
Amount)

Valoarea justă a unui activ la data
reevaluării minus orice amortizare
acumulată ulterioar şi orice pierderi
acumulate din depreciere.
Valoarea imobilizărilor corporale, aşa
cum este stabilită prin evaluarea
efectuată de evaluatori profesionişti

Valoare
reziduală
(Residual Value)

Valoarea estimată pe care ar obţine-o o IAS 16, 6
entitate din cedarea unui activ, după
deducerea costurilor estimate pentru
cedare, dacă activul avea deja
vechimea şi condiţia prevăzută la
sfârşitul duratei de viaţă utilă.
Valoarea netă pe care entitatea se
IPSAS 17, 12
aşteaptă să o obţină din cedarea unui
activ, la sfârşitul duratei de viaţă utilă a
acestuia, după deducerea prealabilă a
costurilor de cedare estimate.
Valoarea rămasă a unui activ la
sfârşitul duratei normale de funcţionare
(în această definiţie valoarea reziduală
este similară cu valoarea de casare).

Valoare
specială
(Special Value)

O sumă de bani peste valoarea de
piaţă, care reflectă atributele/
caracteristicile speciale ale unui activ,
care au o valoare numai pentru un
cumpărător special.
Vezi şi Valoarea sinergiei.

Valoare
subiectivă
(Worth)

A se vedea Valoarea de investiţie.

Valoarea
amenajărilor

Valoarea adăugată terenului prin
amenajări şi construcţii, cum ar fi

IAS 16, 31

IVS 2, 3.5
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terenului şi
construcţiilor
(Value of
Improvements)

clădiri, structuri sau modificări aduse
terenului, de natură permanentă,
implicând cheltuieli de muncă şi
capital, cu scopul de a majora valoarea
sau utilitatea proprietăţii. Ele pot avea
modalităţi de utilizare şi durate de
viaţă economică diferite.
A se vedea şi Amenajări ale terenului
şi construcţii.

A se vedea Valoarea netă actualizată
Valoarea
actualizată/preze (VNA)
ntă (Present
Value)
Valoarea
componentelor
(Component
Value)

Valoarea acelor componente create în
urma separării participaţiilor la
proprietate.

Tipuri de
proprietate,
2.6.1

A se vedea şi Valoare din comasare.
Valoarea
sinergiei
(Synergistic
Value)

Un element suplimentar de valoare
care este creat în urma combinării/
fuziunii a două sau mai multe
proprietăţi, în urma căreia valoarea
proprietăţii rezultată din combinare
este mai mare decât suma valorilor
proprietăţilor individuale înainte de
combinarea lor.

IVS 2, 3.6

Numită şi Valoare din comasare.
Vânzare forţată
(Forced Sale)
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O situaţie în care un vânzător este
IVS 2, 6.11
obligat să vândă şi/sau nu are o
perioadă de comercializare adecvată.
Preţul obtenabil în această situaţie nu
îndeplineşte cerinţele din definiţia
valorii de piaţă. Preţul obtenabil va
depinde mai degrabă de natura
presiunii de a vinde, la care este supus
vânzătorul, sau de motivele pentru care
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o comercializare adecvată nu poate fi
făcută. Preţul poate să reflecte şi
consecinţele pentru vânzător a
nereuşitei vânzării într-o perioadă de
timp specificată. Preţul obtenabil într-o
vânzare forţată nu poate fi prezis în
mod credibil, dar va reflecta mai
degrabă situaţiile particulare ale
vânzării forţate decât cele ale unui
schimb ipotetic, în care vânzătorul a
acţionat fără a fi constrâns şi/sau
tranzacţia s-a făcut după o perioadă
adecvată de marketing.
Vânzare prin
acord privat
(Private Treaty
Sale)

O vânzare negociată şi tranzacţionată GN 5, 3.16
între persoane şi nu prin licitaţie
publică sau prin altă metodă. Preţul de
vânzare plătit într-o vânzare prin acord
privat este, în general, cunoscut numai
de părţile care participă la tranzacţie şi
nu este public.
A se vedea şi Preţ de licitaţie, Preţ de
lichidare a stocului.

Vânzare şi
leaseback
(Sale and
Leaseback)

O vânzare a proprietăţii imobiliare
GN 2, 3.1.11
simultană cu închirierea către vânzător
a aceleiaşi proprietăţi în regim de
leasing. Cumpărătorul devine locator
sau proprietar, iar vânzătorul devine
locatar sau chiriaş. Deoarece între
părţile participante pot să existe
circumstanţe sau relaţii speciale,
tranzacţiile de vânzare şi leaseback pot
să reflecte sau nu condiţiile pieţei.

Verificare
administrativă
(de conformitate)
(Administrative
or Compliance

GN 11, 3.1
O verificare a evaluării, efectuată de
un client sau un utilizator al serviciilor
de evaluare, ca exerciţiu de analiză
(due-diligence) în cazul în care
evaluarea trebuie utilizată în scopul
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Review)

luării de decizii precum garantarea,
achiziţionarea sau vinderea
proprietăţii. În aceste cazuri, un
evaluator poate desfăşura o verificare
administrativă pentru a ajuta clientul în
aceste decizii. O verificare
administrativă este efectuată, de
asemenea, pentru a se asigura că o
evaluare respectă sau depăşeşte
cerinţele de conformare sau
instrucţiunile pentru o anumită piaţă şi,
ca minimum, este conformă cu
Principiile de Evaluare General
Acceptate (GAVP).

Verificare de
birou
(Desk Review)

O verificare a evaluării care se
GN 11, 3.2
limitează la datele prezentate în raport,
care pot fi confirmate independent sau
nu. În general, se efectuează cu
ajutorul unei liste de verificare a
elementelor. Verificatorul analizează
acurateţea calculelor, corectitudinea
datelor, caracterul adecvat al
metodologiei şi respectarea
instrucţiunilor clientului, a cerinţelor
de reglementare şi a standardelor
profesionale.
A se vedea şi Verificare în teren.

Verificare de
conformitate
(Compliance
Review)

A se vedea Verificare administrativă.

Verificare în
teren
(Field Review)

O verificare a evaluării care include
inspectarea exteriorului şi uneori şi a
interiorului proprietăţii în cauză, ca şi
posibila inspecţie a proprietăţilor
comparabile, pentru a confirma datele
prezentate în raport. În general, se
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efectuează cu ajutorul unei liste de
verificare, care acoperă elementele
examinate într-o verificare de birou şi
poate include, de asemenea,
confirmarea datelor de piaţă, cercetări
pentru colectarea datelor suplimentare
şi verificarea programului informatic
utilizat în elaborarea raportului.
A se vedea şi Verificare de birou
Verificare
tehnică
(Technical
Review)

O verificare a evaluării, efectuată de
GN 11, 3.4
un evaluator pentru a-şi forma o părere
dacă analizele, opiniile şi concluziile
din raportul care este verificat sunt
corecte, adecvate, rezonabile şi
argumentate.

