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Abstract. The accounting procedures cannot be analyzed without a previous evaluation. Value is in
general a very subjective issue, usually the result of a monetary evaluation made to a specific asset, group
of assets or entities, or to some rendered services.
Within the economic sciences, value comes from its very own deep history. In accounting, the concept
of value had a late and fragile start. The term of value must not be misinterpreted as being the same thing
with cost, even though value is frequently measured through costs.
At the origin of the international accounting standards lays the framework for preparing, presenting
and disclosing the financial statements.
The framework stays as a reference matrix, as a standard of standards, as a constitution of financial
accounting. According to the international framework, the financial statements use different evaluation
basis: the hystorical cost, the current cost, the realisable (settlement) value, the present value (the present
value of cash flows). Choosing the evaluation basis and the capital maintenance concept will eventually
determine the accounting evaluation model used in preparing the financial statements of a company.
The multitude of accounting evaluation models differentiate themselves one from another through
various relevance and reliable degrees of accounting information and therefore, accountants (the prepares of financial statements) must try to equilibrate these two main qualitative characteristics of financial information.
Key words: current costs; fair value accounting; efficient market hypothesis; realisable (settlement) value;
present value.

1. Introducere
Contabilitatea financiarã se fundamenteazã pe o serie
de postulate ºi principii contabile, printre care ºi postulatul
unitãþii monetare. Acest postulat afirmã cã unitatea
monetarã este mijlocul cel mai eficace prin care se pot
prezenta utilizatorilor variaþiile capitalului ºi schimburile
de bunuri ºi servicii. El se bazeazã pe caracteristicile
unitãþii monetare: relevanþã, simplitate, disponibilitate,
inteligibilitate ºi utilitate. Aplicarea lui depinde de
obiectivul fundamental al contabilitãþii financiare conform cãruia informaþiile contabile sunt utile pentru
comunicarea informaþiilor economice ºi pentru luarea
deciziilor economice raþionale.

Încãrcãtura conceptualã a acestui postulat ar pãrea
banalã pentru majoritatea specialiºtilor români dacã nu
am avea în vedere faptul cã, în viitor, sub incidenþa aplicãrii
sale, vor trebui sã fie cuprinse ºi elemente care nu sunt sau
sunt greu cuantificabile: competenþa salariaþilor
întreprinderii, capacitatea managerialã a conducãtorilor
acesteia, capacitatea creativã a unei echipe de cercetare,
climatul social (calitatea relaþiilor dintre salariaþi), relaþiile
cu puterea publicã, calitatea mediului în care întreprinderea
îºi desfãºoarã activitatea.
La nivelul cercetãrilor experimentale ºi universitare sunt
impuse tot mai mult subiecte legate de contabilitatea
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resurselor umane ºi de contabilitatea mediului, aspecte ce
atrag dupã sine modificãri în structura ofertei de informaþii
contabile.
Apelul la cuantificarea monetarã a acestor prezente ºi
viitoare câmpuri de observare ale contabilitãþii, ca ºi a
fenomenelor ºi operaþiilor tradiþionale, nu este lipsit de
inconveniente, pentru cã moneda nu este numai un mijloc
de schimb, ea exprimã ºi o putere de cumpãrare generalã,
datã de cantitatea de bunuri ºi de servicii care poate fi
procuratã la un moment dat. Or, este ºtiut cã puterea de
cumpãrare generalã a monedei depinde de condiþiile
economice, financiare ºi sociale ale unei þãri. Ce ar
reprezenta atunci activul bilanþier în care se adunã lei din
1997 (sã presupunem, data achiziþionãrii unor mijloace
fixe) cu lei din 2005 (anul de cumpãrare a unui stoc de
materii prime încã neconsumate) ºi cu lei din 2006
(creanþele faþã de clienþi neîncasate încã)?
Pentru anumite perioade de timp, în þãrile dezvoltate,
s-a formulat ºi ipoteza unei unitãþi monetare stabile, în
calitate de postulat distinct. Argumentele prezentate în
favoarea acestei ipoteze, acolo unde ea se verificã, sunt
date de faptul cã efectele variaþiilor de preþuri nu sunt
semnificative ºi cã prezentarea de date retratate, pentru a
þine cont de inflaþie, nu este uºor înþeleasã de utilizatori.
Totuºi, realitatea economiei româneºti, în perioada 19902000, impunea astfel de retratãri.
La modul general, utilizarea monedei comportã trei
limite importante: moneda nu reprezintã o mãsurã stabilã
în timp, aºa cum ar fi, de exemplu, metrul; unele fapte sau
evenimente sunt foarte greu cuantificabile prin intermediul
acestui etalon; în situaþia în care întreprinderile realizeazã
tranzacþii cu strãinãtatea, ºtiut fiind cã valoare relativã a
monedelor variazã, în unele cazuri, de la o þarã la alta,
aceasta ridicã problema prelucrãrii contabile a operaþiilor
ºi elementelor patrimoniale, exprimate în monede strãine.
Se deduce cã moneda variazã atât în timp
(contabilizarea evoluþiei nivelului general al preþurilor),
cât ºi în spaþiu (contabilizarea operaþiilor ºi evenimentelor
exprimate în monede strãine).
Un specialist contabil îºi poate pune o serie de întrebãri
absolut normale: Trebuie sã se þinã cont de fluctuaþiile
unitãþii monetare? Trebuie sã se þinã cont de scadenþa unei
creanþe sau unei datorii, pentru a le înscrie în bilanþ?
Se ºtie cã puterea de cumpãrare a oricãrei monede poate
sã evolueze în cursul timpului. Pentru un american, a primi,
de exemplu, un dolar la o datã viitoare nu este echivalent
cu a primi acelaºi dolar astãzi, chiar în ipoteza unei monede
perfect stabile.
În virtutea principiului nominalismului monetar:
fluctuaþiile de valoare ale etalonului monetar (inflaþia sau
deflaþia) sunt ignorate; creanþele ºi datoriile sunt înscrise
în bilanþ la valoarea lor nominalã, ºi nu la valoarea actualã.
Spre deosebire de valoarea de înlocuire, care este
orientatã cãtre viitor, modul de evaluare bazat pe
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nominalismul monetar este orientat cãtre trecut. Totuºi,
simplificarea pe care o aduce nominalismul monetar este
recomandatã în perioade de stabilitate a preþurilor pentru
cã ea este obiectivã ºi incontestabilã.
În zilele noastre, însã, este evident cã valoarea monedei
rezultã din puterea sa de cumpãrare, deci, cã ea variazã în
cursul timpului. Marile creºteri de preþuri cu care se
confruntã cele mai multe economii, chiar dacã nu continuu,
fac din nominalism o ipotezã absurdã ºi periculoasã.
Deoarece creºterea de preþuri poate sã antreneze o creºtere
iluzorie a rezultatului, de unde o exagerare a impozitului
pe profit ºi distribuirea de beneficii fictive.
Contabilitatea poatã sã vinã cu câteva atenuãri ale
inconvenientelor nominalismului: reevaluarea bilanþului;
þinerea unei contabilitãþi în volum (cantitative) etc.

