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Activele imateriale – resurse importante
pentru gestiunea performantã a întreprinderii
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Abstract. Along time, the goal of intangible assets became very important for the activity and prosper-
ity of business. This matter is achieved as well as more and more the companies operate in a global
economy which has as main base the digital revolution and information management. The increase of the
immaterial investments percent requires evaluation and recognition criteria by knowledge, intelligence
and human competence. But recently, the accounting standards were about to accord negligible atten-
tion or even totally ignored the appropriate modalities of report this category of assets. The accounting,
obliged to bend to economic, financial and juridical logics, in a „Taylor” modality, presents an unreal
image of the company economic life and particularly of investment activity. In a competitive environ-
ment, the reliability of future economic benefits, generated by investments, depends less on their material
or immaterial nature and more on the characteristics of the market they operate on. These are just a few
reflections which determined us to focus our attention to this thought-provoking domain of immaterial
investments, appreciated as a potential for the company.

Key words: intangible assets; immaterial investments; competences; intelligence; knowledge;
competences; potential.

�

1. Premise economico-sociale

Mutaþiile actuale din economia mondialã au la bazã
revoluþia digitalã ºi managementul informaþiei. Noile

potenþe (capabilitãþi) pe care le-a adus cu sine era

informaþiei conduc la înnoirea considerabilã a
modalitãþilor în care se deruleazã afacerile. Tendinþele

majore care au implicaþii vaste asupra performanþei

firmelor sunt: activitatea economicã va continua sã se
internaþionalizeze; pieþele pentru bunurile de consum ºi

cele intermediare vor deveni mai sofisticate, ritmul

schimbãrii tehnologice va rãmâne accelerat.
În acest context, capacitatea de performanþã a unei

firme depinde tot mai mult de singura resursã distinctivã

a oricãrei firme, ca sistem economic, ºi anume cunoºtinþele.

Ceea ce diferenþiazã o firmã de celelalte este „capacitatea
sa de a utiliza toate tipurile de cunoºtinþe – de la cele

ºtiinþifice ºi tehnice pânã la cele sociale, economice ºi

manageriale” (Drucker, 2001, p. 11), pentru a realiza ceva
care are valoare pe piaþã. Ca resursã socialã universalã,

cunoºtinþele nu reprezintã o resursã a firmei. Resursa

decisivã a oricãrei firme se aflã deci în afara ei, la fel ca
rezultatele sale economice, care se obþin prin „exploatarea

ocaziilor”.

Procesul de transformare a unei resurse din exterior –
cunoºtinþele – în rezultate exterioare – valoarea
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economicã – intermediazã o firmã, a cãrei poziþie
dominantã nu este însã decât un avantaj efemer. În afaceri

este ca într-un sistem fizic, în care energia tinde

întotdeauna sã se rãspândeascã. Este reformularea
cunoscutei teorii a lui Schumpeter, potrivit cãreia

profiturile rezultã numai din avantajul inovatorului ºi

dispar când inovaþia se transformã în rutinã. În acelaºi
timp, este necesarã instituirea unui control asupra creºterii

ºi, în ultimã instanþã, a profitului obþinut pe seama ei.

Dupã cum afirmã Daniel Bell „orice societate modernã
trãieºte din inovaþie ºi controlul creºterii ºi al schimbãrii”.

Cu cât mediul economic este mai dificil, cu atât este

mai mare tentaþia de a face economii ºi, în acest context,
inovaþia devine singurul drum posibil. Într-o lume

discontinuã, dupã cum afirmã Gary Hamel, „doar inovaþia

creeazã prosperitate” ºi ea trebuie sã se situeze în miezul
obiectivelor firmei.

Se impune regândirea proceselor de producþie pentru

a minimiza timpul scurs între idee ºi crearea prosperitãþii
prin aplicarea ei. Nu lanþul aprovizionãrii trebuie scurtat

ºi automatizat, ci procesul inovãrii. Inovaþia este mai

degrabã un termen social decât unul tehnic. Tehnologia
poate fi importatã la preþuri scãzute ºi cu un risc cultural

minim; instituþiile au nevoie de rãdãcini socioculturale

adânci pentru a prospera. În economia modernã, inovaþia
se defineºte în termenii cererii ca o modificare a valorii ºi

satisfacþiei oferite consumatorului prin utilizarea aceloraºi
resurse.

