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INFORMARE 
 
Specialiştii Autorităţii de Management şi ai Organismului Intermediar pentru IMM au convenit asupra 
câtorva îmbunătăţiri ale unor aspecte legate de ghidurile solicitanţilor, sesizate şi de către potenţialii 
solicitanţi şi anume: 
 
1. În cazul ghidurilor solicitantului pentru operaţiunile de investiţii pentru IMM, lista documentelor 

acceptate ca dovadă a proprietăţii asupra clădirii/terenului (actul de proprietate, contractul de 
concesiune, de închiriere şi de asociaţie în participaţiune) unde se realizează proiectul de investiţii, 
poate fi extinsă cu „contractul de comodat”. 

 
 
2. În ceea ce priveşte calculul valorii reziduale este necesară a fi menţionată următoarea clarificare, 

rezultată în urma consultării cu specialişti în domeniu:  

Activele economice sunt definite ca acele mijloace de producţie care îndeplinesc, cumulativ, două 
condiţii: (a) se află în proprietatea (sub controlul) celui care efectuează calculul economic şi (b) sunt 
susceptibile a produce fluxuri de numerar în viitor, prin utilizarea lor. Valoarea activelor economice 
este, conform teoriei financiare, valoarea actualizată a acestor fluxuri financiare viitoare. Valoarea 
reziduală a unui activ economic nu face excepţie de la acest principiu de calcul. 

Metoda de calcul a valorii reziduale nu este unică, deşi trebuie să respecte principiul enunţat anterior.  

Metoda contabilă (valoarea neamortizată) nu este acceptată deoarece nu reflectă – de cele mai multe 
ori – în mod acceptabil valoarea economică reziduală a unui activ economic, datorită faptului că 
perioadele de amortizare au o logica preponderent fiscală.  

Metodele de calcul care respectă principiul enunţat anterior sunt, în general, două:  

(1) valoarea care presupune continuitatea operaţiunilor agentului economic care achiziţionează activul 
economic, caz în care se aplica metoda perpetuităţii – cu sau fără o rată de creştere, şi, respectiv,  

(2) valoarea de lichidare a activului economic – suma care s-ar obţine prin vânzarea, sub orice formă, 
a activului la sfârşitul perioadei de proiecţie financiară. 

Între cele doua metode acceptabile prezentate nu exista o contradicţie metodologică sau de principiu. 
Ambele măsoară valoarea actualizata a fluxurilor financiare viitoare care se estimează a se produce de 
către activul economic vizat. Din această perspectiva, considerăm că ambele metode pot fi utilizate, la 
latitudinea elaboratorului analizei cost-beneficiu, cu respectarea specificităţilor activului economic 
evaluat. 
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Metoda valorii de lichidare. În mod raţional, un eventual comparator al activului economic, în cazul 
metodei de lichidare, nu va accepta să plătească mai mult decât valoarea actualizată, la acel moment, a 
fluxurilor de numerar pe care activul încă le mai poate genera, precum nici vânzătorul activului nu ar 
accepta, în mod raţional, mai puţin decât această sumă. 

Metoda perpetuităţii. Metoda de calcul a formulei perpetuităţii, aplicată în cazurile în care se 
consideră mai potrivită decât formula calculului de lichidare (precum societatea comercială / un 
proiect în ansamblul sau), poate include preocupările legate de evoluţia ulterioară a activelor 
economice. Câteva precizari practice în acest sens: 

- Formula generală este VR = FNN/r, unde VR = valoare reziduală, FNN = fluxul de numerar 
anual în primul an de perpetuitate, r = rata de actualizare 

- In cazul în care, în mod realist, se presupune  că FNN va avea o anumită rată de creştere 
anuală „c”, a cărei valoare va fi justificată, formula devine: VR = FNN/(r-c) 

- Precizare importantă: rata de creştere “c” poate fi inclusiv: (a) mai mică decât rata de 
creştere de până la momentul calculului VR (variantă, de altfel, logică), (b) chiar negativă 
(în cazul în care se consideră că activul nu produce suficient numerar pentru a fi înlocuit în 
viitor). 
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