IVS 2 - Tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă
Standardul 2
Standardele Internaţionale de Evaluare
Tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă
(Revizuit în 2007)
Acest standard ar trebui citit în contextul materialului de fond şi al recomandărilor de
implementare, conţinute în Principiile de Evaluare General Acceptate.
1.0 Introducere
1.1 Obiectivele Standardului Internaţional de Evaluare 2 (IVS 2) sunt identificarea, explicarea
şi distingerea tipurilor de valoare diferite de valoarea de piaţă, precum şi stabilirea
standardelor pentru aplicarea acestora.
1.2 Valoarea de piaţă este cel mai adecvat tip de valoare pentru o mare varietate de aplicaţii.
Totuşi, în situaţii specifice, pot fi mai adecvate tipuri de valoare alternative. Este esenţial ca
atât evaluatorul cât şi utilizatorii evaluărilor să înţeleagă clar diferenţa dintre valoarea de
piaţă şi aceste alte tipuri de valoare, ca şi efectele (dacă există) pe care diferenţele dintre
tipurile de valoare le pot avea asupra aplicabilităţii evaluării.
1.3 Conceptul valoare de piaţă se bazează pe ipoteze specifice identificate, care sunt
prezentate în IVS 1. Celelalte tipuri de valoare presupun aplicarea unor ipoteze diferite, care,
dacă nu sunt identificate în mod clar, pot duce la o evaluare eronată.
2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest Standard prezintă şi explică aplicarea tipurilor de valoare diferite de valoarea de
piaţă pentru alte scopuri decât pentru raportarea financiară.
3.0 Definiţii
Definiţii din Standardele Internaţionale de Evaluare
3.1 Tip de valoare (Bază de evaluare). O prezentare a principiilor fundamentale de
cuantificare a valorii, la o dată specificată.
3.2 Valoarea justă. Suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie, între două
părţi interesate, aflate în cunoştinţă de cauză, într-o tranzacţie în care preţul este determinat în
mod obiectiv.
3.3 Valoarea de investiţie sau subiectivă. Valoarea proprietăţii pentru un anumit investitor sau
clasă de investitori, pentru obiective de investiţii sau pentru obiective de exploatare
identificate. Acest concept subiectiv relaţionează o anumită proprietate de un anumit
investitor, grup de investitori sau entitate, care au obiective şi/sau criterii de investiţii
identificabile;
3.4 Cumpărător special. Un cumpărător pentru care un anumit activ are o valoare specială
datorată avantajelor provenite din deţinerea acestuia, avantaje de care nu pot beneficia ceilalţi
cumpărători de pe piaţă.
3.5 Valoarea specială. O sumă de bani peste valoarea de piaţă, care reflectă
atributele/caracteristicile particulare ale unui activ care sunt valoroase numai pentru un
cumpărător special.
3.6 Valoarea sinergiei1. Un element suplimentar de valoare care este creat în urma
combinării/fuziunii a două sau mai multe proprietăţi, în urma căreia valoarea proprietăţii
rezultată din combinare este mai mare decât suma valorilor proprietăţilor individuale înainte
de combinarea lor.
4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Pentru majoritatea scopurilor, evaluările conforme cu Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară trebuie făcute prin folosirea valorii juste. Aceasta este o aplicare
specifică a valorii juste, care poate solicita mai multe ipoteze restrictive decât se solicită în
general. Standardul Internaţional de Aplicaţie în Evaluare 1, Evaluarea pentru raportarea
financiară, comentează cerinţele specifice de evaluare în optica standardelor de contabilitate.
5.0 Conţinutul Standardului
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Pentru efectuarea evaluărilor, compatibile cu aceste Standarde şi cu Principiile de Evaluare
General Acceptate (GAVP), este obligatoriu ca evaluatorii să respecte toate secţiunile Codului
Deontologic, referitoare la etică, competenţă, prezentare a informaţiilor şi la cerinţele de
raportare (secţiunile 4, 5, 6 şi 7).
5.1 Când efectuează o evaluare conform acestui standard, evaluatorul trebuie să se asigure că
5.1.1 estimarea valorii se bazează pe informaţiile şi situaţiile adecvate evaluării;
5.1.2 estimarea valorii se face prin utilizarea metodelor şi tehnicilor adecvate;
5.1.3 evaluarea are la bază informaţii suficiente pentru susţinerea analizelor şi concluziilor.