Mutaþiile profunde care au loc în lumea actualã a

afacerilor presupun, astfel, deplasarea forþelor motrice de
creºtere economicã, de la materie ºi energie spre

informaþie ºi cunoºtinþe. Procesul de „dematerializare” a

activitãþii economice modificã sursa valorii înspre
activitatea de concepþie ºi inovaþie, gestiunea

cunoºtinþelor ºi organizare.

În acest context, investiþiile imateriale devin tot mai
importante comparativ cu investiþiile materiale (fizice),

prin cheltuielile din ce în ce mai semnificative pe care le

angajeazã o întreprindere pentru conceperea, inovarea,
formarea, organizarea sau explorarea unor noi ocazii de

piaþã.

Creºterea ponderii investiþiilor imateriale pretinde, pe
de o parte, stabilirea unei sfere de cuprindere pertinente,

iar, pe de altã parte, desemnarea unor criterii de

recunoaºtere ºi evaluare adecvate. Dupã cum remarcã
Epingard (Feleagã, Malciu, 2004, p. 115), frontiera

investiþiilor la nivel microeconomic este încã destul de

confuzã: „limitarea acestora la nivelul imobilizãrilor
corporale nu evidenþiazã strategia întreprinderii, iar

încadrarea tuturor cheltuielilor angajate în vederea

obþinerii de avantaje economice viitoare în categoria
investiþiilor este prea ambiþioasã”.

Întreprinderile angajeazã din ce în ce mai multe
cheltuieli în domenii ca: cercetare-dezvoltare, formarea

personalului, organizarea producþiei, produse informatice,

marketing. Aceste cheltuieli au ca scop creºterea
capacitãþii competitive a firmei pe termen lung, generând

valoare pentru acþionari.

Includerea tuturor acestor cheltuieli în categoria
investiþiilor pare însã deosebit de riscantã din cauza

incertitudinii efectelor pe care le antreneazã:

� cunoºtinþele ºi competenþele, în mare parte, nu pot
fi disociate de resursele umane sau materiale

(echipamente) care le încorporeazã, fiind greu

controlabile de cãtre întreprindere;
� caracterul ireversibil al cheltuielilor implicate în

activitãþile de formare ºi cercetare, din amontele sferei

productive, cu efecte de duratã (strategice) le conferã
acestora statutul de „costuri investite”, cu riscuri majore

de nerecuperare;

� „perisabilitatea” cunoºtinþelor ºi competenþelor
acumulate este frecventã, într-o lume discontinuã ºi

imprevizibilã, fiind necesarã reconsiderarea ºi

reactualizarea lor permanentã.
Importanþa tot mai mare a investiþiilor imateriale în

creºterea performanþei ºi competitivitãþii întreprinderii

impune o abordare ºi un tratament contabil adecvat pentru
o raportare financiarã relevantã ºi credibilã.

2. Carenþele sistemelor contabile actuale

Sistemele contabile actuale, ale cãror instrumente ºi
practici de raportare financiarã sunt încã puternic impreg-

nate de taylorism, întâmpinã dificultãþi în identificarea

ºi mãsurarea investiþiilor imateriale. Dificultatea majorã
provine din absenþa relaþiei „cauzã – efect” în

recunoaºterea unor cheltuieli ca investiþii imateriale ºi,

astfel, „activarea” lor în bilanþ.
Bilanþul, prin rolul lui de a reprezenta structura

financiarã a întreprinderii, oferã, pe de o parte,

investitorilor (actuali sau potenþiali) posibilitatea de
apreciere a riscului în evaluarea rentabilitãþii estimate a

investiþiei, iar creditorilor oferã ansamblul garanþiilor,

ca protecþie juridicã, pentru recuperarea sumelor
avansate temporar. Pe de altã parte, bilanþul, prin

intermediul activelor pe care le reprezintã, permite

determinarea capacitãþii potenþiale de a furniza
lichiditãþi entitãþii.

Deºi dominat de exigenþe contradictorii, sistemul

contabil trebuie sã evidenþieze potenþialul economic al
întreprinderii pentru a permite fundamentarea deciziilor

diverselor categorii de utilizatori.

Dacã la începutul raportãrii financiare, în secolul XIX,
accentul legislativ era pus pe bilanþ, în secolul XX,
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acþionarii pretindeau mai multe informaþii despre
performanþele exploatãrii, ceea ce a condus la creºterea

rolului contului de profit ºi pierdere.

