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Pentru a fi utilă diferiţilor utilizatori, una dintre caracteristicile informaţiilor furnizate de conta-
bilitate este credibilitatea.  

Informaţia este credibilă atunci când nu conţine erori semnificative, nu este părtinitoare, iar 
utilizatorii pot avea încredere că reprezintă corect ceea ce ea şi-a propus sau se aşteaptă, în mod 
rezonabil, să reprezinte. 

Pentru a fi credibilă, informaţia trebuie să exprime cu fidelitate tranzacţiile şi alte evenimente 
reprezentate, precum şi efectele acestora.  

Cea mai mare parte a informaţiilor financiare sunt supuse unui anumit risc de a furniza o 
reprezentare mai puţin credibilă decât ar trebui pentru a servi drept bază de luare a deciziilor. 
Riscul nu este cauzat numai de atitudini părtinitoare, cât, mai degrabă, de dificultăţile inerente 
întâmpinate, fie în identificarea tranzacţiilor şi a altor evenimente ce urmează a fi evaluate, fie în 
alegerea şi aplicarea tehnicilor specifice de evaluare şi prezentare, care contribuie la elaborarea 
mesajelor transmise referitoare la tranzacţiile şi evenimentele respective.  

Prin urmare, evaluarea constituie un aspect important în vederea asigurării credibilităţii 
informaţiei contabile raportate. 

Există o controversă permanentă în jurul aspectelor legate de evaluare, determinate în 
principal de abandonarea bazei tradiţionale de evaluare, şi anume costul istoric, în favoarea unei 
noi baze de evaluare, respectiv valoarea justă. 

În cadrul raportării financiare există mai multe tipuri de modalităţi de evaluare. Acestea 
includ: costul istoric (utilizat, în general, de exemplu, pentru numerar şi datorii în general), 
valoarea justă (utilizată în cazul instrumentelor derivate şi al activelor reevaluate) şi valoarea 
specifică entităţii (folosită pentru stocuri depreciate şi imobilizări corporale depreciate). 

În conformitate cu principiul costului istoric, activele sunt în general raportate în bilanţ la 
costul de achiziţie (ajustat cu amortizarea cumulată şi, dacă este cazul, cu deprecierile de 
valoare cumulate), iar datoriile sunt raportate la preţurile la care ele au fost contractate.  

Perioade îndelungate de timp, acest model s-a dovedit a fi suficient întreprinderilor însă, în 
ultimii ani, investitorii, creditorii, specialiştii economişti şi alţi utilizatori ai situaţiilor financiare şi-au 
ridicat diverse probleme în legătură cu această abordare bazată pe costul istoric, întrebându-se 
dacă s-ar putea obţine o mai bună acurateţe, în situaţia în care activele şi datoriile ar fi evaluate la 
valoarea justă.  

Metodele de evaluare sunt rezultat al convenţiilor şi au izvorât din practicile care s-au 
dezvoltat de-a lungul timpului. 

Profitul contabil sau surplusul realizat de o întreprindere este diferenţa dintre activele nete 
(totalul activelor minus totalul datoriilor) recunoscute în bilanţ la începutul perioadei de raportare, şi 
activele nete recunoscute la sfârşitul perioadei de raportare, altele decât modificările care rezultă 
din tranzacţiile cu acţionarii sau proprietarii. 

Principiile şi metodele care sunt utilizate pentru a recunoaşte şi evalua activele şi datoriile ca 
structuri ale situaţiilor financiare întocmite de întreprinderi influenţează în mod direct evaluarea 
profitului.  

Orice modificare intervenită în regulile de evaluare modifică implicit evaluarea profitului, 
precum şi interpretarea acestuia şi procesul decizional. Acest lucru nu înseamnă că regulile 
contabile pentru recunoaştere şi evaluare nu ar trebui să se schimbe în mod frecvent şi fără 
justificare, ci trebuie să se manifeste consecvenţă în utilizarea acestora.  

În realitate, regulile contabile se dezvoltă de-a lungul timpului şi, prin urmare, modificarea în 
regulile de evaluare este mai degrabă o regulă decât o excepţie.  

Valoarea justă este definită în Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 
emise de organismul internaţional IASB, ca fiind ”suma la care poate fi tranzacţionat un activ sau 
decontată o datorie, între părţi interesate şi în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii 
desfăşurate în condiţii obiective”. 
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Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată1, reevaluarea imobilizărilor corporale se 
face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări 
efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare. 

