






Publicaþie recunoscutã de CNCSIS,  categoria B+
B.D.I.: http://www.ulrichsweb.com; http://www.proquest.com; www.ebscohost.com, www.cabells.com

Revista este inclusã în platforma editorialã românã SCIPIO: www.scipio.ro
Revista este indexatã în trei baze de date recunoscute 

de Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare (CNATDCU)

Marcã înregistratã la OSIM,  sub nr. M2010 07387

Telefon: (021) 410.74.43 interior 120; Fax: (021) 410.03.48; 
E-mail: revista@cafr.ro; http: revista.cafr.ro

ISSN  1844 - 8801

Tipar: Print Group S.R.L., Soseaua Fundeni nr. 50B, Bucuresti, tel: 0744.638.772

Colegiul editorial ºtiinþific

Prof. univ. dr. Sorin BRICIU, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
Prof. univ. dr. Alain BURLAUD, Institut National des Techniques Economiques et Comptables, Paris 
Prof. univ. dr. Tatiana DÃNESCU, prorector, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureº
Prof. univ. dr. Robin JARVIS, director pentru IMM-ACCA, profesor de contabilitate Universitatea Brunel, 

Marea Britanie
Prof. univ. dr. David HILLIER, decan, Leeds University Business School, Marea Britanie 
Prof. univ. dr. Allan HODGSON, The University of Queensland, Australia
Prof. univ. dr. Emil HOROMNEA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaºi
Prof. univ. dr. Dumitru MATIª, decan, Universitatea „Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Maria MANOLESCU, ASE, Bucureºti
Prof. univ. dr. Ion MIHÃILESCU, Universitatea "Constantin Brâncoveanu", Piteºti
Prof. univ. dr. Ana MORARIU, ASE, Bucureºti
Prof. univ. dr. Vasile RÃILEANU, Facultatea de Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune -  ASE Bucureºti
Prof. univ. dr. Donna STREET, Universitatea Dayton, SUA
Prof. univ. dr. Ioan TALPOª, preºedintele Senatului, Universitatea de Vest din Timiºoara
Prof. univ. dr. Eugeniu ÞURLEA, directorul Departamentului de contabilitate, audit, analizã ºi informaticã 

de gestiune, ASE Bucureºti
Academician Iulian VÃCÃREL, Academia Românã

Director ºtiinþific: Prof. univ. dr. Pavel NÃSTASE                        Director editorial: Dr. Corneliu CÂRLAN
Redactor ºef: Cristiana RUS

Colectiv redacþional: Marina ANTOFIE, Alexandra COMÃNESCU, Alice PETCU, Adriana SPIRIDON, Daniela ªTEFÃNUÞ, Angela TUDOR

Secretar de redacþie: Cristina RADU

Prezentare graficã ºi tehnoredactare: Nicolae LOGIN

Colegiul editorial ºtiinþific ºi colectivul redacþional nu îºi asumã responsabilitatea pentru conþinutul articolelor publicate în revistã.



310/2012

Introducere
În condiþiile actualei crize economice,
auditul financiar capãtã un rol deosebit
de important prin asigurarea pe care o
oferã în privinþa calitãþii ºi veridicitãþii
informaþiei financiar-contabile raportate
în situaþiile financiare anuale de cãtre
firmele cotate pe piaþa de capital.
Scopul acestei activitãþi, prin excelenþã
liberalã, îl reprezintã îmbunãtãþirea con-
tinuã a gradului de încredere a stake-
holder-ilor în calitatea raportului de
audit emis (Neamþu, 2012). 

Auditorul trebuie sã-ºi exercite raþiona-
mentul profesional ºi sã-ºi pãstreze
scepticismul profesional pe tot parcur-
sul planificãrii ºi efectuãrii auditului
(IFAC, 2009), în conformitate cu Stan-
dardele Internaþionale de Audit (Inter-
national Standards on Auditing - ISA).
În cadrul unei misiunii de audit finan-
ciar, auditorul trebuie sã aibã în vedere
ºi cerinþele etice relevante în ceea ce
priveºte independenþa sa (integritatea
ºi obiectivitatea).

Calitatea unei misiuni de audit poate fi
apreciatã prin raportarea la standardele
tehnice ºi profesionale aplicabile. În
acest sens, orice misiune de audit pre-
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supune parcurgerea tuturor etapelor
stabilite prin norme sau ghiduri profe-
sionale, aceasta fiind o obligaþie de
mijloace ºi nu de rezultat.