Verificarea
evaluării
(Valuation
Review)

GN 11, 3.5
O misiune de evaluare care acoperă
diferite tipuri şi scopuri. Principala
caracteristică comună tuturor
verificărilor de evaluări este faptul că
un evaluator îşi exercită raţionamentul
imparţial în analiza activităţii altui
evaluator. O verificare a evaluării
poate veni în sprijinul aceleiaşi
concluzii cu privire la valoare,
conţinută în evaluarea verificată sau
poate fi în dezacord cu concluzia
asupra valorii. Verificările evaluărilor
oferă o viză de control a credibilităţii
evaluării, ca şi o verificare a eficienţei
activităţii evaluatorului iniţial, cu
privire la cunoştinţele, experienţa şi
independenţa sa.
Organizaţiile de evaluare din toată
lumea fac distincţia dintre diferite
tipuri de verificări, de exemplu:
verificări administrative (de
conformitate), verificări tehnice,
verificări de birou, verificări în teren,
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verificări care să asigure că o evaluare
a fost efectuată în conformitate cu
standardele profesionale (în care au
fost acceptate tipurile de valoare
utilizate în evaluarea supusă
verificării), verificări care întrunesc
informaţiile generale de piaţă, pentru a
veni fie în sprijinul concluziei cu
privire la valoare, fie pentru a o
contesta şi verificări care examinează
datele specifice din evaluarea
verificată faţă de datele comparabile
dintr-un eşantion.
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Index
abordarea bazată pe active, vezi abordarea prin cost pentru evaluarea
întreprinderilor
abordarea prin comparaţia vânzărilor, 32, 55, 63-64, 70, 75, 76
aplicaţie pentru (GN 1: Evaluarea proprietăţii imobiliare), 174-175, 181182
pentru evaluarea întreprinderilor (GN 6: Evaluarea întreprinderii),
242-244
pentru evaluarea activelor necorporale (GN 4: Evaluarea activelor
necorporale), 209-210
pentru evaluarea terenului, 182-193
pentru evaluarea bunurilor mobile (GN 5: Evaluarea bunurilor mobile),
223-224
abordarea prin cost, 32-33, 58, 70, 75, 76, 177, 184, 216-217
aplicaţie pentru (GN 1: Evaluarea proprietăţii imobiliare), 177, 184
pentru evaluarea activelor necorporale (GN4: Evaluarea activelor
necorporale), 212
pentru evaluarea obiectelor de artă, 216-217, 225
pentru evaluarea bunurilor mobile, 225
pentru raportarea financiară, 257-264
pentru evaluarea întreprinderilor 246-247
Vezi şi GN 8: Abordarea prin cost pentru raportarea financiară – (CIN)
abordarea prin costul de restaurare, 158
abordare prin piaţă, 70, 75/84
standard pentru, 79/80
A se vedea şi IVS 1: Valoarea de piaţă – tip de evaluare
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abordare prin piaţă pentru evaluarea întreprinderilor, 242-244
abordări în evaluare, 32-34, 55, 58, 63-64, 70, 174-177, 209-212, 223-225,
242-247, 315, 325-327
consideraţii de utilitate, 29-30
A se vedea şi abordarea bazată pe active, abordarea prin cost, abordarea
prin capitalizarea venitului şi abordarea prin comparaţia vânzărilor
accesorii comerciale, 54, 217, 219
accesorii şi racorduri, 289, 292
activ biologic, 116, 155, 159, 278
vezi şi proprietăţi agricole
activ modern echivalent (AME), 259, 260-261
active, 23-24, 57
abordarea bazată pe active în evaluare, 212, 246-247
clasificare, 31, 83, 112, 220, 259, 279
depreciate, 115
epuizabile, 140, 304
evaluatori de, 8, 22, 55
idetificarea clasei de, 117
în surplus, 24, 112, 116, 155
A se vedea şi GN 4 – Evaluarea activelor necorporale; GN 6: Evaluarea
întreprinderii; IAS 36: Deprecierea activelor şi IPSAS 21: Deprecierea
activelor generatoare de alte fluxuri, decât cele de trezorerie
active corporale, 23-24, 57, 193, 194, 217-218
active curente, 23-24, 51
active din afara exploatării, vezi active excedentare (în surplus)
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active din sectorul public, 147-148
IVA 3: Evaluarea activelor din sectorul public pentru raportarea
financiară
active epuizabile, 140, 304
active excedentare (în surplus), 24, 112, 116, 155
active financiare, 49, 58-64
asamblarea participaţiilor de capital, 63
consideraţii speciale pentru evaluare, 63-64
divizarea proprietăţii în întreprinderi sau proprietate imobiliară, 58
evaluarea, 63-64
scopuri ale evaluării, 60
active generatoare de numerar, 157
active imobilizate sau pe termen lung, 24, 51, 79
active investiţionale, 59-60
active în exploatare, 24, 112
active necorporale nediferenţiate (grupate), 204-205
active necorporale, 23-24, 53, 54, 57, 60, 198
GN 4, 201-213
A se vedea şi IAS 38: Active necorporale
active nete, 232
activitate agricolă, 278
alocarea valorii, 57, 118, 120, 128-129, 281-282, 289, 292
amenajări ale terenului şi construcţii ataşate, 108, 257
amenajări făcute de locatar, 54, 217
analiza fluxului de numerar actualizat (DCF), 75, 76, 176-177, 290, 317
GN 9 despre, 265-274
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analiza investiţiei, 267
asistenţă din exterior, 42, 220-221,303, 311, 317
asociaţii ale proprietarilor de proprietăţi istorice, 322
auditori, relaţia cu, 116, 155

bona vacantia, 50
bunuri mobile, 22, 23, 49, 53-55
GN 5, evaluări de, 215-226
Vezi şi mijloace fixe mobile

calibrare, 298
capitalizare, 202, 229
capitalizare directă, 176-177
capitalizarea rentei funciare, 183
capital investit, 231
caracteristici economice ale proprietăţii imobiliare, 181
caracteristici fizice ale proprietăţii imobiliare, 180
Carte Albă (IVSC), 5
cea mai bună utilizare, 28-29, 70, 79, 83, 168, 173-174, 182, 255, 280, 315,
326
CMBU ca fiind construit, 173-174, 182
CMBU ca fiind vacant, 173-174, 182
determinarea (cum este enunţat în GN 1: Evaluarea proprietăţii
imobiliare), 182
cererea şi oferta, principiu al, 68
curba (figura), 68
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cheltuieli imediate după cumpărare, 180
chiria contractuală, 188
chiria de piaţă, 188
chiria în funcţie de venituri, 188
clasificarea leasing-ului, 127-128
clauze restrictive, 50,52, 189
clauze oneroase de închiriere, 190
clădire publică, 149, 159, 323-324
Codul Deontologic, 11, 22, 37-45, 79, 88, 100, 101, 103, 111, 134, 151, 177,
249, 252, 270, 272, 282, 287, 297, 301, 316
combinări de întreprinderi, evaluări pentru, 115, 154
Comitetul Internaţional pentru Standardele de Evaluare (IVSC),
comitetul de standarde, 6
consiliul de conducere, 6
istoric, 3-4
membri ai, iii-v, 4, 6
proiecte în curs, viii-ix
obiective ale, 3-4, 8-9, 21
realizări ale, ix, 5
restructurare, vii-viii
sediu, 5
statut, 4, 6
Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), 5, 107,
111, 145, 312, 313
A se vedea şi raportarea financiară, evaluări pentru: închiriere/leasing,
relaţia cu standardele de contabilitate; evaluări pe bază de piaţă, relaţia
cu standardele de contabilitate
Comitetul Internaţional pentru Standarde de Evaluare a Activelor (TIAVSC),
3
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Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul
Public (IPSASB), 145, 146
companie în exploatare, 48, 56, 232
competenţă profesională, 42-43, 79, 88, 100, 103, 111, 134, 151
acceptarea de instrucţiuni şi stabilirea clară a problemei pentru a fi
adresată, 42
eficienţă şi tenacitate în îndeplinirea activităţilor pentru finalizarea
angajamentului contractual, 43
identificarea necesităţii asistenţei competente externe, 42
instrucţiuni pentru (cum s-a enunţat în GN 1: Evaluarea Proprietăţii
Imobiliare), 166
A se vedea şi Codul deontologic, etica în evaluarea profesională
componente non-imobiliare ale vânzării, 181, 280
condiţii de finanţare, 179
condiţii de piaţă, 180
condiţii de vânzare, 180
condiţii limitative în evaluare, 38
confidenţialitate, 40-41, 256
conflict de interese, 40
conştiinţiozitate, 42-43
continuitatea activităţii, 55, 56, 91, 113, 134, 208, 234, 247, 314
A se vedea şi evaluarea întreprinderii
contract, tip de valoare stabilit prin, 90, 92-93
contract de închiriere/leasing a terenului, 186
contract iniţial de închiriere, 186
control majoritar, 231, 237
coproprietate, 51
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cost, 25, 69
elemente ale, 117-118
cost de înlocuire, 27, 205, 225, 232
Vezi şi GN 8: Abordarea prin cost pentru raportarea financiară – (CIN)
cost de reconstrucţie (reproducţie), 27, 205, 225, 232
Vezi şi abordarea prin cost în evaluarea operelor de artă
cost de înlocuire net, 108, 146, 158, 251, 259, 261, 262
aplicare a abordării prin cost (GN 8: Abordarea prin cost pentru
raportarea financiară – CIN), 257-264
A se vedea şi abordarea prin cost
costuri de vânzare, 116, 155
cumpărător special, 88