2. Fundamente referitoare la evaluare
Despre trinomul valoare, preþ ºi cost
Sub aspect etimologic ºi istoric, termenul de valoare
induce o anume stare de ambiguitate: pe de o parte, o
utilizare a cuvântului îºi gãseºte aplicaþie în contextul unei
persoane, pentru meritele ºi calitãþile sale, iar, pe de altã
parte, utilizarea vizeazã un obiect, pentru modul sãu de
folosinþã.
Plecând de la semnificaþia sa economicã, termenul de
valoare a cãpãtat o arie de rãspândire din ce în ce mai mare
în sfera contabilitãþii, prin realizarea funcþiilor sale.
Având în vedere o analizã pe bazã de modele (Boussard,
1997), contabilitatea îndeplineºte trei roluri. Primul dintre
ele este unul de naturã operaþionalã sau administrativã
(rolul de probã a tranzacþiilor ºi altor evenimente, de
urmãrire a trezoreriei sau a conturilor clienþi etc.). Un atare
rol corespunde, la modul general, þinerii conturilor ºi se
limiteazã la înregistrarea operaþiilor efectiv realizate, la
preþul lor real. Spre deosebire de primul rol, urmãtoarele
douã corespund unui rol strategic, regãsit în procesele de
luare a deciziilor ºi de mãsurare a performanþelor, ºi unui
rol politic, situat pe linia raporturilor sociale între actorii
economici, clarificate prin studiul teoriei agenþiei.
Sã nu uitãm cã, poate în contextul primului rol, poate
ºi în cel de-al doilea, menirea contabilitãþii financiare este
legatã de întocmirea, prezentarea ºi publicarea de situaþii
financiare, produse contabile care conferã întreprinderii
puse sub observare o imagine fidelã, iar calitãþii de
relevanþã, atributul cel mai important, în conformitate cu
prevederile unui cadru contabil conceptual.
Aducând în discuþie problema valorii în contabilitate,
nu putem sã nu relevãm legãtura organicã între preþ ºi
valoare, plecând de la premisa cã preþul constatat cu ocazia
unei tranzacþii, pe o piaþã, este expresia unei valori, sau
invers, cã valoarea unui bun constituie baza preþului sãu.
Costul este sacrificiul mãsurat prin preþul necesar
pentru a achiziþiona, a produce sau a menþine bunuri sau

Valoarea în contextul dihotomiei bilanþ-cont de profit
ºi pierdere
Obiectivele contabilitãþii transpuse în trinomul de
roluri analizat anterior sunt relevate de determinarea unui
rezultat, implicit a performanþei sau a îmbogãþirii.
A ajunge aici înseamnã a face distincþia între cheltuieli
ºi active, pe de o parte, între venituri ºi datorii, pe de altã
parte.
În contextul unei plãþi, specialistul contabil trebuie sã
îºi punã întrebarea: ea corespunde unui activ (conservarea
valorii) sau unei cheltuieli (consumarea unei resurse, în
sensul anglo-saxon al traducerii termenului de resources,
sau unei valori)? Rãspunsul la aceastã întrebare nu este
arbitrarea unui conflict preþ-valoare, preþul putând fi
cunoscut cu exactitate ºi dincolo de orice comentariu.
Recunoaºterea unui activ sau a unei datorii (Simon,
2000) a fost multã vreme sub conul de luminã al
specialistului contabil. Exemplele cele mai tipice sunt cele
referitoare la cheltuielile de cercetare-dezvoltare, la mãrci,
la fondul comercial sau la provizioanele pentru riscuri ºi
cheltuieli.
Între principalele sisteme contabile din spaþiul
european apar, în cele mai dese cazuri, diferenþe care nu
provin, forþamente, din divergenþele referitoare la
conceptele de valoare cu care opereazã. Dimpotrivã,
divergenþele îºi gãsesc originea în acþiunea factorilor
culturali, sociali ºi juridici.
Þãrile Europei continentale sunt þãri de drept scris, legal sau contractual, drept asupra unui bun care figureazã
în bilanþ. În þãrile anglo-saxone sunt prevalente abordãrile
practice, în acord cu dreptul cutumiar. Aceasta face ca, în
unele cazuri, dreptul de utilizare sã fie dominant ºi deci
prevalent dreptului de proprietate. De asemenea,
(cvasi)imposibilitatea de mãsurare a unor active
necorporale conduce la concluzia cã ele nu pot face
obiectul bilanþului.
Timpul pare sã fie singurul fenomen continuu pe care
omul nu are posibilitatea sã-l captureze. Cât ar pãrea de
paradoxal, omul-contabil se strãduieºte sã realizeze
„imposibilul”. Situaþiile financiare sunt prezentate anual,
în unele cazuri chiar semestrial ºi trimestrial, fapt ce obligã
la controlul valorilor înscrise în contabilitate. Asistãm la
aplicarea postulatului independenþei exerciþiilor
(cut-off).
Operaþiile de inventar constau în compararea valorilor
iniþiale de înregistrare (sub formã de costuri ºi preþuri, sau
valori amonte) cu valori externe, de realizare (sau valori
aval).