Pentru îndeplinirea mandatului primit,
prin exprimarea unei opinii obiective ºi
independente cu privire la conformi-
tatea întocmirii situaþiilor financiare cu
referenþialul contabil cãruia i se circum-
scriu, sub cele mai semnificative aspec-
te, auditorul financiar trebuie sã obþinã
o serie de probe de audit (Chersan,
2012). Opinia auditorului va fi astfel fun-
damentatã pe baza acestor probe,
obþinute în urma aplicãrii procedurilor
de audit. În mod normal costul aplicãrii
procedurilor de audit pentru a asigura
suficienþa ºi adecvarea probelor de au-
dit va fi acoperit de onorariile de audit
practicate. Totodatã, printr-o cotã parte,
mai mult sau mai puþin semnificativã, se
remunereazã ºi prestaþia auditorului
pentru efortul depus în realizarea misiu-
nii.

Problemele legate de ameninþãri la
adresa independenþei auditorului apar
atunci când onorariile de audit sunt fie
atât de mici încât acestea nu pot con-
duce la realizarea misiunii în conformi-
tate cu standardele tehnice sau profe-
sionale acceptabile (Chersan, 2012), fie
sunt supradimensionate în raport cu
prestaþia auditorului ºi îmbracã forma
onorariilor contingente.

Ameninþãri privind independenþa audi-
torului pot sã aparã ºi în cazul existenþei
unui interes financiar al acestuia, prin
care sã fie direct interesat de poziþia ºi
performanþa financiarã a firmei-client
pentru recuperarea onorariilor privind
serviciile de audit sau de non-audit
(Hayes et al., 2005). 

Studiul îºi propune o analizã a influenþei
performanþei financiare a firmei-client
asupra onorariilor de audit practicate de
marile firme de audit membre ale Big
Four (B4: Pricewaterhouse Coopers –

PwC, Ernst & Young – E&Y, Deloitte ºi
KPMG). Pe baza rezultatelor cercetãrii
se poate aprecia dacã onorariile de
audit practicate de cãtre firmele din B4
corespund realmente volumului de
muncã prestat de cãtre echipa de audit
mandatatã. Totodatã, studiul îºi propu-
ne sã estimeze gradul în care perfor-
manþa financiarã a firmei-client influen-
þeazã nivelul onorariilor de audit practi-
cate de cãtre firmele din B4, cu impact
asupra independenþei auditorului. 

Rezultatele cercetãrii s-au obþinut pe
baza analizei unui eºantion format din
141 de firme cotate la Bursa de Valori
din New York (NYSE), performante ºi
neperformante, din punct de vedere
financiar ºi al transparenþei în raporta-
rea financiarã. La nivelul acestor firme
s-au considerat nivelurile onorariilor
aferente misiunilor prestate pentru au-
ditarea situaþiilor financiare raportate în
exerciþiul financiar 2010, dar ºi o serie
de indicatori ce caracterizeazã perfor-
manþa financiarã. Datele s-au prelucrat
cu ajutorul softului statistic SPSS 19.0 

1. Consideraþii 
generale privind

onorariile de audit
În mod tradiþional, percepþia auditorului
în legãturã cu riscul asociat clientului a
jucat un rol important în negocierea
onorariilor. Unele opinii (Cobbin, 2002;
Hay, Knechel ºi Wong, 2006) afirmã cã
un nivel ridicat al riscului asociat clien-
tului genereazã ºi un nivel ridicat al
onorariilor percepute de auditori de la
acei clienþi. O creºtere a onorariilor în
cazul auditãrii clienþilor „riscanþi” poate
fi explicatã prin creºterea volumului de
muncã al auditorului sau poate fi con-
sideratã o primã de asigurare pentru
acoperirea litigiilor ulterioare care vor
genera costuri suplimentare pentru

auditor (Bell, Landsman ºi Shackelford,
2001; Lyon ºi Maher, 2005; Niemi,
2002).

1.1. DELIMITÃRI CONCEPTUALE

ºI NORMATIVE PRIVIND

ONORARIILE DE AUDIT

Deºi nu sunt definite în mod explicit în
Standardele Internaþionale de Audit
(ISA), emise de Federaþia Internaþio-
nalã a Contabililor (IFAC), sau în stan-
dardele americane de audit financiar
(Statements on Auditing Standards -
SAS), emise de American Institute of
Certified Public Accountants – AICPA,
în Codul etic al profesioniºtilor contabili
(IFAC, 2010) ºi în Code of Professional
Conduct (AICPA, 2009) sunt tratate pe
larg aspectele vizând onorariile de audit
prin prisma efectelor pe care nivelurile
diferite ale onorariilor le pot avea
asupra independenþei auditorului. 