Referiri la valoarea justă sunt cuprinse şi în Reglementările contabile conforme cu directivele 
europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a 
Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/20052, 
cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, potrivit acestora, valoarea justă se determină prin 
referire la: 

a) valoarea de piaţă, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu 
uşurinţă o piaţă credibilă. Dacă valoarea de piaţă nu se poate identifica cu uşurinţă pentru un 
instrument, dar poate fi identificată pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, 
valoarea de piaţă poate fi derivată din cea a componentelor sale sau a instrumentului similar; sau 

b) o valoare determinată cu ajutorul unor modele şi tehnici de evaluare general acceptate, 
pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu uşurinţă o piaţă credibilă. Astfel de 
modele şi tehnici asigură o aproximare rezonabilă a valorii de piaţă. 

Prin derogare de la regulile generale de evaluare prevăzute de reglementările de mai sus, 
entităţile pot evalua în situaţiile financiare consolidate instrumentele financiare, inclusiv instru-
mentele financiare derivate, la valoarea justă. 

Potrivit IAS 39 ”Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”, cea mai bună dovadă a 
valorii juste o reprezintă preţurile cotate pe o piaţă activă. Dacă piaţa pentru un instrument 
financiar nu este activă, entitatea stabileşte valoarea justă utilizând o tehnică de evaluare. 
Tehnicile de evaluare includ utilizarea tranzacţiilor recente de pe piaţă desfăşurate în condiţii 
obiective între părţi interesate şi în cunoştinţă de cauză, dacă există, referiri la valoarea justă 
actuală a unui alt instrument care este în cea mai mare parte acelaşi, o analiză a fluxului de 
trezorerie actualizat şi modele opţionale de stabilire a preţului. Dacă există o tehnică de evaluare 
utilizată în mod obişnuit de participanţii de pe piaţă pentru stabilirea preţului unui instrument şi 
dacă acea tehnică s-a demonstrat că oferă estimări credibile de preţuri obţinute în tranzacţiile reale 
de pe piaţă, entitatea utilizează acea tehnică. Tehnica de evaluare aleasă utilizează la maximum 
intrările de date de pe piaţă şi se bazează cât mai puţin posibil pe intrările de date specifice 
entităţii. Ea încorporează toţi factorii pe care participanţii de pe piaţă i-ar lua în considerare la 
stabilirea preţului şi este conformă cu metodologiile economice acceptate pentru stabilirea preţului 
instrumentelor financiare. 

O tehnică potrivită pentru estimarea valorii juste a unui anumit instrument financiar ar trebui 
să încorporeze date observabile de pe piaţă privind condiţiile pieţei şi alţi factori care ar putea să 
afecteze valoarea justă a instrumentului. Valoarea justă a unui instrument financiar va fi bazată pe 
unul sau mai mulţi factori, printre care se numără: valoarea–timp a banilor, riscul de credit, cursuri 
de schimb ale valutelor, preţurile mărfurilor, preţurile capitalurilor proprii, volatilitatea pieţei, riscul 
plăţii anticipate şi riscul de răscumpărare, costuri de administrare a unui activ financiar sau a unei 
datorii financiare.  

Pe de altă parte, valoarea specifică entităţii este determinată utilizând aşteptările manage-
mentului. Prin urmare, valoarea justă şi valoarea specifică entităţii pot fi diferite. Valoarea justă ia 
în considerare aşteptările pieţei legate de viitor. 

Procesul de evaluare şi măsurare nu este unul mecanic şi necesită exercitarea de judecăţi 
profesionale. Tehnicile de evaluare utilizate pentru a măsura valoarea justă ar trebui aplicate în 
mod consecvent. În orice caz, este adecvat să se schimbe o tehnică de evaluare sau modul de apli-
care a sa dacă schimbarea ar conduce la o măsurare care să reprezinte mai bine valoarea justă.  

O modificare în tehnica de evaluare poate, de asemenea, să fie justificată de o nouă 
dezvoltare pe piaţă, noi informaţii devin disponibile, şi tehnicile de evaluare se îmbunătăţesc.  

O întrebare care este deseori dezbătută este dacă estimările viitoare ar trebui incluse în 
situaţiile financiare ale perioadei de raportare şi dacă acestea vor îmbunătăţi calitatea situaţiilor 
financiare.  

Răspunsul la această întrebare poate fi obţinut din analizarea definiţiilor activelor şi datoriilor 
şi din obiectivul emiterii situaţiilor financiare. 

                                                 
1 Legea contabilităţii nr. 82/24.12.1991, republicată (M.O. nr. 454/18.06.2008). 
2 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/17.11.2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme 

cu directivele europene (M.O. nr. 1.080/30.11.2005), cu modificările şi completările ulterioare. 
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Definiţiile activelor şi datoriilor stabilesc în mod clar faptul că activele şi datoriile încorporează 
aşteptări viitoare. Prin urmare, este raţional să încorporezi aşteptările viitoare în evaluarea 
activelor şi datoriilor. Astfel, un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al 
unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru 
entitate şi al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil, iar o datorie este o obligaţie actuală a entităţii 
ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de 
resurse care încorporează beneficii economice. 