Aceastã dicotomie a valorilor ne conduce la o serie de
întrebãri:
Valoarea externã, de obicei în calitatea ei de valoare de
piaþã, poate sau nu sã fie aplicatã la toate elementele
bilanþiere de activ ºi de datorii?
Care este sfera de cuprindere a elementelor pe care
întreprinderea are intenþia sã le confrunte pe piaþã, faþã de
cele pe care ea are intenþia sã le conserve pânã la sfârºitul
vieþii?
Natura câºtigurilor potenþiale (creºterea valorii externe
a unui activ sau scãderea valorii externe a unei datorii)
este similarã sau nu cu cea a elementelor efectiv realizate
ºi concretizate printr-o tranzacþie?
Cât de mare este creditul pe care îl acordãm perpetuãrii
principiului prudenþei, ºtiind cã vocaþia lui spre disimetria
informaþionalã poate conduce la fenomene nocive de
cosmetizare a imaginilor despre averea ºi performanþele
întreprinderii, ceea ce reprezintã un atac poate neloial la
relevanþa informaþiilor contabile?
Despre binomul valoare-cost
Imaginea fidelã este principiul federator al
contabilitãþii, în þãrile europene. Obþinerea ei conferã
utilitate informaþiilor furnizate prin contabilitate în
procesul de fundamentare a deciziilor de cãtre diverºi
utilizatori ºi, în special, de cãtre finanþatori (investitori,
creditori bancari) ºi manageri.
În teoria clasicã a economiei, au fost cercetate legile
echilibrului economic, centrate pe concepþia despre relaþia
valoare-cost. Dacã se analizeazã definiþia lui Smith (1991)
despre valoare, se constatã dublul ei înþeles. Uneori, ea
exprimã utilitatea unui anume obiect, alteori ea reprezintã
facultatea pe care o conferã posesia acestui bun, de a
permite cumpãrarea altor bunuri. Primul sens conduce la
„valoarea de întrebuinþare”, celãlalt, la „valoarea de
schimb”. „Bunurile care au cea mai mare valoare de
întrebuinþare au, adesea, o nesemnificativã valoare de
schimb”, afirma Smith. Din punctul lui de vedere, în
valoarea de întrebuinþare este vorba despre de o utilitate
abstractã, care vizeazã oamenii, în general, ºi nu o anume
persoanã. Cât priveºte valoarea de schimb, aceasta este o
valoare în mod normal determinatã printr-un cost de
producþie stabil ºi definitã în contextul unei pieþe
stabile.
Binomul valoare-cost are sensuri diferite, atunci când
analiza este realizatã din perspectiva contabilitãþii.
Termenii de „contabil” ºi de „contabilitate” sunt proiectaþi
în douã planuri semantice. În mod uzual, ei corespund
unei funcþii (contabilul este cel care þine conturile). Dar ei
se referã ºi la o relaþie (a fi contabil pentru ceva anume este
echivalent cu a fi responsabil sau a da socotealã de ceva).
Am putea gândi cã celor douã planuri semantice ale
termenilor de contabil ºi de contabilitate le corespund
sensurile date valorii.
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În binomul valoare-cost referinþa de bazã este costul
sau piaþa amonte. Confruntarea lui cu valoarea de piaþã
apare ca un proces ce þine cont de normele de conduitã ºi
de obligaþiile profesionale din contabilitate. Consecinþele
acestei confruntãri ºi acestei abordãri sunt diferite de la
þarã la þarã. În Statele Unite, de exemplu, standardele FASx
sunt adresate societãþilor cotate, care au ca principal
obiectiv o informare fidelã (fair presentation) a
investitorilor. Principiul prudenþei nu apare decât ca un
ingredient al fiabilitãþii, deci o caracteristicã a
informaþiilor, de rang secundar, deºi prudenþa îºi gãseºte,
totuºi, locul ei într-o lume a incertitudinilor în afaceri.
Binomul valoare-cost devine o comparaþie a valorii-cost
cu valoarea de piaþã. Comparaþia se integreazã în regula
de prudenþã „a celei mai mici valori dintre cost ºi valoarea
de piaþã” (lower of cost or market). Influenþa pieþei nu se
pune în acelaºi mod pentru diferitele elemente de activ ºi
de datorii. Este cazul, de exemplu, al imobilizãrilor care,
prin definiþie, sunt mai degrabã destinate menþinerii în
timp ºi utilizãrii decât cesiunii pe o piaþã. În cazul lor,
valoarea de piaþã nu este un element fundamental ºi, ca
atare, devine puþin operaþionalã. Pe un alt plan de
reflecþie, pentru elementele necurente din bilanþ
(imobilizãri), valoarea de întrebuinþare devine un
înlocuitor al valorii de piaþã.
O problemã distinctã a bazelor de evaluare, la ieºire,
este datã de implicaþiile aduse de caracterul neidentificabil
(confundabil, fungibil) al activelor. Aceastã caracteristicã
apare, cu predilecþie, la stocuri ºi la titluri.
Caracterul confundabil al acestor active ridicã probleme
la valorile de ieºire sau de cesiune, cunoscut fiind faptul cã
diferitele bunuri au avut date diferite la intrare ºi, de aici,
costuri inegale. A devenit o concluzie banalã sã constatãm
cã alegerea unei convenþii de evaluare, în cazul activelor
confundabile (primul intrat-primul ieºit: FIFO; costul
mediu ponderat: CMP sau ultimul intrat-primul ieºit: LIFO)
aduce dupã sine influenþe, uneori semnificative, asupra
rezultatului ºi capitalurilor proprii. În condiþii de creºtere
a preþurilor, fenomen aproape normal în orice economie,
metoda FIFO conduce la întocmirea ºi prezentarea unui
bilanþ mai credibil ºi mai relevant (stocurile finale apar la
costurile cele mai recente) ºi a unui cont de profit ºi pierdere
mai puþin credibil ºi mai puþin relevant (consumurile sunt
înregistrate la costuri decalate faþã de venituri). În acelaºi
context, efectele aplicãrii metodei LIFO sunt diametral
opuse: un cont de profit ºi pierdere mai fiabil ºi mai relevant, un bilanþ contabil mai puþin fiabil ºi mai puþin relevant. Se deduce cã alegerea unei metode sau alta de
evaluare þine cont de obiectivele pe care le formulãm ºi de
o ierarhie a valorilor acordate.
Caracterul confundabil al unor active poate sã fie absolut
(cazul privind douã bunuri total identice ºi care se pot
substitui unul pe celãlalt) sau relativ (cazul privind douã
bunuri diferite, care îndeplinesc aceeaºi funcþie).
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3. Contabilitatea în costuri istorice, modalitate
de aplicare a principiului nominalismului monetar
Cunoscut sub apelativul de principiul costului de
origine, principiul costurilor istorice constã în a conserva,
la nivelul structurilor bilanþiere, valorile de intrare care
sunt valori istorice. Aceste valori sunt corectate, dacã este
cazul, cu suma amortizãrilor sau provizioanelor pentru
depreciere. Bazat pe ipoteza (principiul) unitãþii monetare
stabile, principiul costurilor istorice constã în respectarea
valorii nominale a monedei fãrã a se þine cont de variaþiile
puterii sale de cumpãrare. Deºi nu este prevãzut explicit în
reglementãrile naþionale, acest principiu acþioneazã ºi în
contabilitatea româneascã.
Determinarea bazei de mãsurare, utilizatã pentru
constatarea diferitelor elemente patrimoniale în situaþiile
financiare, a reprezentat una dintre problemele cele mai
dificile ale contabilitãþii. În practica ºi în teoria contabilã
au fost acreditate mai multe baze de mãsurare: costul istoric,
costul de înlocuire, valoarea netã de realizare, valoarea
economicã ºi, mai nou, valoarea justã. Întrebarea care se
pune este care dintre aceste baze ar trebui sã fie utilizate de
cãtre contabili? Producãtorii ºi utilizatorii de situaþii
financiare au apreciat cã, în mãsurarea ºi prezentarea
informaþiei contabile, cel mai util ar fi costul istoric. Acest
cost prezintã un mare avantaj faþã de toate celelalte baze,
avantaj dat de fiabilitatea (credibilitatea) sa. Pentru a ilustra
avantajul utilizãrii costului istoric ar trebui sã analizãm
dificultãþile ridicate de oricare altã bazã. Sã luãm, de
exemplu, valoarea netã de realizare. Ea reprezintã diferenþa
între încasãrile viitoare din vânzarea unui bun (dacã acesta
ar fi supus operaþiei de vânzare) ºi cheltuielile presupuse
de vânzare. Altfel spus, aceastã valoare ar fi datã de suma
netã primitã la vânzarea unui activ. În mod evident,
determinarea valorii nete de realizare ar fi dificil de realizat
atât timp cât nu s-a procedat la vânzarea bunului. Fiecare
dintre membrii serviciului de contabilitate ºi fiecare manager ar avea punctul sãu de vedere, în aceastã determinare.
Pe de altã parte, în ce ritm ne propunem sã actualizãm acest
preþ de vânzare? Pe parcursul unui exerciþiu, o societate
poate sã doreascã sã calculeze beneficiul de mai multe ori.
Unele bunuri pot rãmâne în patrimoniul acesteia mai mulþi
ani. De fiecare datã când societatea trebuie sã calculeze
beneficiul, ea se gãseºte în situaþia de a atribui un preþ de
vânzare fiecãrui element de activ, cu tot cortegiul de aspecte
subiective care decurg de aici.
Costul istoric este definit ºi verificabil. Odatã stabilit, el
rãmâne fix atât timp cât bunul rãmâne în posesia întreprinderii.
Pentru a se putea baza pe informaþiile furnizate de
producãtori, utilizatorii interni ºi externi trebuie sã se asigure
cã informaþia este exactã ºi fundamentatã pe fapte. Or, tocmai
utilizarea costului istoric, ca bazã de mãsurare, permite
producãtorilor sã furnizeze, în situaþiile financiare, informaþii
obiective ºi verificabile.

dobânzii de 20%, la o ratã a inflaþiei de 8%, nu
reprezintã decât 20%-8% =12% dobândã realã, în
cazul unui împrumut neindexat); creºterea
impozitului pe profit, ca urmare a supraevaluãrii
rezultatelor (la rândul lor determinate de cheltuieli
subevaluate: consumuri de materiale, cheltuieli
privind amortizãrile etc.).