date comparabile, 178-179
A se vedea şi informaţii/date
datorie financiară, 61-62
declaraţia de conformitate, 98, 101, 287
deontologia profesională, cerinţe pentru promovarea şi păstrarea încrederii în
evaluarea profesională (Cod Deontologic), 37
A se vedea şi competenţa profesională, etica evaluatorilor
depreciere (depreciation), 24-25, 117-118
în abordarea prin cost, 33, 177, 184, 260-261
A se vedea şi deprecierea economică (externă), deprecierea funcţională şi
deteriorarea fizică
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depreciere (impairment), 122, 154, 251-253, 263, 264
A se vedea şi IAS 36: Deprecierea activelor, şi IPSAS 21: Deprecierea
activelor generatoare de alte fluxuri decât cele de trezorerie
deprecierea externă, 177, 260
deprecierea economică, a se vedea şi deprecierea externă
deprecierea funcţională (tehnologică), 177, 260
deprecierea tehnică, a se vedea deprecierea funcţională
derivat, 60-61
deteriorarea fizică, 177, 260
dezechilibrul pieţei, 81
dezmembrămintele dreptului de proprietate, 22, 49,168
discont pentru lipsa de control, 230
discont pentru participaţie minoritară, 231
discont pentru nelichiditate, 231
drept absolut de proprietate, vezi proprietate deplină
drept iniţial de închiriere, 186
drept legal de proprietate, 50
dreptul chiriaşului, 186-188
dreptul asupra unei proprietăţi închiriate, 186
dreptul de închiriere/leasing, 187-188
Vezi şi GN 2: Evaluarea pentru închiriere/leasing, IAS 17: Contracte de
leasing şi IPSAS 13: Contracte de leasing
dreptul proprietarului, 186-188
drepturi de proprietate, 22-25, 49-55, 165, 169
drepturi de trecere, 50
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drepturi reale imobiliare, 49-51, 52, 293, 307, 318
A se vedea şi dreptul absolut de proprietate, drepturi parţiale
durata de viaţă economică, 118, 208, 211-212, 230
Vezi şi durata de viaţă utilă
durata de viaţă legală, 208, 211-212
durata de viaţă utilă, 110-111
A se vedea şi durata de viaţă economică
durata de viaţă viitoare, 118

EBITDA (profit înainte de dobânzi, impozit şi amortizare), 291
eficienţă, 42-43
elemente de comparaţie, 168, 175, 178-181
entitate de afaceri, 202, 228
entităţi legale, 56-59
etica în evaluarea profesională, 39-42, 166
evitarea conflictelor de interese, 40
asigurarea imparţialităţii, 41-42
climatul de confidenţialitate, 40-41
confirmarea integrităţii, 40
A se vedea şi Codul deontologic, competenţa în activitatea profesională
şi prezentarea informaţiilor
estimare tehnică în industria extractivă, 303, 311, 317
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evaluarea întreprinderii, 57, 166, 227-248
abordări pentru, 58, 242-247
categorii contabile pentru, 57
exemple ale întreprinderilor asociate cu, 56-57
fondul comercial în, 57, 208, 230-231, 289-292
GN6 pentru, 227-248
scopuri ale, 57, 233
şi evaluarea proprietăţii imobiliare, relaţia dintre (cum a fost enunţată în
GN 1 - Evaluarea proprietăţii imobiliare), 166
A se vedea şi proprietăţi specializate generatoare de afaceri
evaluarea proprietăţii imobiliare, GN 1 despre, 165-184
abordări în evaluare, 32-34, 174-177
consideraţii speciale în, 53
consideraţii de utilitate în, 29-30
identificarea bunurilor mobile aferente, 54-55
relaţia cu standardele de contabilitate, 169
scopul, 51-52
A se vedea şi evaluarea bazată pe piaţă şi evaluările de tip diferit de
valoarea de piaţă şi abordări în evaluare
evaluator de întreprinderi, 228
evaluator intern, 39, 98, 103
evaluator profesionist de proprietăţi, 8, 218-219
A se vedea şi evaluator
evaluator, 22, 26, 38-39
Vezi şi evaluator profesionist de proprietăţi
evaluatorul extern, 39, 98, 114
evaluări externe, 122
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expropriere, 50
extracţia (metodologie de evaluare a terenurilor), 183

factori ai valorii, 67
factor de capitalizare, 202, 229
factori de mediu, 250, 252
Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), 5
ferme agricole, 276
ferme de animale/crescătorii, 277
ferme de lapte, 276
flux de numerar, 203, 229
flux de numerar brut, 208, 229
flux de numerar net, 203, 229
flux de numerar net disponibil pentru capitalul propriu, 229
flux de numerar net la dispoziţia capitalului investit, 203, 229
flux de numerar „net”, în absenţa monopolurilor, 159
fondul comercial, 57, 208, 230-231, 289-292
Vezi şi fond comercial personal şi fond comercial transferabil
fond comercial personal, 138, 208, 230-231, 289-292
fond comercial transferabil, 208, 230-231, 289-292
fond de investiţii imobiliare (REIT), 59, 63
fond de rulment net, 232
frecvenţa reevaluării, 119, 160