Între cele douã componente ale situaþiilor financiare
existã o tensiune permanentã, deoarece sunt

interconectate ºi nu pot servi unor interese diferite. Piaþa

de capital este interesatã, în primul rând de profit, dupã
cum reiese din contul de rezultate. Dacã rapoartele

financiare au ca principal scop mãsurarea câºtigurilor,

acest lucru înseamnã cã bilanþul va reflecta „reziduurile
procesului de evaluare a rezultatelor” (Epstein, Mirza,

2005, p. 32).

Din aceastã perspectivã, sistemul contabil acordã o
atenþie excesivã obiectivelor financiare pe termen scurt,

pentru aprecierea performanþei întreprinderii. Accentul

pus pe rezultatul exerciþiului ºi pe influenþa sistemelor
de reporting financiar se justificã ºi prin interesul

speculativ al managerilor. Aceºtia, de multe ori, cautã sã

„inventeze” mijloace pentru a atinge nivelurile atribuite
ale indicatorilor financiari, pe baza cãrora le este apreciatã

activitatea ºi pe baza cãrora sunt remuneraþi.

Cea mai periculoasã consecinþã a gestionãrii prin
indicatori financiari ce cuantificã performanþa pe termen

scurt este cã acest tip de comportament incitã la reducerea

investiþiilor imateriale, iar principiul prudenþei impune
tratarea lor drept cheltuieli ale perioadei. Prin vocaþia lui

spre „disimetrie informaþionalã” (Feleagã, Feleagã,
Malciu, 2005, p. 345), principiul prudenþei poate con-

duce la fenomene nocive de cosmetizare a imaginilor

despre averea ºi performanþele întreprinderii, ceea ce
reprezintã un atac poate neloial la relevanþa informaþiilor

contabile.

Pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, de
maximizare a creãrii de valoare pentru acþionari (prin

maximizarea rezultatului exerciþiului), se sacrificã

performanþa pe termen lung. Abdicarea de la
responsabilitãþile strategice care vizeazã efecte durabile,

de creºtere a valorii întreprinderii (prin inovaþii, noi pieþe

ºi produse, formarea ºi motivarea personalului, fidelizarea
clienþilor etc.) ameninþã adaptabilitatea ºi chiar

supravieþuirea întreprinderii.

Este evident cã aceste cheltuieli, ce produc efecte pe
termen mediu sau lung ºi care pot fi considerate investiþii

imateriale, trebuie sã aibã un tratament contabil adecvat.

Obligatã sã se supunã concomitent unor logici de ordin
juridic, economic ºi financiar, contabilitatea prezintã o

imagine distorsionatã a vieþii economice a întreprinderii,

neglijând sau ignorând de prea mult timp metodele
potrivite de recunoaºtere ºi raportare a acestor investiþii,

ca active (imobilizãri) intangibile. Ca o consecinþã,

practica nu a evoluat dincolo de regulile tradiþionale ale
costului istoric.

3. Recunoaºterea ºi evaluarea activelor intangibile

Dupã o perioadã lungã de discuþii, referenþialul

contabil internaþional a abordat pentru prima oarã în
detaliu contabilitatea imobilizãrilor necorporale, prin IAS

38 (promulgat în 1998), ºi prin care se stabilesc criteriile

de recunoaºtere, bazele de evaluare ºi cerinþele de
raportare ale acestor categorii de imobilizãri.

Recunoaºterea activelor intangibile pretinde

respectarea urmãtoarelor criterii-cheie:
� caracterul identificabil al imobilizãrilor necorporale;

� posibilitatea de a deþine controlul asupra utilizãrii

acestor imobilizãri;
�  capacitatea lor de a genera beneficii (avantaje

economice) viitoare;

� evaluare credibilã.
Caracterul identificabil al unei imobilizãri

necorporale presupune ca aceasta sã fie „distinsã de fondul

comercial” (IFRS, 2005, p. 1676). Condiþia de
identificabilitate este îndeplinitã dacã imobilizarea

necorporalã este separabilã (adicã se poate vinde,

transfera, autoriza, închiria sau schimba ºi se pot distribui
beneficiile economice viitoare atribuibile activului

respectiv, fãrã a lipsi întreprinderea de avantajele

economice viitoare generate de alte active utilizate în
cadrul aceleiaºi activitãþi). În acelaºi timp, imobilizarea

necorporalã trebuie sã decurgã din drepturi contractuale

sau drepturi legale de altã naturã, indiferent dacã acele

drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau

de alte drepturi ºi obligaþii.
Imobilizãrile necorporale identificabile includ

patente, drepturi de autor, licenþe, liste de clienþi, nume

de marcã, software, drepturi de marketing ºi know-how
specializat. Caracteristica pe care o au în comun aceste

elemente este inexistenþa substanþei materiale, fizice ºi

având o duratã de viaþã utilã mai mare de un an
(determinatã sau nedeterminatã).