5.2 În raportarea unei valori, estimată conform acestui standard, evaluatorul trebuie să
5.2.1 îndeplinească toate cerinţele Standardului Internaţional de Evaluare 3, Raportarea
evaluării. În mod special, evaluatorul trebuie să raporteze valoarea într-o manieră care să nu
inducă în eroare (IVS 3, 5.1.1);
5.2.2 definească tipul sau tipurile de valoare utilizate şi să precizeze scopul şi destinaţia
evaluării, data efectivă a evaluării şi data raportului de evaluare (IVS 3, 5.1.2 şi 5.1.3);
5.2.3 identifice clar şi să descrie proprietatea şi drepturile de proprietate supuse evaluării,
precum şi sfera procesului de evaluare, necesară pentru formarea concluziilor evaluării (IVS
3, 5.1.4 şi 5.1.5);
5.2.4 specifice toate ipotezele şi condiţiile limitative pe care s-a bazat evaluarea (IVS 3, 5.1.6
şi 5.1.7);
5.2.5 separe clar ipotezele care sunt diferite sau sunt suplimentare faţă de cele care stau la
baza estimării valorii de piaţă;
5.2.6 explice integral abordările şi procedurile de evaluare, care au fost aplicate, precum şi
raţionamentul pe baza căruia au fost făcute analizele, opiniile şi concluziile din raport (IVS 3,
5.1.8);
5.2.7 includă o declaraţie că evaluarea a fost efectuată în concordanţă cu IVS-urile, să prezinte
orice deviere de la cerinţele IVS-urilor şi să prezinte o explicaţie a acestor devieri. (IVS 3,
5.1.10).
6.0 Comentarii
6.1 Un tip de valoare (bază de evaluare) arată principiile fundamentale de cuantificare a unei
valori. Aceste principii pot să fie diferite în funcţie de scopul evaluării. Un tip de valoare nu
reprezintă o precizare a metodei utilizate şi nici o descriere a condiţiei unui activ sau unor
active când se vând. Valoarea de piaţă este tipul de valoare cel mai cerut, fiind definit şi
analizat în IVS 1. Acest Standard prezintă definiţiile şi analizează alte tipuri de valoare.
Acestea sunt incluse în trei categorii principale:
6.1.1 Prima categorie reflectă beneficiile pe care o entitate le obţine din deţinerea unui activ.
Valoarea este specifică pentru acea entitate. Deşi, în anumite situaţii, valoarea specifică pentru
acea entitate ar putea fi identică
cu suma care ar putea fi obţinută din vânzarea activului, această valoare reflectă beneficiile
încasabile din deţinerea activului şi, ca urmare, nu presupune în mod necesar un schimb
ipotetic. Din această categorie face parte valoarea de investiţie sau subiectivă. Diferenţele
dintre valoarea unui activ pentru o anumită entitate şi valoarea lui de piaţă exprimă motivaţia
intrării pe piaţă a cumpărătorilor sau vânzătorilor.
6.1.2 A doua categorie reprezintă preţul care, în mod rezonabil, ar fi convenit între două părţi
anumite, care tranzacţionează un activ. Deşi părţile ar putea să fie independente şi ar putea să
negocieze în condiţii nepărtinitoare, activul nu este în mod necesar expus pe piaţa largă, iar
preţul convenit ar putea să reflecte mai degrabă avantajele (sau dezavantajele) specifice ale
proprietăţii pentru părţile implicate decât piaţa în ansamblul ei. Din această categorie fac parte
valoarea justă, valoarea specială şi valoarea sinergiei.
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6.1.3 O a treia categorie este valoarea determinatã conform unei definitii prezentatã într-un
statut sau într-un contract.
6.2 Aplicarea valorii juste, conform standardelor de contabilitate, este comentată în IVA 1. În
standardele de contabilitate, valoarea justă este privită ca fiind similară cu valoarea de piaţă.
6.3 Pentru alte scopuri, valoarea justă poate fi diferită de valoarea de piaţă. Valoarea justă
solicită estimarea unui preţ care este corect între două părţi specifice, luându-se în considerare
avantajele sau dezavantajele pe care fiecare dintre părţi le-ar obţine din tranzacţie.