Index 427

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta

GN 1: Evaluarea proprietăţii imobiliare, 165-184
abordarea prin capitalizarea venitului, 175-177
abordarea prin comparaţia vânzărilor, 174-175, 181-182
abordarea prin cost, 169, 177, 184
abordări ale valorii, 174-177
analiza celei mai bune utilizări, 168, 173-174, 182
analiza datelor preliminare, culegerea şi selectarea informaţiilor, 172-173
cercetare de piaţă, 176
cerinţe de raportare, 170, 277
date comparabile, 178-179
elemente de comparaţie în evaluarea proprietăţii imobiliare, 168, 175,
178-181
elemente principale ale GN 1, 167
evaluarea terenului, 174, 182-184
extinderea Conceptelor Fundamentale ale Principiilor General Acceptate
ale IVSC, 165
figura 1-1, din GN 1 Procesul de evaluare, 171
înţelegerea între client şi evaluator, 172
misiunea evaluatorului, definiţie, 172
piaţa proprietăţilor imobiliare, 178, 184
procesul de evaluare, 170-171
reconcilierea rezultatelor evaluării, 177, 182
unităţi de comparaţie, 175, 179, 181
utilizarea raportului de evaluare, 170
valoarea de piaţă - bază de evaluare, 165, 166, 167, 169-170, 172, 173,
174, 177, 178
valori diferite de valoarea de piaţă, 165, 169
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GN 2: Evaluarea pentru închiriere/leasing, 185-191
chiria contractuală versus chiria de piaţă, 188
clauze restrictive, 189
condiţii oneroase de închiriere/leasing, 190
drepturile de închiriere evaluate după aceleaşi principii cu proprietatea
deplină, 189
drepturile de închiriere provin dintr-o relaţie contractuală, 185
drepturi statutare de cumpărare a dreptului proprietarului, 189
fiecare participaţie legală este o entitate distinctă, 189-190
Ierarhia Drepturilor de Proprietate (figură), 187
închirieri în cadrul grupului, 190
modificările făcute de locatar, 190-191
modificări obligatorii ale chiriaşului, 191
modificări voluntare ale chiriaşului, 191
participaţiile la închiriere/leasing nu vor fi evaluate separat şi apoi
cumulate, 185
profitul proprietarului şi chiriaşului, 186-188
tipuri de chirie, 188
tratamentul contabil al proprietătilor în leasing financiar, 189
valoarea de piaţă ca bază de evaluare, 185, 189, 190, 191
valori de piaţă negative, 191

GN 3: Evaluarea mijloacelor fixe mobile, 193-199
tratamentul contabil al bunurilor mobile, 195
abordări în evaluarea bunurilor mobile, 196
ipoteze dependente de circumstanţele evaluării, 196-197
constrângeri la vânzarea bunurilor mobile, 198
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factori care afectează valoarea bunuriulor mobile, 197
leasing financiar, 198
vânzare forţată, 199
activele necorporale pot influenţa valoarea bunurilor mobile, 198
legătura între valorile bunurilor mobile şi ale proprietăţii imobilare, 198
valoarea de piaţă ca bază de evaluare, 196,197, 198
bunurile mobile care deservesc clădirea sunt, în mod normal, incluse în
orice tranzacţie a proprietăţii imobiliare, 197
caracteristici specifice bunurilor mobile, 193, 194, 195
GN 4: Evaluarea activelor necorporale, 201-213
abordarea prin comparaţia vânzărilor, 209-210
abordarea prin capitalizarea venitului, 211-212
abordarea prin cost, 212
abordări în evaluare, 209-212
categorii de active necorporale, 204-205
competenţa şi specializarea necesare pentru evaluarea activelor
necorporale, 207
componente luate în considerare în evaluarea activelor necorporale,
208-209
consideraţii privind continuitatea activităţii, 201
descrierea misiunii, 207-208
devieri, 207
drepturi de proprietate şi privilegii, 208
durata de viaţă economică şi legală a activului, 208, 211-212
fondul comercial în valoarea activelor necorporale, 204, 208
procesul de reconciliere, 212-213
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scopurile (motivele) pentru evaluarea activelor necorporale, 206
selectarea şi calculul ratelor de evaluare, 210
tratamentul contabil al activelor necorporale, 206
utilizarea informaţiilor credibile şi verificate, 207
valoarea de piaţă ca bază de evaluare, 201, 207
GN 5: Evaluarea bunurilor mobile, 215-226
abordarea prin comparaţia vânzărilor pentru, 223-224
abordarea prin capitalizarea venitului pentru, 224-225
abordarea prin cost, 225
cerinţe de raportare pentru, 221
factori de luat în considerare, 221-223
legătura dintre evaluatorii de bunuri mobile şi alţi evaluatori, 200-201
procesul de reconciliere în, 225-226
similaritate cu alte tipuri de evaluare, 215, 221
surse de informaţii pentru, 223
tipuri de pieţe pentru, 215
utilizări ale, 220
valoarea de piaţă ca bază de evaluare, 215
valoare intangibilă, 222-223
verificarea informaţiilor în, 220-221
A se vedea şi instalaţii, maşini şi echipamente
GN 6: Evaluarea întreprinderii, 227-248
abordarea bazată pe active, 246-247
abordări în evaluarea întreprinderii, 242-247
abordarea prin capitalizarea venitului, 244-246
abordarea prin piaţă în evaluarea întreprinderii, 242-244