4. Contabilitatea în valoare justã, formã
a contabilitãþilor în valoare de piaþã
Cãtre sfârºitul anului 2000, a apãrut termenii de
„contabilitate în valoare de piaþã” sau „contabilitate în
valoare justã”.
Avantajele ºi calitãþile atribuite valorii juste
Plecând de la analiza punctelor de vedere ale unor autori,
Casta ºi Colasse (2001) se întreabã dacã valoarea justã
asigurã o mai mare obiectivitate ºi o mai mare neutralitate.
De asemenea, ei sintetizeazã raportul dintre valoarea justã
ºi performanþele întreprinderii, precum ºi raportul între acest
model de evaluare ºi controlul conducãtorilor de cãtre
acþionari (problema guvernanþei întreprinderii).
Obiectivitate ºi neutralitate în modelele contabile
de evaluare
Modelul tradiþional de evaluare, cel al costurilor
istorice, dublat de aplicarea principiului prudenþei este,
astãzi, aspru criticat pentru estimãrile sale aproximative ºi,
deci, subiective, mai ales când este vorba despre
deprecierile de active. Criticile îi sunt adresate ºi pentru
dependenþa estimãrilor de intenþiile influenþate de diferitele
niveluri de interes ale responsabililor de conturi. Autorii
criticilor susþin în contrapondere virtuþile valorii juste, care
conduc la mai multã obiectivitate ºi la mai multã
neutralitate, deoarece un atare model contabil de evaluare
ar fi ferit de influenþele ºi oportunismul prezent la unii
responsabili de conturi. Ceea ce ar reprezenta o formã de
protecþie împotriva tendinþelor de cosmetizare a imaginilor
redate prin situaþiile financiare. Bernheim (2001) ne atrage
atenþia cã aplicarea valorii juste nu eliminã prezenþa
intenþiilor în contabilitate. El precizeazã cã intenþia
responsabilului de conturi nu se manifestã numai în materie
de evaluare, ci ea se exprimã ºi în materie de calificare a
operaþiilor: „o întreprindere care efectueazã operaþii de
comerciant – care cumpãrã imobilizãri pentru a le vinde –
poate sã fie determinatã, în respect faþã de obiectul sãu
social ºi de activitãþile sale curente, sã cumpere imobile
pentru a le da în locaþie. De asemenea, în cursul vieþii, ea ar
putea, mai degrabã, decide sã cumpere imobilul sediului
social, decât sã-l ia în locaþie.” De aici, calificarea deliberatã
a unei operaþii nu este fãrã influenþã asupra tratamentului
contabil ºi asupra evaluãrii ulterioare a activelor vizate
care, de asemenea, devin indirect intenþionale. În concluzie,
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Desigur cã determinarea costului istoric nu este lipsitã
de dificultãþi. Din experienþa acestor ani de reformã
contabilã, s-au putut constata greutãþile întâmpinate în
calcularea unui cost de achiziþie ºi, cu atât mai mult, al
unui cost de producþie.
Bilanþul cuprinde activele, datoriile ºi capitalurile
proprii ale unei întreprinderi. Uzanþa contabililor este de a
gândi costul numai în relaþie cu activele. Totuºi, dacã se
înlocuieºte termenul de cost prin cel de valoare de schimb,
se poate constata cã el poate fi aplicat la fel de bine ºi în
cazul datoriilor. Unele datorii, precum furnizorii sau
efectele de plãtit, au ca provenienþã schimburile efectuate
de întreprindere pentru a obþine diverse active cãrora li s-a
asociat o anumitã valoare. Determinatã prin operaþia de
schimb, aceastã valoare constituie costul datoriei.
În perioade de inflaþie ºi de deflaþie, înregistrarea ºi
prezentarea activelor ºi datoriilor la costuri istorice sunt
supuse unor virulente critici, mai ales atunci când variaþiile
preþurilor sunt foarte mari.
În perioade de echilibru economic ºi financiar, þinând
cont cã postulatul continuitãþii activitãþii indicã faptul cã
întreprinderile îºi desfãºoarã activitatea pe un orizont mare,
valoarea de piaþã a activelor ºi datoriilor, în opinia unor
autori, este puþin relevantã, deoarece aceste elemente sunt
utilizate în cursul normal al afacerilor.
Dacã acceptãm cã un cost este efortul consimþit pentru
obþinerea unui venit ºi dacã ne plasãm în optica
independenþei exerciþiilor, achiziþionarea unui activ fix
este o tranzacþie care are consecinþe asupra mai multor
exerciþii. Altfel spus, va fi vorba despre un efort consimþit
asupra mai multor exerciþii. Urmând aceeaºi opticã a
independenþei exerciþiilor, fiecãrui exerciþiu îi vor fi
acordate veniturile aferente; aceste venituri trebuie sã
absoarbã partea din eforturile consimþite pentru a realiza
un rezultat. Or, mãsura acestor eforturi este, de obicei,
costul, ºi nu valoarea de piaþã.
Este uºor de înþeles cã, pentru utilizatorii externi ai
situaþiilor financiare, costul oferã calitãþi de necontestat,
precum cele de fiabilitate, prudenþã, continuitate,
verificabilitate ºi precizie.
Cu toate avantajele sale, aplicarea costurilor istorice
conduce, totuºi, la o serie de deformaþii în situaþiile
financiare, în condiþii de inflaþie ºi de hiperinflaþie. Astfel,
pot fi remarcate:
n
în bilanþ: subevaluãri ale imobilizãrilor; subevaluãri
ale stocurilor; distorsionarea situaþiei nete (în general, subevaluatã, mãrimea subevaluãrii fiind parþial
anihilatã de datoriile neindexate);
n
în contul de profit ºi pierdere: subevaluarea
costului materialelor ca urmare a subevaluãrii
stocurilor; subevaluarea cheltuielilor privind
amortizarea ca urmare a subevaluãrii imobilizãrilor;
supraestimarea cheltuielilor financiare, datoritã
câºtigului asupra datoriilor (de exemplu, o ratã a
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se deduce cã aplicarea valorii juste nu poate sã confere o
soluþie infailibilã, din punct de vedere al obiectivitãþii ºi
neutralitãþii.
Estimarea performanþelor întreprinderii ºi modelul
evaluãrii în valoare justã
Aplicarea valorii juste în contabilitate pare sã permitã
elaborarea de situaþii financiare care sã confere terþilor o
mai bunã informare referitoare la performanþele prezente ºi
viitoare ale întreprinderii ºi, deci, posibilitatea de
fundamentare a deciziilor lor. O atare afirmaþie te obligã
sã-þi pui întrebarea asupra raportului între rezultatele
contabile, în sensul larg al acestui termen, ºi valoarea
bursierã a întreprinderii.
Pe fondul creºterii exponenþiale a pieþelor financiare,
Desmuliers ºi Levasseur (2001) îºi pun urmãtoarea
întrebare: recunoaºterea bilanþurilor ºi rezultatelor trecute
este susceptibilã sã genereze informaþii asupra evoluþiei
rezultatelor viitoare? În acest sens se examineazã legãtura
directã între rezultatul contabil ºi cursul bursier ºi se acordã
o atenþie specialã evaluãrilor contabile. Modelul EdwardsBell-Ohlson furnizeazã un cadru de reflecþie adecvat, în
mãsura în care valoarea unei firme depinde de valoarea sa
contabilã ºi de rezultatele anormale actualizate. De aici, o
întrebare subzistã: de ce unele firme se negociazã la preþuri
superioare (sau inferioare) valorii contabile?
În pofida criticilor formulate, informarea financiarã
constituie ansamblul de informaþii cel mai bogat pus la
dispoziþia investitorilor. Dezvoltãrile teoriei financiare au
facilitat propunerea unui cadru care sã permitã analiza importanþei aportului sãu la pieþe. Cercetarea academicã a fost
dinamizatã de douã contribuþii majore în contabilitate: ipoteza
pieþelor eficiente ºi modelul de echilibru al activelor financiare
(Capital Asset Pricing Model: CAPM). Prin furnizarea unui
model de evaluare a randamentelor, unii cercetãtori au putut
mãsura reacþiile cursurilor ºi pune în evidenþã randamentele
anormale, cu ocazia diverselor anunþuri.
Modelul Feltham-Ohlson, dezvoltat de Dessertine
(2001), poate fi considerat un fel de împlinire a cercetãrii
implicaþiilor evaluãrii în valori juste asupra estimãrii
performanþelor. Prin el, valoarea acþiunii depinde de
valoarea capitalurilor proprii, de un multiplu al profiturilor
anormale din exploatare, de o ajustare solicitatã de
aplicarea principiului prudenþei ºi de efectul altor
informaþii. Validarea modelului se realizeazã printr-o serie
de studii, arãtându-se interesul pentru situaþiile financiare
tradiþionale. Ceea ce nu reprezintã o judecare apriori a
interesului ºi superioritãþii eventuale a situaþiilor financiare
evaluate, integral sau parþial, în valoare justã.
Controlul managerilor de cãtre acþionari
Dacã situaþiile financiare în valoare justã faciliteazã
un control mai bun al managerilor, ele orienteazã mai
eficient deciziile în sensul intereselor investitorilor.
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managerii, bazaþi pe valoarea acþionarialã, precum valoarea
adãugatã economicã (Economic Value Edded: EVA) sau
valoarea adãugatã de piaþã (Market Value Added: MVA),
implicã evaluarea resurselor întreprinderii în valoare justã
(Jeanjean, 2001).
Situaþiile financiare în valoare justã permit sã se distingã
mai bine ceea ce, în valoarea acþionarialã globalã, provine,
pe de o parte, din capacitatea întreprinderii de a obþine din
activele sale un randament superior faþã de aºteptãrile pieþei
ºi, pe de altã parte, din simpla deþinere a acestor bunuri.
Bernheim ºi Escaffre (1999) realizeazã o analizã a
avantajelor ºi criticilor aduse valorii juste.
În privinþa calitãþilor, cei doi autori se opresc la
urmãtoarele:
a) Previzibilitatea
Valoarea justã posedã calitatea de a permite sã se
prevadã cel mai bine fluxurile de trezorerie viitoare,
deoarece ea este bazatã pe estimarea acestora. Un atare
model de evaluare privilegiazã obiectivele investitorilor,
în contextul comunicãrii informaþiilor contabile. Aplicarea
valorii juste, la integralitatea posturilor, aduce situaþiilor
financiare mai multã claritate decât dacã ele ar utiliza
aceastã convenþie numai pentru instrumentele financiare.
b) Coerenþa cu o gestiune activã a riscurilor financiare
În cele mai dese cazuri, întreprinderile îºi gestioneazã
riscurile lor de ratã, de preþ, chiar ºi pe acelea care se referã
la instrumentele nevandabile, precum swaps. O astfel de
gestiune se efectueazã mai bine prin referinþã la ratele ºi
valorile actuale. Apelul la costurile istorice, în gestiunea
riscurilor financiare, poate „inhiba” actul de conducere,
conferindu-i mai puþinã coerenþã. Astãzi, numeroase
grupuri utilizeazã valoarea justã, în gestiunea activã a
riscurilor lor de preþ.
c) O contabilizare totalã a valorii
În gândirea ºi practica pe baza costului istoric, tot ceea
ce nu are cost nu este contabilizat. Conform acestui
principiu, n-ar fi contabilizate unele instrumente financiare,
în special produsele derivate care, prin definiþie, nu
necesitã, în general, prezenþa fluxului financiar la origine,
cu consecinþe negative asupra evaluãrii pe baza fluxurilor
de trezorerie viitoare. Aceastã lacunã indusã de utilizarea
costului istoric dispare odatã cu prezenþa în evaluare a
valorii juste.
d) Complexitatea sa redusã
Pentru instrumentele financiare pe termen scurt,
aplicarea în evaluare a valorii juste este simplã, dacã þinem
cont de prezenþa a numeroase referinþe de piaþã. Acelaºi
lucru se poate constata ºi pentru instrumentele pe termen
lung cotate.
e) Comparabilitatea
Folosirea modelului valorii juste în evaluare permite
sã se prezinte în situaþii financiare instrumente echivalente
pentru valori comparabile, indiferent care este data