Anumite imobilizãri necorporale pot fi pãstrate în sau

pe un obiect (suport) fizic: CD-ul (în cazul unui soft-
ware), documentaþia legalã (pentru un brevet sau o licenþã),

pelicula. Eliminarea confuziilor pentru încadrarea lor

corectã (ca imobilizare corporalã conform IAS 16 sau ca
imobilizare necorporalã, dupã IAS 38) impune apelarea

la raþionamentul profesional, pentru a identifica, pe baza

importanþei relative sau comparative, elementul cel mai
semnificativ.

De exemplu, software-ul care face parte din sistemul

de operare (dintr-un utilaj computerizat sau computer)
este o componentã esenþialã a respectivului hardware ºi

tratat ca imobilizare corporalã. În cazul în care software-

ul nu face parte integrantã din echipamentul aferent de
hardware, el este tratat ca imobilizare necorporalã.
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Pentru asigurarea faptului cã doar activele care au
valori recuperabile sunt capitalizate ºi reportate în

perioadele viitoare este necesarã, conform referenþialului

contabil internaþional, identificarea ºi recunoaºterea cât
mai multor elemente individualizate. Acest demers este

util deoarece valoarea rezidualã a costurilor de achiziþie

nealocate este tratatã global, în fondul comercial, a cãrui
depreciere este mai puþin probabilã decât a unui element

de activ identificat, oferind astfel mai puþinã transparenþã

pentru investitori.
Posibilitatea de a deþine controlul asupra utilizãrii

imobilizãrilor necorporale

Controlul presupune atât capacitatea entitãþii de a
atrage beneficii, avantaje economice viitoare ce decurg

din implicarea acestor imobilizãri, cât ºi puterea de a

restricþiona accesul terþilor la acele avantaje, beneficii.
De regulã, entitãþile îºi obþin sau îºi protejeazã aceastã

capacitate de control prin drepturi legale, ca drepturi de

autor înregistrate, patente, restricþii în acordurile
comerciale (dacã acest fapt este permis) sau constrângerea

legalã a angajaþilor de a pãstra confidenþialitatea.

În absenþa acestor drepturi, entitatea nu poate avea,
de obicei, un control suficient al avantajelor economice

aºteptate de la echipele de profesioniºti ºi programele de

pregãtire ºi formare sau de pe urma abilitãþilor specifice
tehnice sau de management. De asemenea, în absenþa

drepturilor care sã-i permitã sã protejeze sau sã controleze
relaþiile sale cu clienþii sau fidelitatea acestora, entitatea

nu are, de obicei, un control suficient nici asupra

avantajelor economice care decurg din fidelitatea
clienþilor ºi din relaþiile cu aceºtia.

Astfel, cheltuieli considerabile efectuate pentru

formarea personalului, pentru construirea unui
portofoliu de clienþi, cote de piaþã, relaþii cu clienþii sau

fidelitatea acestora nu pot fi încã recunoscute ca active

intangibile, deºi aceste cheltuieli sunt investiþii în mar-
keting ºi considerate „motoarele” care aduc profituri pe

termen lung.

„O firmã echilibratã este aceea în care departamentul
de cercetare-dezvoltare ºi cel de marketing îºi împart

responsabilitãþile pentru a realiza o inovaþie de succes

orientatã spre piaþã” (Kotler, 2005, p. 905). În practicã
însã, relaþiile interdepartamentale caracterizate, adesea,

prin rivalitãþi ºi neîncredere reciprocã, determinã ratarea

multor ocazii favorabile. Dacã marketerul este considerat
cã „ºtie cât face un lucru, dar habar nu are cât costã”,

finanþistul este cel care „ºtie cât costã un lucru, dar habar

nu are cât face”. Crearea unei baze pentru o colaborare
constructivã nu poate fi decât în interesul firmei,

conºtientizând însã faptul cã fiecare funcþie exercitã un

potenþial impact asupra satisfacþiei clientului ºi, astfel, la
atragerea de avantaje economice pentru firmã.

Avantajele (beneficiile) economice viitoare care pot
fi asociate unui activ intangibil pot lua forma veniturilor

din vânzarea produselor sau serviciilor, economiilor,

reducerilor de costuri sau altor avantaje economice
rezultate din utilizarea imobilizãrii necorporale de cãtre

întreprindere.