Index 431

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
activitatea pe piaţă şi tendinţe economică, 235
ajustări ale înregistrărilor financiare ale întreprinderii, 238-242
analiza situaţiilor financiare în termeni monetari, procentuali şi rate
financiare, 238
asigurarea specializării şi competenţei altor experţi, 234
consideraţii de continuitate a activităţii, 234, 247
descrierea misiunii, 235
drepturi de proprietate şi privilegii, 235-236
explicaţie pentru devierea de la practica normală a evaluării, 233
factori luaţi în considerare în evaluarea întreprinderii, 235-237
procesul de reconciliere, 247
rate de evaluare, 243-244
scopul evaluării întreprinderii, 233
utilizarea rapoartelor financiare, 238-239
utilizarea surselor credibile de informaţii, 233-234
valoarea de piaţă ca bază de evaluare, 227, 233, 234, 247
valoare intangibilă, 236
GN 7: Consideraţii privind substanţele periculoase şi toxice în evaluare,
249-256
cerinţe ce limitează sfera evaluării în cazul în care proprietatea este
evaluată ca fiind neafectată de substanţe periculoase cunoscute sau
suspecte că există, 253
controverse între experţii juridici, ştiinţifici şi tehnici asupra limitelor
curăţirii, întreţinerii şi monitorizării (substanţelor periculoase şi toxice),
254
Codul Deontologic al IVSC aplicat, 249, 252
depreciere, 251-252, 253
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efectul substanţelor periculoase poate fi diferit asupra proprietăţilor,
localizării şi pieţelor, 255
evitarea ipotezelor eronate bazate pe percepţia publică, 256
facilitarea rolului evaluatorului, 254
prezentarea ipotezelor, condiţiilor limitative şi calificărilor, 252-255
prezentarea substanţelor suspect-periculoase şi toxice cunoscute, 252
prezentarea opiniei altor experţi, 249, 255
prezentarea costurilor de remediere, 251, 253
prezentarea instrucţiunilor speciale pentru evaluare, 251
prezentarea cunoştinţelor, experienţei şi competenţei, 252
probleme de confidenţialitate, 256
valoarea de piaţă ca bază de evaluare, 250-251, 253, 254
GN 8: Costul de înlocuire net pentru raportarea financiară (CIN), 257-264
activ modern echivalent, 260-261
aplicarea în contabilitate, 259
aplicat la active specializate, 257, 259
cerinţe de raportare, 240-242
depreciere, 263, 264
elemente ale deprecierii, 260
elemente esenţiale ale tranzacţiei de piaţă, 260-261
observaţii de piaţă pentru costuri curente, rate de depreciere şi durata de
viaţă fizică şi economică rămasă, 257, 259, 260-261
raportarea valorii terenului şi a valorii amenajărilor/construcţiilor, 314
scopul GN 8, 257
utilizare alternativă, 261-262
testul de rentabilitate adecvată şi potenţial de servicii, 262, 263-264
utilizarea CIN când există puţine date disponibile, 257, 259
valoarea de piaţă, 259, 261, 262
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valoarea de utilizare, 263
valoarea justă, 259, 263
valoarea terenului nu e depreciată, 260
GN 9: Analiza fluxului de numerar actualizat (DCF) pentru evaluările bazate
pe piaţă şi pentru analiza investiţiilor, 265-274
aplicarea în contabilitate, 267-268
analiza DCF prin percepţia şi procesul de gândire al investitorilor şi al
altor participanţi pe piaţă, 271
analiza DCF utilizată la testarea ipotezelor alternative, 271
analiza necesară şi suficientă pentru a face cele mai adecvate şi
rezonabile ipoteze de lucru, 272
Cod Deontologic, 270, 272
componente utilizate în analiza DCF, 269-271
date de intrare şi ipoteze ce reflectă informaţiile evidente disponibile de
pe piaţă şi aşteptările curente, 269, 272-273
definiţia analizei DCF, 265, 266
determinarea valorii de piaţă estimată, 269, 271
perioade şi frecvenţa modelelor DCF, 268-269
raportarea rezultatelor analizei DCF, 272-274
ratele de actualizare derivate şi ratele finale de capitalizare, 272
scopul GN 9, 265
valoarea estimată rezultă mai degrabă ca o estimare a valorii de investiţie
decât a valorii de piaţă, 271
GN 10: Evaluarea proprietăţilor agricole, 275- 282
analiza celei mai bune utilizări, 280
aplicarea în contabilitate, 278-279
caracteristicile proprietăţilor agricole, 275-276
cerinţe de raportare, 282
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clasificarea activelor proprietăţilor agricole în, 279
combinarea componentelor fizice şi/sau de utilizare în, 279, 281-282
elemente non-imobiliare în, 280
estimarea venitului stabilizat în, 281
natura pieţelor…, 280-281
motive pentru evaluare a, 275
tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă, 280
valoarea de piaţă, bază de evaluare pentru, 279
GN 11: Verificarea evaluărilor, 283-287
Codul Deontologic, 287
concentrarea pe verificarea evaluării, 283
criterii de corectitudine, rezonabilitate şi completitudine, 283
definiţia verificării evaluării şi tipuri de verificări, 284-285
evaluatorul nu va lua în considerare evenimentele ulterioare în evaluare,
287
explicaţii privind motivele acordului sau dezacordului cu concluziile
evaluării, 287
informaţii a fi luate în considerare în, 286
pot avea nevoie de suportul unor experţi, 283
raportarea rezultatelor verificării evaluării, 286-287
realizarea verificării evaluării, 286
utilizări ale rezultatelor verificării evaluării, 283-284
GN 12: Evaluarea proprietăţii specializate generatoare de afaceri, 289-293
alocarea valorii PSGA pe componentele ei, 289, 292
componentele valorii PSGA, 292
corecţii pentru venituri atipice, 291
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definiţie a PSGA, 289, 291
diferenţele dintre evaluarea întreprinderii şi a PSGA, 289, 292
evaluarea pe baza EBITDA, 291
fond comercial transferabil, 289, 290, 291, 292
fond comercial personal, 290
ipoteza unui operator de eficienţă medie, 290, 291, 293
valoarea de piaţă, bază de evaluare pentru, 292
valoare PSGA versus valoarea proprietăţii, 293
GN 13: Evaluarea globală pentru impozitarea proprietăţii, 295-301
aplicaţii statistice, 297
caracteristicile pieţei pentru, 299
Codul Deontologic, 297, 301
colectarea datelor şi sistemul de înregistrare, 298-299
definiţia evaluării globale, 298
definiţii statutare ale valorii, 299
deviere de la GN 12, 300
elemente ale sistemului de impozitare a proprietăţii, 295-296
liste de estimare, 299
metodologie computerizată, 296-297
obiectivul GN 12, 295
prezentarea informaţiilor în raportare, 300
procesul evaluării globale, 296
scopurile evaluării globale, 295, 297
standarde ale nivelului şi uniformităţii evaluării, 299
valoarea de piaţă ca bază de evaluare a, 296
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GN 14: Evaluarea proprietăţilor din industria extractivă, 303-320
abordarea contabilă pe baza costului istoric a, 311-312
active epuizabile, 304
bunuri mobile, 314
caracteristicile industriei miniere şi petroliere, 303-304
cerinţe de remediere a mediului, 306
competenţă şi imparţialitate în, 316-317
consideraţii speciale în, 317-319
conţinutul industriei extractive de minerale şi petrol, 303
definiţia industriei extractive, 308
diferenţa dintre industria minieră şi cea petrolieră, 304-305
drepturi de proprietate asupra sursei de apă, 307, 318
drepturi reale imobiliare, 304
evaluări tehnice şi expertiză, 303, 311, 317
IFRS 6, 312-313
importanţa evaluării, 303
industria minieră, 303-306, 308-309
industria petrolieră, 303-306, 310, 318
întreprinderi, 314
mijloace fixe, 306
prezentarea informaţiilor în raportare, 319-320
proprietăţi în dezvoltare, 316
proprietăţi în exploatare, 282, 292
proprietăţi în producţie, 306, 315-316
proprietăţi cu resurse, 315-316
trei abordări ale evaluării, 315
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GN 15: Evaluarea proprietăţii istorice, 321-328
abordarea prin capitalizarea venitului, 326
abordarea prin cost, 326-327
adaptare, 321, 322, 327
clauze restrictive şi servituţi de protejare, 325, 327
consideraţii speciale în evaluarea, 325
definiţia proprietăţii istorice, 321, 322
proprietăţi istorice care nu pot fi evaluate practic sau credibil, 325, 327
protejare, 321, 322, 327
reflectarea în contabilitate, 324, 325
restaurare, 321, 322
utilizarea proprietăţilor istorice, 321
holding, 56, 58, 231, 247
hoteluri, 56, 181, 289
Vezi şi proprietăţi specializate generatoare de afaceri
ierarhia drepturilor de proprietate (figură), 187
imobilizări corporale, 24, 113-115, 117, 119-120
GN 3 referitor la evaluarea mijloacelor fixe mobile, 193-199
A se vedea şi IAS 16: Imobilizări corporale şi IPSAS 17: Imobilizări