Criticile aduse valorii juste
Cei care din prea mult zel criticã valoarea justã se
bazeazã pe urmãtoarele argumente:
a) Volatilitatea
Introdusã de aplicarea modelului valorii juste,
volatilitatea sa nu va reflecta totdeauna modificãrile reale
ale evenimentelor secundare întreprinderii ºi nu va permite
sã se redea fidel realitatea tranzacþiilor ºi a poziþiei
financiare. Aceastã criticã vizeazã susþinerea contrariului
unei opinii, afirmând cã este puþin probabil sã existe o
bazã mai întemeiatã pentru a paria contra valorii de piaþã,
decât valoarea sa justã, aºa cum este ea determinatã prin
jocul pieþei.
b) Absenþa tranzacþiilor: în mãsura în care
întreprinderea nu se bazeazã totdeauna pe tranzacþii reale.
c) Costul de determinare a valorii juste
În absenþa cotaþiilor externe pentru cele mai multe
dintre instrumentele financiare utilizate, valorile juste
trebuie sã fie calculate în interiorul întreprinderilor, fãcând
apel la modele ale cãror operaþii de concepere, realizare ºi
control sunt foarte costisitoare ºi, poate, prohibitive pentru
unele întreprinderi ºi instituþii, cel puþin în raport cu
avantajele conferite acestor valori.
O simplã privire a raportului avantaje-inconveniente
aratã, în mod clar, supremaþia avantajelor. Este evident cã,
incontestabil, investitorii reprezintã utilizatorii, dacã nu
principali, cel puþin desemnaþi ca trebuind sã fie
privilegiaþi, în privinþa cerinþelor ºi ofertei de informaþii
financiare. În acest sens, ei doresc sã obþinã o informare în
valoare justã. Pentru ei, o lipsã de informaþii rapide ºi exacte,
privind efectele evoluþiilor pieþelor asupra întreprinderilor,
poate sã mãreascã gradul de incertitudine ºi sã antreneze o
distorsiune a preþurilor. Creºterea incertitudinii poate sã
fie la originea unei creºteri a costurilor capitalurilor pentru
o întreprindere.

5. Contabilitatea actuarialã ºi valoarea de utilitate
Dacã evaluãrile în costuri istorice ºi cele bazate pe
valorile juste constituie clasicul ºi modernul în materie de
mãsurare, teoria ºi practicile contabile fac apel ºi la un
model, diferit de primele douã, dar foarte prezent în