În general, recunoaºterea unui activ necorporal este
însã condiþionatã de probabilitatea ca avantajele

economice atribuibile acestuia sã revinã entitãþii.

Evaluarea probabilitãþii producerii de beneficii
economice viitoare trebuie realizatã în baza unor calcule

raþionale ce reprezintã cea mai bunã estimare pentru setul

de condiþii economice existente pe parcursul duratei de
viaþã a imobilizãrii.

Utilizarea raþionamentului pentru evaluarea gradului

de siguranþã asociat obþinerii de avantaje economice
viitoare atribuibile activului intangibil are la bazã

dovezile disponibile în momentul recunoaºterii iniþiale,

acordând prioritate dovezilor externe. Apelarea la
valoarea justã, stabilitã în primul rând cu referire la o

piaþã activã sau, în lipsa acestora, prin folosirea celor mai

bune informaþii disponibile presupune determinarea
valorii actualizate a fluxului de numerar, ajustatã în

funcþie de probabilitatea realizãrii sale ºi de valoarea în

timp a banilor. Chiar ºi la o probabilitate scãzutã a
apariþiei fluxului de trezorerie, valoarea justã se considerã

cã poate fi determinatã, iar activul va fi recunoscut.
La nivelul referenþialului internaþional converg, pe

bunã dreptate, tot mai multe opinii cãtre reflectarea

probabilitãþii în evaluarea unui activ, în locul utilizãrii

sale ca pe un criteriu al pragului de recunoaºtere, ceea ce

va duce la amendarea cadrului general.

Evaluarea credibilã a imobilizãrilor necorporale este
condiþionatã de modul de obþinere a acestora, astfel cã

evaluarea iniþialã este realizatã la costul lor de obþinere.

� Pentru o imobilizare necorporalã achiziþionatã

separat, preþul plãtit pentru obþinerea sa reflectã

aºteptãrile privind probabilitatea ca beneficiile

economice viitoare asociate imobilizãrii achiziþionate sã
revinã întreprinderii. Altfel spus, efectul probabilitãþii

este reprezentat în costul imobilizãrii.

Costul sãu de achiziþie cuprinde preþul de achiziþie,
inclusiv taxele ºi accizele aferente nerecuperabile, dupã

deducerea reducerilor comerciale, la care se adaugã

costurile atribuibile direct pregãtiri imobilizãrii pentru
utilizarea intenþionatã (mâna de lucru inclusiv beneficiile

angajaþilor, care apar direct din aducerea activului la

condiþia sa de exploatare, onorariile profesionale ce
decurg din acelaºi scop, costurile testãrii funcþionãrii

corespunzãtoare a imobilizãrii).

Ca ºi în cazul imobilizãrilor corporale (conform IAS
16), capitalizarea costurilor înceteazã în momentul în care
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imobilizarea necorporalã este pregãtitã pentru utilizarea
intenþionatã.

� În multe situaþii, imobilizãrile necorporale sunt gen-

erate intern. Valoarea iniþialã la care acestea sunt
recunoscute ca active este dificil de determinat, datoritã

naturii acestor categorii de imobilizãri, pentru care multe

cheltuieli au fost deja angajate pânã la momentul
recunoaºterii lor ca active.

Cheltuielile privind obþinerea imobilizãrilor

necorporale sunt tratate în funcþie de stadiul în care ele
intervin în crearea acestora, fie în faza de cercetare, fie în

faza de dezvoltare.

Întregul raþionament privind evaluarea credibilã se
bazeazã pe noþiunea de proiect (ca ansamblu de acþiuni

conjugate ºi programate pentru un anumit scop).

Capitalizarea cheltuielilor angajate în obþinerea unei
imobilizãri necorporale este condiþionatã de mãsurarea

lor fiabilã cu ajutorul unui proiect individualizat.

În faza de cercetare a unui proiect intern, cheltuielile
privesc activitãþi al cãror scop este obþinerea de cunoºtinþe

noi, cãutarea, formularea, evaluarea ºi selecþia

alternativelor posibile. Aceste cheltuieli sunt recunoscute
drept cost al perioadei în care au fost angajate.