corporale
imparţialitate, 41-42
impediment, 50,53
impozitarea proprietăţii în funcţie de valoare, 295, 298
A se vedea GN 13 - Evaluarea globală pentru impozitarea proprietăţii
independenţa evaluatorului, 30, 103, 114
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industrii extractive, 308
GN 14 despre evaluarea în, 303-320
industria minieră, 303-306, 308-309
industria petrolieră, 303-306, 310, 318
GN 14, despre evaluarea, 303-320
informaţii de piaţă, vezi informaţii/date
informaţii/date, 172-173
date economice generale, 172-173
date specifice proprietăţii, 173
date privind cererea şi oferta, 173
instalaţii, maşini şi echipamente, 54, 113, 194, 218
GN 3 pentru evaluarea, 193, 199
A se vedea şi amenajările făcute de chiriaş; imobilizări corporale
Institutul Regal Britanic al Experţilor Autorizaţi (RICS), iii, 3
instrucţiuni pentru misiunea de evaluare, 42, 172
instrument (financiar) compus, 60, 63
instrument de capital, 62-63
instrument financiar, 62, 63
integritate, 40
investiţii imobiliare, 109-110, 112, 114, 120, 137, 153, 189
comentariu asupra evaluării pentru închiriere/leasing, 157
A se vedea şi IAS 40: Investiţii imobiliare şi IPSAS 16: Investiţii
imobiliare
investiţii în proprietatea imobiliară, 184
ipoteza unui management competent, 177, 290, 291, 293
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ipoteza unui operator de eficienţă medie, vezi ipoteza unui management
competent
ipoteze aferente evaluărilor, 37-38, 101
A se vedea şi prezentarea informaţiilor şi Standardele Internaţionale de
Practică în Evaluare
ipoteze speciale, neuzuale sau extraordinare, 98, 101
IVA 1: Evaluarea pentru raportarea financiară, 107-129
active depreciate, 115
active în surplus, 112, 116
alocarea între teren şi clădire, 128-139
aplicaţie, 111-116
cerinţe de raportare pentru alocare, 118
clasificarea activelor, 112
clasificarea leasing-ului, 127-128
combinări de întreprinderi, evaluare după, 115
costuri de vânzare, 116
devieri, 123
deprecierea (depreciation), 117-118
depreciere (impairment), 122
evaluator extern, 122
frecvenţa reevaluării, 119
identificarea clasei de active, 117
imobilizări, 113-114, 115, 117, 119-120
imobilizări corporale închiriate, 115, 119-120
investiţie imobiliară, 109-110, 112, 114, 120
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modele bazate pe cost şi pe valoarea justă, 108, 112-113, 121
pieţe în declin, 122-123
portofolii, 116, 122
prezentarea informaţiilor, 123
proprietăţi specializate, 119
proprietatea deţinută cu chirie, 121
relaţia cu auditorii, 116
scopul IVA 1, 107
standarde aplicabile, 112
valoarea de piaţă, 108, 113, 114, 115, 116, 118, 122
valoarea de piaţă şi valoarea justă, 113
valoarea de utilizare alternativă, 118
IVA 2: Evaluarea pentru garantarea împrumutului, 133-142
active epuizabile, 140
aplicaţie, 134-136
cerinţe de raportare, 135, 141
contracte de leasing între părţi relaţionale, 137
investiţii imobiliare, 137
proprietăţi generatoare de afaceri, 138-139
proprietăţi în dezvoltare, 139
proprietăţi ocupate de proprietar, 137
proprietăţi specializate, 138
rate de solvenţă ale proprietarilor, 141
scopul IVA 2, 133
serviciile evaluatorului şi certificarea, 140
valoarea de piaţă, 134, 135, 136, 137, 138
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vânzare forţată sau cu marketing limitat, 140-141
IVA 3: Evaluarea activelor din sectorul public pentru raportarea financiară,
145-161
absenţa fluxului de numerar „liber” în cazul monopolurilor, 159
absenţa evidenţei de piaţă, 152-153, 156-157
active biologice neagricole, 155, 159
active depreciate generatoare de alte fluxuri decât cele de trezorerie, 154
active deţinute pentru vânzare în cursul normal al activităţii, 155
active din sectorul public, definiţie a, 147, 148
active generatoare de numerar, 157
active închiriate, 153
active în surplus, 155
active publice, 149, 159
aplicaţie, 151, 155
cerinţe de raportare, 153
clasificarea activelor, 151
combinări de întreprinderi, evaluare după, 154-155
cost de înlocuire net, 158
costuri de vânzare, 155
frecvenţa reevaluărilor, 160
IPSASB, IPSAS, 145, 146, 151-160
întreprinderi guvernamentale de afaceri, 157
metoda costului de reabilitare, 158
metoda unităţilor de servicii, 159
modele pe baza de cost şi valoare justă, 146, 151-152
prezentarea infoemaţiilor, 160
proprietate imobiliară, 153
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relaţia cu auditorii, 155
scopul IVA 3, 145, 150-151
standarde de contabilitate aplicabile, 151
testul potenţialului de servici adecvat, 160
valoare de piaţă, 152, 153
valoare de utilizare, 154, 157
IVS 1: Valoarea de piaţă – tip de valoare, 75-84
abordări în evaluare, 75-76
cea mai bună utilizare, 79, 83
cerinţe de prezentare a informaţiilor, 83-84
condiţii de piaţă anormale, 82
conţinutul standardului, 79-80
declaraţie privind destinaţia rezultatelor evaluării, 83
definiţia valorii de piaţă, 76-79
evaluările realizate de evaluatori interni trebuie dezvăluite, 83-84
identificarea datei efective a evaluării, 83
informaţii despre proprietăţi comparabile, 81
ipoteza negocierii preţului pe o piaţă concurenţială deschisă, 81
rapoarte clare, fără greşeli, 83
scopul unei definiţii comune pentru valoarea de piaţă, 75
selectarea datelor în condiţiile unei pieţe în schimbare, 81-82
timpul de expunere pe piaţă, 82
valoarea de piaţă ca valoare fundamentală în practica evaluării, 80
valoarea de piaţă exprimată ca valoare negativă, 83
IVS 2: Tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă, 87-94
cerinţe de prezentare a informaţiilor, 96
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cerinţele IFRS, 88
conţinutul standardului, 88-89
evaluările realizate de evaluatori interni trebuie să fie prezentate, 93
evitarea rapoartelor de evaluare incomplete sau eronate, 89,93
ipotezele vor fi prezentate în mod rezonabil, 93
IVS 2 trebuie interpretat în corelaţie cu IVA 1, 88
înţelegerea diferenţelor dintre valoarea de piaţă şi cu baza diferită de
valoarea de piaţă, 90, 91
obiectivul IVS 2, 87
tipuri de valoare, 90-93
valoarea justă, 90-91, 92
valori diferite de valoarea de piaţă, 90-93
IVS 3: Raportarea evaluării, 97-104
cerinţe de prezentare a informaţiilor pentru, 103
componentele obligatorii ale rapoartelor de evaluare, 97, 101-103
conţinutul standardului, 100-102
declaraţia de conformitate, 101
documentarea pentru, 102
funcţiile raportului de evaluare, 97
importanţa rapoartelor de evaluare, 97
IVS Codul Deontologic, 101, 103
obiective ale IVS 3, 97
prevederi referitoare la devieri de la standard, 103-104
prezentarea raportului, 102
rapoarte transmise electronic, 101-102
specificaţii pentru misiunea (evaluatorului), 98
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tipuri de rapoarte, 98-99
închirieri în cadrul grupului, 190
joint venture, 59
leasing financiar, 62, 115
leasing operaţional, 115, 189
leasing, contracte de închiriere, 137, 185-191
lichidare, 55, 92, 140-141
liste de estimări, 299
litere îngroşate (aldine), explicare, ix, 10
metode de evaluare, 206, 232
A se vedea şi abordări în evaluare
misiunea (evaluatorului) în evaluare
definiţie, 72
specificaţii pentru, 98
mobilă, furnituri şi echipamente, a se vedea amenajări făcute de chiriaş
modelare financiară, 266 - 267
modelul bazat pe cost, 108, 112-113, 121, 146, 151-152
modelul bazat pe reevaluare, vezi modelul bazat pe valoarea justă
modelul bazat pe valoarea justă, 18, 112-113, 121, 146, 151-152
obiecte de colecţie, 216
obligaţiuni ipotecare garantate (CMBS), 59-60
optimizare, 147, 250, 258
opţiune, 59, 64
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Organizaţia Internaţională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO), 5
pachet de acţiuni, 51
poziţie majoritară, 58, 237
parcelare şi dezvoltare, 183
parteneriat general, 58-59
participaţie la capital, 51
participaţie minoritară, 58, 63, 232, 239
participaţie, vezi participaţie la capital
participaţii fracţionate, vezi interese parţiale
pădure/fond forestier, 277
piaţa, 25, 68, 178, 184, 215
piaţa imobiliară, definiţie, 184
pieţe de mărfuri, 280-281
pieţe discontinue, 122-123
A se vedea şi valoarea de piaţă în condiţii anormale
plantaţii perene, 277
portofolii, 30, 63, 116, 122
potenţial de servicii, 148, 157-160, 258, 262
premisa lichidării, 234
preţ, 69
A se vedea şi preţ de licitaţie, preţul de adjudecare
preţ de adjudecare, 217