sistemele contemporane: contabilitatea actuarialã, bazatã
pe valori actualizate sau pe valori de utilitate.
În contabilitatea internaþionalã, astfel de valori apar în
contextul deprecierii activelor.
Deprecierea unui activ se manifestã atunci când
valoarea recuperabilã a acestuia este inferioarã valorii sale
contabile.
Valoarea contabilã este valoarea la care un activ este
contabilizat în bilanþ, dupã deducerea sumei amortizãrilor
ºi sumei pierderilor de valoare, relative la acest bun, iar
valoarea recuperabilã este valoarea cea mai mare dintre
valoarea justã, diminuatã cu cheltuielile de vânzare în
cauzã, ºi valoarea sa de utilitate.
Valoarea justã este valoarea care s-ar obþine din
vânzarea activului, într-o tranzacþie, în condiþii de
concurenþã normalã, între pãrþi bine informate ce cad de
acord.
Valoarea de utilitate este o valoare actualizatã, obþinutã
prin estimarea fluxurilor de trezorerie viitoare aºteptate
din utilizarea continuã a unui activ ºi din cesiunea sa la
sfârºitul duratei de utilizare.
Estimarea valorii de utilitate a unui activ include
urmãtoarele etape: estimarea intrãrilor ºi ieºirilor viitoare
de trezorerie, generate de utilizarea continuã a activului ºi
de ieºirea sa finalã; aplicarea ratei adecvate de actualizare
la aceste fluxuri viitoare de trezorerie.
Pentru estimarea fluxurilor viitoare de trezorerie
necesare determinãrii valorii de utilitate, trebuie avute în
vedere urmãtoarele aspecte:
(i) proiectãrile de fluxuri de trezorerie trebuie sã fie
bazate pe ipoteze raþionale ºi documentate, care reprezintã
cea mai bunã estimare a conducerii privind ansamblul
condiþiilor economice ce vor exista în timpul duratei rãmase
de utilitate a activului;
(ii) proiectãrile de fluxuri de trezorerie trebuie sã fie
bazate pe bugetele (previziunile) financiare cele mai
recente aprobate de conducere; proiectãrile stabilite pe
baza acestor bugete trebuie sã acopere o perioadã a unei
durate maxime de cinci ani, exceptând situaþia în care poate
sã fie justificatã o perioadã mai lungã;
(iii) proiectãrile de fluxuri de trezorerie, dincolo de
perioada acoperitã de cele mai recente bugete, ca urmare a
aplicãrii la valorile lor a unei rate de creºtere stabilã sau
descrescãtoare pentru anii viitori, exceptând situaþia în
care poate sã fie justificatã o ratã crescãtoare; aceastã ratã
de creºtere nu trebuie sã depãºeascã rata medie de creºtere
pe termen lung pentru produsele, sectoarele de activitate
sau þara (þãrile) în care opereazã întreprinderea sau pentru
piaþa în care este utilizat activul, exceptând situaþia în care
poate sã fie justificatã o ratã de creºtere mai mare.
Estimãrile fluxurilor viitoare de trezorerie trebuie sã
includã: proiectãrile intrãrilor viitoare de trezorerie, relative la utilizarea continuã a activului; proiectãrile ieºirilor
de trezorerie, în mod necesar angajate pentru a genera intrãri
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recunoaºterii lor în conturi. Gestiunea activã a riscurilor
de preþ permite sã se utilizeze instrumente derivate, pentru
a evita ca valoarea activelor sã se diminueze ºi cea a
datoriilor sã creascã.
f) Neutralitatea
Fiind determinatã prin referinþã la date externe, fie direct prin valorile de piaþã, fie în absenþa de pieþe active
prin referinþe la modele bazate pe parametri rezultaþi din
date externe, valoarea justã se defineºte în calitate de
valoare „neutrã”, adicã neinfluenþatã de întreprindere
însãºi.
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de trezorerie relative la utilizarea continuã a activului;
fluxurile nete de trezorerie care vor fi încasate sau plãtite,
dacã este cazul, cu ocazia ieºirii activului la sfârºitul duratei
sale de utilitate.
Estimãrile fluxurilor viitoare de trezorerie ºi rata de
actualizare reflectã ipoteze coerente în privinþa creºterilor
de preþuri generate de inflaþie. În consecinþã, dacã rata de
actualizare cuprinde efectul creºterilor de preþuri generate
de inflaþia generalã, fluxurile de trezorerie sunt estimate în
preþuri curente. Dacã rata de actualizare exclude efectul
creºterilor de preþuri generate de inflaþia generalã, fluxurile
viitoare de trezorerie sunt exprimate în preþuri constante.
Fluxurile viitoare de trezorerie trebuie sã fie estimate
pentru un activ, þinând cont de starea lui actualã. Estimãrile
fluxurilor viitoare de trezorerie nu trebuie sã includã
intrãrile sau ieºirile viitoare de trezorerie, apreciate cã vor
rezulta: dintr-o restructurare viitoare în care întreprinderea
nu este încã angajatã; din cheltuielile viitoare de investiþii
care vor ameliora sau creºte nivelul de performanþã al unui
activ faþã de nivelul sãu de performanþã definit iniþial; din
activitãþile de finanþare; sau din operaþiile legate de
impozitul asupra rezultatului.
Rata de actualizare trebuie sã fie rata înaintea
impozitãrii, care reflectã aprecierile actuale ale pieþei
valorii-timp a banilor ºi ale riscurilor specifice activului.
Rata de actualizare nu trebuie sã reflecte riscurile pentru
care estimãrile fluxurilor viitoare de trezorerie au fost
ajustate.
O ratã care reflectã aprecierile actuale ale pieþei
valorii-timp a banilor ºi riscurile specifice activului este
rata de randament pe care ar pretinde-o investitorii, dacã ar
avea de ales un plasament ce ar genera fluxuri de trezorerie
a cãror mãrime, scadenþã ºi profil de riscuri ar fi echivalente
cu cele pe care întreprinderea se aºteaptã sã le obþinã de la
activ. Aceastã ratã este estimatã plecând de la rata implicitã
în tranzacþiile actuale ale pieþei pentru activele similare
sau plecând de la costul mediu ponderat al capitalului
unei întreprinderi cotate, care deþine un activ unic similar
în termeni de potenþial de serviciu ºi de riscuri, cu cel al
activului examinat.

6. Consecinþele modelelor de evaluare în planul
aplicaþiilor practice
Aplicaþii privind utilizarea costurilor istorice
Cazul 1
Societatea achiziþioneazã o instalaþie petrolierã în
urmãtoarele condiþii: preþ negociat cu furnizorul 360.000 um,
cheltuieli cu transportul ºi instalarea facturate de furnizor
60.000 um. Prin contractul de licenþã, societatea are
obligaþia ca, la sfârºitul perioadei de exploatare, sã
îndepãrteze instalaþia ºi sã restaureze vegetaþia. Durata
contractului: 8 ani. Cheltuieli estimate a se angaja cu
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dezafectarea instalaþiei ºi cu restaurarea vegetaþiei: 30.000 um.
Ratã de actualizare: 10%.
Recepþia instalaþiei pentru valoarea facturatã de
furnizori (360.000 + 60.000 = 420.000 um):

Instalaţii

= Furnizori de
imobilizări

420.000

Recunoaºterea costului estimat a se angaja cu
îndepãrtarea instalaþiei ºi restaurarea vegetaþiei
[30.000x(1+10%)-8 = 13.995 um]:
Instalaţii

= Provizion pentru
dezafectarea
imobilizărilor şi
alte acţiuni similare

13.995

Costul iniþial al instalaþiei este: 420.000 + 13.995 =
433.995 um.
Cazul 2
O întreprindere fabricã un produs, pentru care costul
variabil unitar de producþie este de 120.000 um. Cheltuielile fixe anuale de producþie sunt de 600.000.000 um.
Cantitãþile fabricate au fost de 5.000 de bucãþi, în exerciþiul
N, 4.000 de bucãþi, în exerciþiul N+1, ºi de 6.500 de bucãþi,
în exerciþiul N+2. La sfârºitul fiecãrui exerciþiu,
întreprinderea posedã 100 de bucãþi în stoc.
Calculul costului de producþie unitar ne conduce la
urmãtoarea situaþie:
Informaţii
Cantităţi fabricate (q) (în bucăţi)
Cheltuieli variabile de producţie
(120.000xq) (în mii u.m.)
Cheltuieli fixe de producţie (în mii um)
Costul total de producţie (în mii um)
Costul de producţie unitar (în mii um)

Exerciţiul
N

Exerciţiul
N+1

Exerciţiul
N+2

5.000

4.000

6.500

600.000
600.000
1.200.000
240

480.000
600.000
1.080.000
270

780.000
600.000
1.380.000
212,3

Cele 100 de bucãþi de produse, în cele trei exerciþii,
stocate la sfârºitul perioadelor, sunt evaluate la nivelul
costurilor:
în exerciþiul N: 100 x 240.000 = 24.000.000 um
în exerciþiul N+1: 100 x 270.000 = 27.000.000 um
în exerciþiul N+2: 100 x 212.300 = 21.230.000 um
Pentru a evita aceste fluctuaþii, care nu reflectã valoarea
realã a stocurilor, costurile fixe sunt încorporate pe baza
unei producþii normale. Sã presupunem cã mãrimea
capacitãþii normale de producþie este de 5.000 de bucãþi.
În aceste condiþii, calculaþia costului de producþie unitar
se va prezenta astfel:

Exerciţiul
N

Informaţii
Cantităţi fabricate (q) (în bucăţi)
Cheltuieli variabile de producţie
(120.000xq) (în mii um)
Cheltuieli fixe de producţie (în mii um):
600.000 x 5.000/5.000
600.000 x 4.000/5.000
600.000 x 6.500/5.000
Costul total de producţie (în mii um)

Exerciţiul
N+1

Exerciţiul
N+2

5.000

4.000

6.500

600.000

480.000

780.000

600.000
480.000
1.200.000
240

Costul de producţie unitar (în mii um)

960.000
240

780.000
1.560.000
240

Înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N sunt:
- la începutul exerciþiului N, acordarea împrumutului:
Active evaluate la
valoarea justă, prin
rezultat (Împrumuturi
acordate)

= Conturi
curente la
bănci

100.000

- la 31.12.N, încasarea primei anuităţi:
Conturi curente la
bănci

Dobânda
(7%)

Data

Rambursări
de împrumut

Anuitatea

01.01.N

Împrumutul
rămas de
rambursat
100.000

31.12.N

7.000

25.000

32.000

75.000

31.12.N+1

5.250

25.000

30.250

50.000

31.12.N+2

3.500

25.000

28.500

25.000
0

31.12.N+3

1.750

25.000

26.750

Total

17.500

100.000

117.500

Valoarea justã a împrumutului acordat, la 31.12.N, va

32.000
7.000
25.000

- la 31.12.N, evaluarea împrumutului la valoarea justã
ºi constatare a unei pierderi de 75.000 -73.678 = 1.322 um:
Pierderi din active
financiare evaluate
la valoarea justă

Aplicaþii privind utilizarea valorii juste
Cazul 3
La 1 ianuarie N, societatea X a acordat un împrumut de
100.000 um unei alte societãþi. Contractul prevede:
rambursarea împrumutului în 4 tranºe anuale de 25.000 um
fiecare ºi o ratã a dobânzii de 7%. Presupunem cã societatea
a clasificat împrumutul acordat în categoria
„active evaluate la valoarea justã, prin rezultat”.
Deoarece împrumutul nu este cotat, valoarea sa justã
poate fi determinatã prin actualizarea fluxurilor de
trezorerie aºteptate, la rata dobânzii pe piaþã. La sfârºitul
exerciþiului N, rata dobânzii pe piaþã pentru un împrumut
cu aceleaºi caracteristici este de 8%.
Tabloul de amortizare a împrumutului se prezintã astfel:

=
%
Venituri financiare
(dobânzi)
Active evaluate la
valoarea justă, prin
rezultat
(Împrumuturi
acordate)

= Active evaluate la
valoarea justă, prin
rezultat
(Împrumuturi
acordate)

1.322

Cazul 4
Întreprinderea a construit un imobil al cãrui cost este
25.000 um. Acest imobil a fost dat în folosinþã pe 1 iulie N.
La 31.12.N, activul este evaluat la valoarea sa justã, estimatã
la 25.300 um. De la data punerii în funcþiune, imobilul a
fost amortizat pentru 500 um. La 31.12.N+1, valoarea justã
a imobilului este 26.000 um.
La 31.12.N, se contabilizeazã urmãtoarele:
- anularea amortizãrii cumulate, prin imputare asupra
valorii de intrare a imobilului de plasament:

Amortizarea
imobilelor de
plasament

= Imobile de
plasament

500

- recunoaºterea diferenþei dintre valoarea justã a
imobilului de plasament ºi valoarea sa contabilã [25.300 –
(25.000 – 500)]:
Imobile de plasament

= V enituri din
imobile de
plasament

800

La 31.12.N+1, se recunoaºte variaþia valorii juste
(26.000 – 25.300):

fi:
30.250
(1 + 8%)

1

+

28.500
(1 + 8%)

2

+

Imobile de plasament

26.750
(1 + 8%)

3

= 73.678 um

= V enituri din
imobile de
plasament

700
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Operaþia are ca efect obþinerea unui cost de producþie
unitar independent de nivelul activitãþii.
Cum stocurile nu pot sã fie evaluate la o mãrime
superioarã costului lor, aceastã metodã nu poate sã fie
aplicatã în perioada de supraactivitate. La sfârºitul
exerciþiului N+2, stocul va fi evaluat la costul lui de
producþie real. Ca atare, valoarea stocului final va fi:
- la sfârºitul exerciþiului N: 100 bucãþi x 240.000 =
24.000.000 um
- la sfârºitul exerciþiului N+1: 100 bucãþi x 240.000 =
24.000.000 um
- la sfârºitul exerciþiului N+2: 100 bucãþi x 212.300 =
21.230.000 um.

Economie teoreticã ºi aplicatã

Aplicaþii privind utilizarea valorii de utilitate
Cazul 5
Societatea deþine un brevet pentru producerea unui
parfum. Brevetul expirã peste patru ani. Societatea
estimeazã cã, în fiecare dintre urmãtorii patru ani, cererea
pentru parfumul respectiv va creºte cu 20%.
Experienþa aratã cã societãþile concurente invadeazã
piaþa, cu versiuni ale parfumului profitabil, imediat ce
acesta nu mai este protejat de brevet. În consecinþã,
societatea nu se aºteaptã ca brevetul sã mai genereze fluxuri
de trezorerie semnificative dupã expirarea celor patru ani.
În exerciþiul precedent, veniturile nete din vânzarea
parfumului au fost 10.000 um.
Se estimeazã cã rata adecvatã pentru actualizarea
fluxurilor de trezorerie aferente brevetului este 10%.

Anul
1
2
3
4

Fluxuri de trezorerie
(1)
10.000 x 1,2 =
12.000
10.000 x 1,22 =
14.400
10.000 x 1,23 =
17.280
10.000 x 1,24 =
20.736
Valoarea de utilitate

Factorul de
actualizare
(2)
(1+10%)-1 =
0,909091
(1+10%)-2 = 0,826446

Valoare
actualizată
(3) = (1)x(2)
10.909,09

(1+10%)-3 = 0,751315

12.982,72

(1+10%)-4 = 0,683013

14.162,97

11.900,83

49.955,6

Cazul 6
La 31.12.N, existã indicii cã o secþie de producþie a
pierdut din valoare. Valoarea contabilã netã a activelor ce
compun secþia de producþie este 210.000 u.m. Durata
rãmasã de utilizare este de 10 ani. Nu existã fond comercial
ataºabil secþiei de producþie.
Presupunem cã secþia de producþie este foarte
specializatã ºi este imposibil sã se determine valoarea justã
diminuatã cu cheltuielile de vânzare pentru aceasta. Ca
urmare, valoarea recuperabilã coincide cu valoarea de
utilitate a secþiei de producþie. Pentru calculul valorii de
utilitate, sunt avute în vedere fluxurile de trezorerie din
tabelul urmãtor. Rata de actualizare a fluxurilor de
trezorerie este de 12%.
Situaþia la 31.12.N:
Valoarea contabilã a secþiei de producþie:

210.000,0 um

Valoarea de utilitate a secþiei de producþie:

145.141,3 um

Pierderea de valoare

64.858,7 um

Valoarea contabilã a secþiei de producþie la 31.12.N,
dupã înregistrarea pierderii: 210.000 – 64.858,7 =
= 145.141,3 um.
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7. Reflecþii finale
Pentru orice specialist român care se gãseºte într-un
stadiu avansat în înþelegerea standardelor internaþionale
de contabilitate este uºor de realizat cã la baza lor stau
principiile de recunoaºtere ºi principiile de mãsurare.
Recunoaºterea este procesul de încorporare a unui element contabil în situaþiile financiare ale unei entitãþi. Un
astfel de proces nu vizeazã numai încorporarea activelor,
datoriilor, capitalurilor proprii, veniturilor ºi cheltuielilor,
ceea ce s-ar putea crede la prima vedere, ci el a devenit
din ce în ce mai important pentru prelucrarea adecvatã a
elementelor de finanþare din afara bilanþului (off balance
sheet finance). Aceste din urmã elemente ar putea conduce la metode de finanþare a activitãþilor unei
întreprinderi, astfel încât unele surse, precum ºi activele
corespunzãtoare, nu ar apãrea în bilanþul sãu. Fãcând uz
de aceste metode, entitatea ºi-ar consolida în mod artificial ratele sale financiare.
Dupã ce s-a luat decizia ca un element sã fie recunoscut,
este necesar sã se mãsoare valoarea acestuia, ca operaþie
prealabilã înscrierii sale în bilanþ sau în contul de profit ºi
pierdere.
Practicile româneºti de evaluare în costuri istorice
trãdeazã insuficienta cunoaºtere a conþinutului costurilor
de achiziþie ºi costurilor de producþie. În plus, articularea
principiului prudenþei la modelul de evaluare bazat pe
costuri istorice se realizeazã cu grave riscuri de confuzie
între obiectivele contabile ºi cele fiscale. Mãrturie în acest
sens este problema valorii nete de realizare ºi deprecierea
stocurilor. Se cunoaºte cã, la închiderea exerciþiului,
stocurile trebuie sã fie evaluate la costul lor sau la valoarea
lor realizabilã netã, dacã aceasta din urmã este mai micã.
În fond, o atare regulã urmeazã linia uzanþelor anglosaxone, care presupun alegerea la inventar a celei mai
mici valori dintre cost ºi preþul pieþei (lower of cost or
market).
Subiectul referitor la mãsurarea în valoare justã a atras,
în ultimii 10-15 ani, lucrãrile organismului internaþional
de standardizare contabilã, ale normalizatorilor naþionali,
ale specialiºtilor care lucreazã în diferite grupuri de lucru,
în numele Federaþiei Europene a Experþilor Contabili,
ale cercetãtorilor universitari etc. În principiu, acest
subiect provoacã ºi scandaluri financiare referitoare la
soarta unor mari întreprinderi, dincolo ºi dincoace de
Oceanul Atlantic.
Elementele bilanþiere cele mai sensibile la evaluarea
în valoare justã sunt instrumentele financiare. Este ºi cazul
evaluãrii titlurilor pentru societãþile cotate pe piaþa
financiarã româneascã. Este drept cã politicile de evaluare
conform acestui sistem trãdeazã multã necunoaºtere, pentru
a nu vorbi de o cotã de diletantism.
În condiþiile unei pieþe active, valoarea justã este în
fapt preþul pieþei (marked-to-market). Altfel spus, atunci

(ii) Este necesar sã se selecteze dintre aceste evaluãri
alternative ale valorii curente, evaluarea care maximizeazã
relevanþa bazei valoare curentã. Altfel spus, valoarea
curentã exprimã cea mai mare relevanþã atunci când reflectã
pierderea pe care entitatea ar suporta-o dacã ea ar fi
deposedatã de activul implicat de operaþie. Aceastã
evaluare este recunoscutã adesea sub numele de valoare
de deposedare (deprival value) sau de valoare pentru
întreprindere (value to the business) ºi va depinde de
circumstanþele în care se gãseºte entitatea:
a) În cele mai multe cazuri, dupã cum entitatea plaseazã
activul într-o utilizare profitabilã, valoarea acestuia în
cadrul celei mai profitabile utilizãri (cu alte cuvinte,
valoarea recuperabilã) va fi mai mare decât costul de
înlocuire. În atare circumstanþe, dacã entitatea este
deposedatã de activ, ea îl va înlocui, iar valoarea lui curentã
va fi reprezentatã de costul sãu de înlocuire.
b) Un activ nu va fi înlocuit, dacã mãrimea costului
înlocuirii sale va fi mai mare decât valoarea sa recuperabilã.
În astfel de circumstanþe, valoarea curentã a activului este
tocmai aceastã valoare recuperabilã:
n
când cea mai profitabilã utilizare a unui activ este
vânzarea sa, valoarea lui recuperabilã va fi mãrimea
care poate sã fie obþinutã prin vânzare, din care au
fost deduse cheltuielile cu vânzarea; cu alte cuvinte,
valoarea recuperabilã va fi valoarea sa realizabilã
netã.
n
când cea mai profitabilã utilizare a unui activ este
consumarea sa – de exemplu, continuarea folosirii
sale – valoarea sa recuperabilã va fi datã de mãrimea
valorii prezente a fluxurilor viitoare de trezorerie
obþinute ca rezultat al utilizãrii continue a activului
ºi ca ultimã vânzare a sa, din care s-a scãzut orice
cheltuialã ce ar presupune ieºirea acestuia; cu alte
cuvinte, valoarea recuperabilã va fi valoarea de
utilitate.
În privinþa datoriilor, valoarea curentã poate fi selectatã
de o manierã similarã, utilizându-se conceptul de valoare
de salvare (relief value). Ea este cea mai micã valoare la
care entitatea poate sã se priveze de o obligaþie. Cu alte
cuvinte, valoare de salvare este cea mai micã valoare la
care datoria poate, în mod ipotetic, sã fie achitatã.
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când existenþa pieþelor nu este pusã la îndoialã, iar ele sunt
eficiente, valoarea justã a unui bun corespunde, din punct
de vedere teoretic, valorii actuale a unei suite de fluxuri de
trezorerie aºteptate de la elementul în cauzã în viitor. În
schimb, atunci când se probeazã inexistenþa pieþelor sau
când acestea existã, dar sunt ineficiente, valoarea justã
trebuie sã fie calculatã, ceea ce presupune determinarea ei
pe baza unui model previzional. Într-un astfel de calcul, se
solicitã definirea unui orizont, estimarea fluxurilor de
trezorerie aferente elementului evaluat, fluxuri definite de
limitele acestui orizont, recursul la ipoteze cât se poate de
explicite, mai ales în ceea ce priveºte probabilitatea lor de
realizare ºi, în sfârºit, adoptarea unei rate de actualizare.
Vorbim în acest caz de o valoare justã pe bazã de model
(marked-to-model).
Tot în ultimii ani, apare din ce în ce mai pregnantã
iniþiativa de generalizare a valorii juste ca un bun criteriu
de evaluare a tuturor activelor ºi datoriilor financiare (the
full fair value). Calea spre o valoare justã totalã trece prin
dificultãþile modelãrilor, care pot fi greºite fie la
formularea ipotezelor, fie în procesul de alegere a
parametrilor.
Un model incitativ de a proceda la mãsurarea
elementelor în situaþiile financiare este cel ce este
normalizat în contabilitatea britanicã. Când pentru toate
activele ºi datoriile poate fi utilizatã o singurã bazã de
evaluare ºi întreprinderile recurg la sistemul valorii curente,
atunci cadrul conceptual britanic include urmãtoarele
judecãþi. În privinþa activelor:
(i) Valoarea curentã a unui activ poate sã fie determinatã
prin referire la valoarea de intrare (costul de înlocuire),
valoarea de ieºire (valoarea realizabilã netã) sau valoarea
de utilitate (valoarea actualã a fluxurilor de trezorerie
aºteptate din utilizarea continuã ºi ultima vânzare realizatã
de proprietarul actual). Pentru unele active (de exemplu,
investiþii sub forma de titluri comerciale), aceste trei
evaluãri alternative bazate pe valorile curente conduc la
mãrimi identice (sau diferenþe mici în privinþa costurilor
tranzacþiei). Totuºi, pentru alte active (de exemplu,
imobilizãrile specifice domeniului respectiv de activitate),
diferenþele între evaluãrile alternative pot sã fie
semnificative.
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