Faza de dezvoltare a unui proiect intern presupune

cheltuieli care pot fi capitalizate dacã se demonstreazã:
fezabilitatea tehnicã a finalizãrii imobilizãrii necorporale,

intenþia de a o finaliza, capacitatea de a utiliza sau vinde
imobilizarea, mecanismul prin care va degaja beneficii

viitoare probabile, abilitatea de a evalua credibil costul

atribuibil imobilizãrii pe perioada dezvoltãrii sale.
În practicã, distincþia între cheltuielile legate de faza

de cercetare ºi cele din faza de dezvoltare este, în multe

situaþii, destul de dificilã.
Categorii de imobilizãri ca nume de marcã, machete,

liste de clienþi generate intern pot sã aibã valori greu de

estimat ºi care sã corespundã criteriilor pentru recunoaºterea
lor ca active separate de fondul comercial generat intern.

Nerecunoaºterea lor ca active este justificatã prin aplicarea

principiului prudenþei, asociind imposibilitatea
capitalizãrii cheltuielilor mai degrabã cu incertitudinea

privind metodele de evaluare decât cu caracterul volatil al

valorii lor. De aici ºi inegalitatea de tratament privind
activele intangibile achiziþionate faþã de cele generate in-

tern care nu se limiteazã numai la recunoaºterea lor iniþialã,

ci are în vedere ºi politica de depreciere a acestora.
Durata de viaþã a unei imobilizãri necorporale poate

fi foarte lungã sau chiar nedeterminatã. Incertitudinea

justificã estimarea cu prudenþã a duratei ei de viaþã, dar
nu justificã alegerea unei vieþi nerealist de scurte. Pot

exista atât factori economici, cât ºi factori legali care sã

influenþeze durata de viaþã a unui activ intangibil. Factorii

economici determinã perioada în care întreprinderea va
primi avantaje economice viitoare. Factorii legali pot

restricþiona perioada în care întreprinderea controleazã

accesul la acele beneficii. Durata de viaþã este cea mai
scurtã dintre perioadele determinate de aceºti factori, iar

valoarea depreciabilã a unei imobilizãri necorporale va

fi alocatã pe o bazã sistematicã asupra acestei durate.
Durata de viaþã a unei imobilizãri necorporale este

consideratã ca nedeterminatã când pe baza analizei tuturor

factorilor relevanþi (utilizarea preconizatã a imobilizãrii

de cãtre întreprindere, ciclurile tipice de viaþã, uzura

tehnologicã, comercialã sau alte tipuri de uzurã moralã,

stabilitatea domeniului, acþiuni preconizate ale

concurenþilor, nivelul cheltuielilor de întreþinere,

perioada de control asupra imobilizãrii, dependenþa

duratei de viaþã utile a imobilizãrii de cea a unui alt

activ) nu existã o limitã previzibilã a perioadei de timp

în care se preconizeazã ca imobilizarea sã genereze fluxuri

de trezorerie nete pentru întreprindere. În acest caz se
pretinde testarea imobilizãrii pentru depreciere, conform

IAS 36, comparând valoarea recuperabilã cu valoarea

contabilã, anual ºi oricând existã indicii cã imobilizarea
poate fi depreciatã.

4. Concluzii

Problematica recunoaºterii ºi evaluãrii activelor
intangibile, pentru care am încercat sã punctãm câteva

elemente definitorii, continuã sã incite controverse cu

atât mai mult cu cât, într-o societate marcatã de concurenþã
ºi schimbare, estimarea beneficiilor viitoare generate de

investiþii depinde mai puþin de natura lor materialã sau

imaterialã ºi mai mult de caracteristicile pieþei în interiorul
cãreia se opereazã (gradul de concurenþã, rapiditatea

schimbãrilor tehnologice).

Relevanþa ºi fiabilitatea informaþiei contabile pretind
un tratament contabil adecvat, iar organismele

internaþionale (IASB ºi FASB) de normalizare contabilã

au pus pe agenda lor comunã pe termen lung un proiect
pentru contabilizarea imobilizãrilor necorporale.

Deocamdatã, reglementãrile contabile încurajeazã (fãrã

sã oblige) întreprinderile sã prezinte în notele explica-
tive categoriile de investiþii care au impact asupra

performanþei pe termen lung a întreprinderii, dar care nu

depãºesc pragul restrictiv de recunoaºtere a lor ca active
(conform IAS 38) în bilanþul contabil.

Evoluþia contabilitãþii este lentã ºi va exista

întotdeauna un decalaj între volumul investiþiilor
imateriale ºi nivelul activelor intangibile recunoscute,

deoarece nu se poate realiza o evaluare credibilã a tuturor

componentelor implicate în procesul investiþional.
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