6.4 Valoarea justă este un concept mai larg decât valoarea de piaţă. Deşi în multe cazuri
preţul, care ar fi corect între cele două părţi, ar putea să fie egal cu cel obtenabil pe piaţă, pot
să existe şi cazuri când estimarea valorii juste ar presupune luarea în considerare a unor
elemente care nu fac parte din cele specifice estimării valorii de piaţă.
6.5 O utilizare uzuală a valorii juste este determinarea preţului care este corect pentru
acţionariatul unei întreprinderi, când unele sinergii particulare între două părţi ar putea arăta
că preţul, care este corect între aceste două părţi, este totuşi diferit de preţul care ar putea fi
obţinut pe piaţă, în ansamblul ei. Dimpotrivă, valoarea de piaţă solicită excluderea oricărui
element al valorii speciale, cum ar fi de exemplu, valoarea sinergiei.
6.6 Valoarea specială poate proveni atunci când un activ are caracteristici care îl fac mai
atractiv pentru un anumit cumpărător sau pentru o categorie limitată de cumpărători, decât
pentru ansamblul cumpărătorilor de pe piaţă. Aceste caracteristici se pot referi la aspecte
fizice, geografice, economice sau de natură legislativă. Valoarea de piaţă solicită neluarea în
considerare a oricărui element al valorii speciale, deoarece, la o anumită dată, definiţia
acesteia arată că există un cumpărător decis să cumpere şi nu un anumit cumpărător decis să
cumpere.
6.7 Valoarea sinergiei poate fi o formă a valorii speciale care rezultă din combinarea a două
sau mai multe active, din care rezultă un nou activ care are o valoare mai mare decât suma
activelor individuale.
6.8 Dacă se raportează valoarea specială, aceasta trebuie să fie, întotdeauna, clar distinsă de
valoarea de piaţă.
6.9 Un tip de valoare nu trebuie confundat cu ipotezele care pot fi cerute pentru clarificarea
aplicării tipului de valoare la o situaţie specifică. Anumiţi termeni, care adesea sunt utilizaţi
pentru a descrie o evaluare, nu reprezintă tipuri de valoare distincte, deoarece aceşti termeni
mai degrabă descriu situaţia activului sau situaţiile în care se presupune că va avea loc
schimbul, decât un obiectiv de estimare a valorii. Valoarea poate fi cuantificată prin utilizarea
unui tip de valoare, definită în secţiunea 3, sau pe baza valorii de piaţă, a se vedea IVS 1.
Exemple de astfel de termeni uzuali sunt:
6.9.1 Valoarea întreprinderii pe premisa continuităţii activităţii: Acest termen descrie
situaţia în care o întreprindere este transferată ca o entitate aflată în exploatare. Alte scenarii
alternative de evaluare, diferite de
continuitatea exploatării, se pot referi la transferul tuturor activelor privite ca o entitate
completă dar după închiderea întreprinderii, sau la transferul unor active utilizate în mod
curent în întreprindere ca elemente individuale.
6.9.2 Valoarea de lichidare: Acest termen descrie situaţia în care un grup de active
folosite împreună într-o întreprindere, sunt oferite la vânzare în mod individual (element cu
element), de obicei în urma închiderii
întreprinderii. Deşi este adesea asociat cu o vânzare forţată (vezi 6.11 de mai jos), acest
termen are un alt înţeles. Nu există nici un motiv pentru care activele nu pot fi lichidate printro vânzare ordonată, în urma unei comercializări adecvate.
6.9.3 Valoarea de recuperare: Acest termen descrie valoarea unui activ care a ajuns la
sfârşitul duratei lui de viaţă economică pentru scopul în care a fost creat. Totuşi, activul ar
putea să aibă valoare pentru o utilizare
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alternativă sau pentru recuperarea materialelor conţinute (casare).
6.10 Termeni ca cei arătaţi la paragraful 6.9 nu trebuie să fie utilizaţi fără precizări adiţionale.
Fără aceste precizări, ei nu pot să reprezinte baze de raportare. Pentru exemplificare, o
întreprindere care îşi va continua activitatea poate să aibă o anumită valoare pentru o parte
specifică (valoarea de investiţie), o altă valoare între două părţi specifice, reflectând sinergiile
afacerii (valoarea justă) şi o altă valoare pe piaţă (valoarea de piaţă). Ca urmare, este
necesară precizarea tipurilor de valoare prin utilizarea unor expresii ca “valoarea de piaţă pe
ipoteza continuităţii activităţii”, “valoarea de piaţă pentru lichidarea activelor” sau “valoarea
justă pe ipoteza continuităţii activităţii”.
