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ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA

- Evaluarea în cadrul procesului de insolvență

- Standarde de evaluare a bunurilor – Standarde generale- Standarde de evaluare a bunurilor – Standarde generale

- Standarde pentru evaluare active aplicabile în cadrul procesului de insolvență

- Câteva considerații de final
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Evaluarea în cadrul procesului de insolvență

Standarde generaleStandarde generale

Standarde pentru evaluare active aplicabile în cadrul procesului de insolvență
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EVALUAREA ÎN CADRUL PROCESULUI DE INSOLVENȚĂEVALUAREA ÎN CADRUL PROCESULUI DE INSOLVENȚĂ

� Evaluare la deschiderea procedurii de insolvență
� suport pentru administratorii societății în deciziile de reorganizare

� evaluarea garanțiilor – active deținute de societate la data evaluării 
constituite ca garanții la diverși creditoriconstituite ca garanții la diverși creditori

� Evaluare pe parcursul procesului de reorganizare 
� valorificare active / linii de activitate

� conversie creanțe în capital  

� Testul creditorului privat – maximizarea realizării creanței
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EVALUAREA ÎN CADRUL PROCESULUI DE INSOLVENȚĂEVALUAREA ÎN CADRUL PROCESULUI DE INSOLVENȚĂ

Evaluare la deschiderea procedurii de insolvență
suport pentru administratorii societății în deciziile de reorganizare

active deținute de societate la data evaluării 
constituite ca garanții la diverși creditoriconstituite ca garanții la diverși creditori

Evaluare pe parcursul procesului de reorganizare – de exemplu:
valorificare active / linii de activitate

maximizarea realizării creanței
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STANDARDE DE EVALUARE A BUNURILORSTANDARDE DE EVALUARE A BUNURILOR
–– Standarde generale Standarde generale 

� 5 standarde, în linie cu cerințele Standardelor internaționale de evaluare: 
SEV 100, SEV 101, SEV 102, SEV 103, SEV 104.

� Sunt definite „Tipuri ale valorii” 
� Valoare de piață� Valoare de piață
� Valoare de lichidare
� Alte tipuri ale valorii (valoare de investiție, valoare echitabilă, valoarea sinergiei etc.)

� Sunt prezentate „Abordări în evaluare
fiecare dintre acestea incluzând diferite metode de aplicare 
� Abordarea prin piață
� Abordarea prin venit
� Abordarea prin cost
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STANDARDE DE EVALUARE A BUNURILORSTANDARDE DE EVALUARE A BUNURILOR
Standarde generale Standarde generale ––

5 standarde, în linie cu cerințele Standardelor internaționale de evaluare: 
SEV 100, SEV 101, SEV 102, SEV 103, SEV 104.

Alte tipuri ale valorii (valoare de investiție, valoare echitabilă, valoarea sinergiei etc.)

Abordări în evaluare”: 3 abordări principale utilizate -
fiecare dintre acestea incluzând diferite metode de aplicare 
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STANDARDE DE EVALUARE ACTIVESTANDARDE DE EVALUARE ACTIVE
aplicabile în cadrul procesului de insolvență aplicabile în cadrul procesului de insolvență 

Drepturi asupra proprietății imobiliareSEV 230

Proprietăți generatoare de afaceriSEV 232

Investiția imobiliară în curs de construcțieSEV 233
Proprietăți imobiliare

Valoare active 

Mașini, echipamente și instalații (M,E&I)SEV 220

Instrumente financiareSEV 250

Bunuri mobile de natura M,E&I și stocuriGEV 620

Evaluarea bunurilor imobileGEV 630 

Active necorporaleSEV 210

Investiția imobiliară în curs de construcțieSEV 233

Instrumente financiareSEV 250

Bunuri mobile de natura M,E&I și stocuriGEV 620

Active necorporale

Mașini, echipamente și instalații

Instrumente financiare

Capital de lucru:
� Stocuri
� Creanțe

27 februarie 2020

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA

STANDARDE DE EVALUARE ACTIVESTANDARDE DE EVALUARE ACTIVE
aplicabile în cadrul procesului de insolvență aplicabile în cadrul procesului de insolvență 

Drepturi asupra proprietății imobiliare

Proprietăți generatoare de afaceri

Investiția imobiliară în curs de construcție

Valoare întreprindere

Întreprinderi și participații 
la întreprinderi

SEV 
200
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Mașini, echipamente și instalații (M,E&I)

Instrumente financiare

Bunuri mobile de natura M,E&I și stocuri

Evaluarea bunurilor imobile

Active necorporale

Investiția imobiliară în curs de construcție

Instrumente financiare

Bunuri mobile de natura M,E&I și stocuri

Întreprinderi și participații 
la întreprinderi

SEV 
200

Evaluarea întreprinderii
GEV 
600„≤”



STANDARDELE DE EVALUARESTANDARDELE DE EVALUARE

� Structura standardelor :
• Standardele IVS preluate integral

• Standardele EVS 
pentru piața din România

• Standardele EVS 
pentru piața din România

• Standarde elaborate de ANEVAR (SEV) 

• Ghiduri de evaluare elaborate de ANEVAR

� Îndrumare de evaluare ANEVAR 
recomandate)
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STANDARDELE DE EVALUARESTANDARDELE DE EVALUARE

Structura standardelor :
Standardele IVS preluate integral

Standardele EVS - preluate doar cele relevante 
pentru piața din România
Standardele EVS - preluate doar cele relevante 
pentru piața din România

Standarde elaborate de ANEVAR (SEV) 

Ghiduri de evaluare elaborate de ANEVAR

Îndrumare de evaluare ANEVAR (neobligatorii, dar 
recomandate)
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Câteva considerații de finalCâteva considerații de final

� Evaluarea este necesară atât la deschiderea procedurii de 
insolvență, cât și pe parcursul derulării procesului

� Standardele de evaluare ANEVAR includ abordări și tehnici de 
evaluare bazate pe cele mai bune practici din domeniu (în linie 
cu cerințele standardelor internaționale) și acoperă majoritatea cu cerințele standardelor internaționale) și acoperă majoritatea 
tipurilor de bunuri ce ar trebui evaluate în cadrul procesului de 
insolvență    

� Evaluatorii ANEVAR sunt specializați pe diferite tipuri de 
activități, acoperind ariile de expertiză cerute în cadrul unui 
proces de insolvență (bunuri imobile, bunuri mobile, 
întreprinderi, active necorporale și instrumente financiare)
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Câteva considerații de finalCâteva considerații de final

Evaluarea este necesară atât la deschiderea procedurii de 
insolvență, cât și pe parcursul derulării procesului

Standardele de evaluare ANEVAR includ abordări și tehnici de 
evaluare bazate pe cele mai bune practici din domeniu (în linie 
cu cerințele standardelor internaționale) și acoperă majoritatea 
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cu cerințele standardelor internaționale) și acoperă majoritatea 
tipurilor de bunuri ce ar trebui evaluate în cadrul procesului de 

Evaluatorii ANEVAR sunt specializați pe diferite tipuri de 
activități, acoperind ariile de expertiză cerute în cadrul unui 
proces de insolvență (bunuri imobile, bunuri mobile, 
întreprinderi, active necorporale și instrumente financiare)



Vă mulțumesc!Vă mulțumesc!

sorin.petre@anevar.rosorin.petre@anevar.rosorin.petre@anevar.rosorin.petre@anevar.ro
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