446 Index

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
preţ determinat obiectiv, 77, 78
preţ de licitaţie, 216
preţ net de vânzare, vezi valoarea justă minus costurile de vânzare
prezentarea informaţiilor, 43-44, 83-84, 93, 103, 123, 141, 160, 249, 251-252,
255, 300
A se vedea şi competenţa în activitatea profesională, etica în activitatea
profesională şi evaluarea profesională şi secţiunile 7 ale Standardelor
primă de control, 230
Principii de Evaluare General Acceptate (GAVP), 8, 11, 21-34, 79, 88, 110,
111, 134, 151, 265, 279, 283, 284
relevanţa în a reflecta piaţa imobiliară şi proprietatea individuală (aşa
cum este prezentat în GN 1: Evaluarea proprietăţii imobiliare), 166
Principii de Contabilitate General Acceptate (GAAP), 311
principiul anticipării, 175
principiul substituţiei, 32, 174, 258
proces de evaluare globală, 296, 298
vezi GN 13 despre, 295-301
procesul de evaluare (figura), 170
procesul de evaluare, 170-171
proprietate agricolă, 116
GN 10 – Evaluarea proprietăţilor agricole, 275-282
A se vedea IAS 41 - Agricultura
proprietate dată cu chirie de proprietar, 115, 119-120, 153
proprietate imobiliară (bunuri imobile), 21-23, 49, 168-169
A se vedea şi teren şi drepturi reale imobiliare

Index 447

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
proprietate intelectuală, 205
proprietate ocupată de proprietar, 110, 137
proprietate generatoare de afaceri (PGA), 56-57, 134, 138-139, 166
GN 12 despre evaluarea lor, 289-293
proprietate specializată, 30-31, 119, 138, 258-261
în evaluarea CIN, 257, 259
în evaluarea pentru raportarea financiară, 119
în evaluarea pentru scopuri de creditare/împrumut, 134, 138
pentru utilizare agricolă, 277
proprietate, 21-25, 49-64
cu potenţial de profit, a se vedea şi proprietăţi specializate generatoare de
afaceri
evaluarea, 8
inspecţia de către evaluator, 80
tipuri de, 10, 22, 25, 49-64
A se vedea şi amenajările chiriaşului, bunuri mobile, drepturi de
proprietate şi accesorii comerciale
proprietate reală, 22-25, 49-55, 165, 169
caracteristici ale, 52-53
GN 1 privind evaluarea a, 165-184
proprietăţi de explorare în industriile extractive, 306, 315-316
proprietăţi de resurse în industriile extractive, 315-316
proprietăţi deţinute pentru vânzare pe parcursul desfăşurării activităţii, 116,
155
proprietăţi istorice, vezi GN 15, 321-328
proprietate istorică cu destinaţie publică, 323
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proprietăţi în dezvoltare, 139
in industriile extractive, 316

randament cu toate riscurile, a se vedea rata de capitalizare
raport în variantă electronică, 101, 102
raport oral, 98
raport scris, 98
raportare financiară, aplicaţii de evaluare pentru, 111-116, 151-155
evaluări pentru, 107-129
relaţia cu standardele de contabilitate, 111, 150-151
A se vedea şi IAS 1: Prezentarea situaţiilor financiare, IVA 1: Evaluarea
pentru raportarea financiară şi IVA 3: Evaluarea activelor din
sectorul public pentru raportarea financiară
raportarea în evaluare, vezi raportarea
raportarea, 31, 44-45, 71, 79-80, 88-89, 97-104, 134-136, 153, 170, 177, 221
A se vedea şi prezentarea IVS 3, Raportarea evaluării
rata internă de rentabilitate (RIR), 267
rata rentabilităţii, 205, 232
rate de actualizare, 32, 176-177, 203, 230-231, 266
rate de capitalizare, 32, 175-177, 202, 229
rate de evaluare, 210, 243-244
rate de solvabilitate ale creditorului, 141
reconcilierea valorilor, 177, 183, 212-213, 225-226, 247
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redevenţa în industria extractivă, 311
rentabilitate adecvată, 262,263-264
repartizarea (alocarea) – metodologie de evaluarea terenului, 183
restaurante, 56, 181, 289
Vezi şi proprietăţi specializate generatoare de afaceri
restricţii contractuale, 50, 53

servituţi, 50, 53
sindicalizare (credit sindicalizat), 59
sisteme de informaţii geografice prin satelit (GIS), 298
situaţia exploatării corectată, 176
societate în nume colectiv, 58
specificaţii pentru misiunea de evaluare, 98-99
standarde de contabilitate,
vezi Standarde Internaţionale de Contabilitate; Standarde Internaţionale
pentru Raportarea Financiară şi Standarde Internaţionale de
Contabilitate în Sectorul Public
Standarde Internaţionale de Aplicaţii în Evaluare (IVA), 12-14
dată de adoptare, 16
formatul standardelor şi al aplicaţiilor (figura), 14
structura de document a standardelor (figura), 10
A se vedea şi aplicaţii specifice prezentate mai sus
Standarde Internaţionale de Evaluare (IVS), 8-17
date de adoptare a, 16-17
formatul standardelor şi aplicaţiilor (figura), 14
litere îngroşate (aldine), explicare, ix, 10
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modificări de standarde între ediţiile 2005 şi 2007, xi-xvi
obiective generale şi sfera, 8-9, 21
organizarea şi formatul pentru, 9-15
pentru estimarea şi raportarea valorii proprietăţii şi activelor, 31
pentru facilitarea tranzacţiilor internaţionale de proprietăţi şi promovarea
clarităţii în raportarea financiară, 8
structura standardelor (figura), 10
A se vedea şi standardele specifice mai sus
Standarde Internaţionale de Contabilitate (IAS), 5, 100, 107, 111, 189
IAS 1: Prezentarea situaţiilor financiare, 113
IAS 2: Stocuri, 111, 112, 116, 195
IAS 16: Imobilizări corporale, 111-113, 117, 119, 121, 195, 278, 312,
313
IAS 17: Leasing, 111,112,115, 119-120, 127-129, 195
IAS 29: Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste, 122
IAS 32: Instrumente financiare: prezentare şi descriere, 60-62
IAS 36: Deprecierea activelor, 111, 115, 122, 195, 251, 267, 313
IAS 38: Active necorporale, 206, 312
IAS 40: Investiţii imobiliare, 11,, 112, 114, 120-122, 190, 278-279
IAS 41: Agricultura, 116, 278-279
A se vedea şi Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS); şi
secţiunile 4 a IVS 1, 2 si 3, IVA 1 şi 2 şi din fiecare GN

Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS), 5,
100, 145, 146, 151
IPSAS 12: Stocuri, 155
IPSAS 13: Contracte de leasing, 151, 153, 154
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IPSAS 16: Investiţii imobiliare, 151, 153, 259
IPSAS 17: Imobilizări corporale, 151-153, 156, 159, 160, 195, 259, 324
IPSAS 21: Deprecierea activelor generatoare de alte fluxuri decît cele de
trezorerie, 151, 154, 156-159, 195

Standarde Internaţionale de Practică în Evaluare GN, 12
date de adoptare, 16
formatul Standardelor Internaţionale de Practică în Evaluare (figura), 15
structură standard (figura), 10
A se vedea şi Standardele Internaţionale de Practică în Evaluare GN de
mai sus
Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), 5, 23, 100, 102, 111,
113, 145-146, 189, 267, 291
IFRS 3 Combinări de întreprinderi, 112, 115, 313
IFRS 5 Active imobilizate deţinute pentru vânzare sau pentru activităţi
discontinue, 111, 112, 116
IFRS 6 Prospecţiunea pentru evaluarea resurselor minerale, 312-313
Vezi şi Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS)
staţii de petrol, benzină, gaz, 56, 289
Vezi şi proprietăţi specializate generatoare de afaceri
structura capitalului, 229
structura standardelor (figura), 10
studiu de fezabilitate în industria extractivă, 308, 316
studiu de prefezabilitate în industria extractivă, 310-311, 316
subînchirieri, 50, 52, 187
substanţa toxică, definiţie a, 250
GN 7 despre, 249-256
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substanţe periculoase, definiţie, 250
GN 7 despre, 249-256
A se vedea şi substanţe toxice
sumarul evaluării, a se vedea şi instrucţiuni pentru misiunea de evaluare şi
specificaţiile pentru misiunea de evaluare
teren, 21
evaluarea a, 174, 182-184
A se vedea şi proprietate imobiliară
teren irigat, 277
teren rezidual (metodologie pentru evaluarea terenului), 183
termeni financiari, 179
tipuri ale valorii, 70
A se vedea şi tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă, valoare
justă; IVS 1 Valoarea de piaţă: tip de valoare şi IVS 2 Tipuri de valoare
diferite de valoarea de piaţă
tipuri de chirie, 188
tipuri de valoare, 26, 69, 87, 90-93
tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă, 33, 70, 90-93, 165, 169, 271,
280
cerinţe pentru prezentarea informaţiilor, 93
devieri de la strandard, 93
metode utlizate în, 70
relaţia cu standardele de contabilitate, 88
standard referitor la, 88, 89
A se vedea IVS 2: Tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă
toxicitate, definiţie, 250
trusturi, 51
Index 453
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unitate (agricolă) integrată, 278
unitate generatoare de numerar, 109, 118
unităţi pentru comparaţie, 175, 179, 181
utilitate, 29-30, 67
utilitate publică, 148
utilizarea proprietăţii, restricţii asupra 181

valoare agregată, 63
A se vedea portofolii
valoarea amenajărilor terenului şi construcţiilor, 148
valoare depreciabilă, 109
valoare contabilă, 202, 228
valoare de recuperare, 110
valoare specială, 33, 70, 88, 90-91
valoare, element distinct faţă de preţ şi cost, 25-27, 69
utilitate, raritate, dorinţă şi putere de cumpărare, 67
valoarea componentelor, 53
valoare contabilă 109, 112, 115, 117, 118, 119, 122
valoarea contabilă corectată, 228
valoarea de asigurare a se vedea tip de valoare stabilit prin contract
valoarea de garantare a creditului ipotecar, 134, 141
valoarea de impozitare, vezi tip de valoare stabilit prin lege
valoarea de investiţie, 33, 70, 88, 90
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valoarea de piaţă ca metodă acceptată în evaluarea proprietăţii imobiliare (a se
vedea GN 1: Evaluarea proprietăţii imobiliare), 165, 166, 167, 169-170,
172, 173, 174, 177, 178
comparată cu valoarea justă, 30, 57, 113
definiţie, 25, 30, 786-78
deosebiri faţă de valorile altele decât valoarea de piaţă, 87-94
în condiţii de piaţă anormală, 31, 53
în evaluarea întreprinderii, 57-58, 227, 233, 234, 247
în analiza DCF, 269, 271
în evaluarea CIN, 25, 261, 262
în raportarea financiară, 31, 108, 113-116, 118, 122, 152-156
în evaluarea proprietăţii bazată pe piaţă, 70, 75-84
în legătură cu factorii de mediu, 250-251, 253, 254
în evaluarea proprietăţilor agricole, 279
în evaluarea cu scopul creditării, 134-138
în evaluarea activelor necorporale, 201, 207
în evaluarea bunurilor mobile, 55, 196-198, 215
pe o piaţă deschisă şi concurenţială, 81
pe principiul substituţiei, 32
în evaluarea activelor din sectorul public, 152-156
valoare de piaţă negativă, 191
A se vedea şi IVS 1, Valoarea de piaţă – tip de evaluare
valoarea de piaţă liberă, 28
valoarea de recuperare, 55, 92
valoarea de schimb, 70, 77
valoarea de utilizare, 58, 111, 154, 157, 263, 281
valoarea de utilizare alternativă, 118, 261-262
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valoarea din fuziune vezi valoarea sinergiei
valoarea impozabilă, a se vedea valoarea pentru impozitare
valoarea intrinsecă, 217
valoarea justă de piaţă, 28
valoarea justă minus costuri de vânzare, 109
valoarea justă, 28, 30, 57, 70, 88, 90-91, 92, 109
cum se aplică în evaluarea pentru raportarea financiară, 57, 61, 79, 113
valoare necorporală, 222-223
valoarea netă actualizată (VNA), 267
valoarea pentru impozitare
vezi şi GN 13 – Evaluarea globală pentru impozitarea proprietăţii
valoarea pentru un cumpărator special, vezi valoare specială
valoarea realizabilă netă, 110, 116
A se vedea şi IAS 2: Stocuri
valoarea reevaluată, 110, 112-113
valoarea reziduală, 118
valoarea sinergiei, 53, 70, 88, 90-91
valori mobiliare, 59-60, 64, 237, 242
valori mobiliare bazate pe ipoteci, 59
vânzare forţată, 92, 140-142
vânzare privată, 218
vânzare şi leaseback, 158
verificare administrativă (de conformitate), 284
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verificare de birou, 284
verificare în teren, 284-285
verificarea evaluării, a se vedea GN 11: Verificarea evaluărilor
verificare tehnică, 285

zonare, 50, 53, 181
a se vedea şi utilizarea proprietăţii
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