6.11 Termenul “vânzare forţată” se utilizează adesea în situaţiile în care un vânzător este
obligat să vândă şi/sau nu există o perioadă de comercializare adecvată. Preţul obtenabil în
această situaţie nu îndeplineşte cerinţele din
definiţia valorii de piaţă. Preţul care ar putea fi obţinut în aceste situaţii va depinde de natura
presiunii de a vinde, la care este supus vânzătorul, sau de motivele pentru care o
comercializare adecvată nu poate fi făcută. El poate să reflecte şi consecinţele pentru vânzător
a nereuşitei vânzării într-o perioadă de timp specificată. Preţul obtenabil într-o vânzare forţată
nu poate fi prezis în mod credibil, cu excepţia situaţiei în care sunt cunoscute natura presiunii
de a vinde sau motivele comercializării neadecvate. Preţul pe care un vânzător îl va accepta,
într-o vânzare forţată, va reflecta mai degrabă situaţiile particulare decât cele ale vânzătorului
ipotetic decis din definiţia valorii de piaţă. Preţul obtenabil într-o vânzare forţată va avea
numai o legătură întâmplătoare cu valoarea de piaţă sau cu orice alte tipuri de valoare,
definite în acest standard.
Deoarece vânzarea forţată este o descriere a situaţiei în care tranzacţia are loc, acest termen nu
reprezintă un tip de valoare.
6.12 A treia categorie de tipuri de valoare conţine pe cele prevăzute într-o lege, reglementare
sau contract. Tipurile rezultate dintr-o lege sunt adesea prevăzute pentru scopuri de
impozitare. Exemple de contracte private, care conţin definiţii şi ipoteze de evaluare, includ
criterii pentru stabilirea preţului plătibil conform unei opţiuni sau pentru revizuirea plăţilor
făcute în cadrul unui contract de leasing. Interpretarea detaliată a clauzelor legale şi a celor
contractuale, este adesea subiectul unor precedente, stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Deşi
multe din tipurile de valoare definite printr-un statut sau printr-un contract pot fi similare cu
tipurile de valoare definite în aceste standarde, aplicarea lor detaliată poate solicita o abordare
diferită de cea cerută de aceste standarde, cu
excepţia cazului în care în aceste standarde se face o referire neechivocă. O analiză mai
detaliată a tipurilor de valoare din statute sau contracte nu intră în sfera Standardului
Internaţional.
6.13 Toate evaluările vor implica ipoteze diferite, care trebuie identificate în mod clar de
evaluator şi raportate. În unele situaţii, ar putea fi mai adecvat să se facă evaluări alternative,
bazate pe ipoteze alternative, în scopul ilustrării efectului acestor ipoteze.
7.0 Cerinţe de prezentare a informaţiilor
7.1 Rapoartele de evaluare nu trebuie să inducă în eroare. Toate evaluările trebuie să
îndeplinească cerinţele secţiunii 5 de mai sus. Codul Deontologic solicită ca scopul şi
destinaţia oricărei evaluări să fie raportate clar şi să se prezinte baza pentru estimarea
valorii, aplicabilitatea ei şi limitările acesteia.
7.2 Dacă o evaluare este făcută de un evaluator intern, în raportul de evaluare trebuie
făcută o prezentare a existenţei şi naturii unei astfel de relaţii (IVS 3, 7.1).
7.3 Dacă un evaluator este angajat într-o misiune de evaluare în altă calitate decât ca
evaluator, de exemplu ca agent independent sau imparţial, ca şi consultant pentru o
entitate de afaceri, sau ca mediator, evaluatorul trebuie să prezinte rolul lui specific avut
în fiecare misiune (IVS 3, 7.2).
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7.4 Evaluatorul trebuie să prezinte cadrul de reglementare şi orice deviere cerută de la
aceste standarde pentru a se conforma cu legislaţia locală, reglementările (inclusiv
normele de contabilitate) sau cu uzanţa (IVS 3, 7.3).
8.0 Prevederi referitoare la devieri de la Standard
8.1 În aplicarea acestui standard, orice devieri trebuie să respecte prevederile din IVS 3,
Raportarea evaluării.
9.0 Data intrării în vigoare
9.1 Acest Standard Internaţional de Evaluare a intrat în vigoare la 31 iulie 2007.
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