Informaţiile care încorporează estimări viitoare bazate pe mediul de afaceri prezent sunt mai utile 
investitorilor, care evaluează o entitate în contextul mediului de afaceri prezent, decât informaţiile 
prezentate la costul istoric care nu surprind efectul modificărilor în mediul de afaceri. 

Cu toate acestea, costul istoric rămâne baza de evaluare predominantă în raportarea finan-
ciară. Este, în mod normal, cea mai ieftină şi simplă bază pentru evaluarea raportării financiare. 

Dacă pieţele ar fi lichide şi transparente pentru toate activele şi datoriile, contabilitatea la 
valoare justă ar oferi o informaţie utilă în procesul de luare a deciziilor. Oricum, întrucât nu există 
pieţe active pentru multe active şi datorii, metodele de estimare a valorii juste sunt mai degrabă 
subiective şi, prin urmare, evaluarea este mai puţin credibilă. 

Pentru a aduce lămuriri legate de evaluarea la valoarea justă, FASB (Consiliul pentru 
Standarde de Contabilitate Financiară din SUA) a decis să emită un standard privind evaluarea la 
valoarea justă, care ar furniza un singur set de reguli care să fie aplicate de câte ori alte standarde 
solicită utilizarea valorii juste. Astfel, a fost emis în septembrie 2006 SFAS nr. 157 privind 
”Evaluarea la valoarea justă”. 

SFAS nr. 157 identifică 3 abordări ale tehnicilor de evaluare: 
a) abordarea pe bază de piaţă: utilizează ”preţurile şi alte informaţii semnificative generate 

de tranzacţiile de pe piaţă implicând active sau datorii identice sau comparabile”;  
b) abordarea pe bază de venit: utilizează tehnici de evaluare pentru a converti sumele 

viitoare ( ex.: cash-flow-uri şi câştiguri) într-o singură sumă actualizată. Evaluarea este bazată pe 
valoarea indicată de aşteptările pieţei actuale legate de sumele viitoare; 

c) abordarea pe bază de cost: utilizează costul curent de înlocuire şi se bazează pe 
valoarea care ar fi cerută în prezent pentru a înlocui capacitatea de serviciu a unui activ la care se 
face referire adesea ca şi cost de înlocuire prezent. Abordarea presupune că valoarea justă nu ar 
trebui să depăşească ce l-ar costa pe un participant pe piaţă pentru a achiziţiona sau construi un 
activ substituibil cu o utilitate comparabilă, ajustată cu uzura morală. 

Standardul privind evaluarea la valoarea justă emis de FASB constituie un pas important 
pentru dezvoltarea îndrumărilor referitoare la estimarea valorii juste. 

În acelaşi timp, IFRS solicită ca unele active, datorii şi instrumente de capital să fie evaluate 
la valoarea justă în anumite situaţii.  

Îndrumări privind evaluarea la valoarea justă sunt dispersate pe parcursul IFRS-urilor şi nu 
sunt întotdeauna consecvente.  

IASB consideră că stabilirea unei definiţii concise a valorii juste şi o singură sursă de 
îndrumări pentru evaluarea la valoarea justă cerută de IFRS-uri va simplifica IFRS-urile şi va 
îmbunătăţi calitatea informaţiilor privind valoarea justă incluse în raportarea financiară. 

În acest sens, IASB a elaborat un proiect pentru evaluarea la valoarea justă, ale cărui 
obiective sunt: 

a) stabilirea unei singure surse de îndrumări pentru toate evaluările la valoarea justă soli-
citate sau permise de IFRS-urile existente pentru a reduce complexitatea şi a îmbunătăţi consec-
venţa în aplicarea acestora; 

b) clarificarea definirii valorii juste şi a îndrumărilor aferente pentru a comunica într-un mod 
mai clar obiectivul evaluării;  

c) îmbunătăţirea prezentării de informaţii despre valoarea justă pentru a permite utilizatorilor 
situaţiilor financiare să evalueze măsura în care valoarea justă este utilizată pentru a evalua activele 
şi datoriile şi de a le furniza informaţii despre valorile utilizate pentru a determina valoarea justă. 

În consecinţă, în timp ce costul istoric este utilizat mai des datorită uşurinţei în aplicare şi a 
modalităţii mai facile de verificare, evaluarea la valoarea justă constituie un pas important, în 
special în raport cu investitorii, în vederea fundamentării deciziilor economice.  

Combinarea celor două baze de evaluare conduce la un aşa-numit ”sistem combinat de 
evaluare”, cu efect major asupra informaţiilor prezentate în situaţiile financiare. 