Onorariile de audit pot fi definite simplu
ca sume plãtibile/plãtite auditorului pen-
tru serviciile de audit oferite firmei
client. În acest sens, Codul etic al profe-
sioniºtilor contabili (IFAC, 2010) sta-
bileºte cã „Atunci când încep negocie-
rile privind serviciile profesionale, un
profesionist contabil în practicã publicã
poate menþiona orice onorariu pe care îl
considerã adecvat” (Secþiunea 240). Cu
toate acestea, ambele Coduri de eticã
menþioneazã cã pot exista ameninþãri la
adresa conformitãþii cu principiile etice
fundamentale (independenþã, obiectivi-
tate, profesionalism) atunci când sunt
percepute niveluri diferite ale onorari-
ilor. În acelaºi timp, se menþioneazã cã,
dacã un auditor percepe un onorariu
mai mic decât un alt auditor, acest fapt
nu este, în sine, lipsit de eticã dacã
auditul este realizat la un nivel calitativ
corespunzãtor.

Pentru a limita sau chiar înlãtura ame-
ninþãrile la adresa independenþei audi-
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torului determinate de onorariile de au-
dit sau alte tipuri de remuneraþii, la nive-
lul Uniunii Europene s-a propus spre
dezbatere publicã de cãtre Comisia Eu-
ropeanã un act normativ care vizeazã
activitatea auditorilor statutari: Proposal
for a Regulation of the European Par-
liament and of the Council on specific
requirements regarding statutory audit of
public-interest entities (European Com-
mision, Brussels, 30.11.2011, COM
(2011) 779 final, 2011/0359 (COD)).

În partea a treia a memorandumului
propus spre adoptare, la Titlul II se
înainteazã o serie de condiþii cu privire
la desfãºurarea misiunii de audit statu-
tar la entitãþile de interes public. Astfel,
în ceea ce priveºte onorariile de audit,
Capitolul I (Independenþa ºi evitarea
conflictelor de interese) al acestui titlu
specificã faptul cã onorariile pentru ser-
viciile de non-audit, plãtite de cãtre
firma-client auditorului, nu pot depãºi
mai mult de 10% din totalul onorariilor
de audit plãtibile aceluiaºi auditor, pen-
tru pãstrarea independenþei sale.

Pentru susþinerea acestei prevederi,
auditorilor statutari le este solicitatã
transparenþa în raportare ºi în înregis-
trarea onorariilor de audit ºi non-audit.
Astfel, aceºtia trebuie sã publice infor-
maþiile legate de volumul total al ono-
rariilor pentru serviciile de audit ºi non-
audit, dar ºi în funcþie de sursele de
provenienþã: firme de interes public sau
alte firme (Capitolul V – Transparenþa în
raportare ºi în þinerea evidenþei a audi-
torilor statutari ºi a firmelor de audit).

În cadrul aceleiaºi propuneri de act le-
gislativ, dupã transmiterea acestuia
cãtre Parlamentele naþionale ale state-
lor membre ale Uniunii Europene ºi
consultarea forurilor abilitate în aceastã
problematicã, se regãseºte un articol
dedicat exclusiv onorariilor de audit.
Structurat în patru puncte distincte,
Articolul 9 – Onorariile de audit încear-

cã sã elimine eventualele ameninþãri la
adresa independenþei auditorului. Ast-
fel, se propun anumite praguri ale ono-
rariilor de audit, pânã la care indepen-
denþa auditorului sã nu fie afectatã ºi
proceduri de verificare a calitãþii misiu-
nilor auditorilor în cazul în care aceste
praguri sunt încãlcate. 

În general, nivelul onorariilor pentru
misiunile de audit se stabileºte în
funcþie de volumul de muncã al echipei
de audit. Totuºi, nu se poate spune cã
acesta este un criteriu fundamental.
Existã o multitudine de alþi factori care
determinã un nivel mai mare sau mai
redus al onorariilor percepute de un
auditor de la clienþii sãi.

1.2. FACTORII DETERMINANÞI

AI ONORARIILOR DE AUDIT

Dintre primele teorii cu privire la factorii
determinanþi ai onorariilor de audit
poate fi menþionatã cea dezvoltatã de
Simunic (1980), prin care susþine cã ni-
velul onorariilor de audit depinde, în pri-
mul rând, de efortul auditorului. Legãtu-
ra dintre „preþul” auditului ºi efortul
depus pentru realizarea lui este una
fireascã deoarece orice misiune de
audit se realizeazã în baza unor norme
ºi reguli cu caracter obligatoriu stabilite
de cãtre organizaþiile profesionale ale
auditorilor. 

Un alt factor determinant îl reprezintã
riscul de litigii ulterioare (litigation risk)
pe care onorariile de audit trebuie sã-l
acopere (Simunic, 1980), între cele
douã existând o relaþie directã. Evalu-
area auditorului cu privire la posibilele
pierderi din litigiile viitoare poate con-
duce la o creºtere a efortului de audit în
vederea reducerii acestui risc ºi, în con-
secinþã, la o creºtere a onorariilor de
audit (Pratt ºi Stice, 1994).

În ceea ce priveºte marile firme de au-
dit, acestea percep onorarii tot mai ridi-

cate datoritã reputaþiei lor, existând însã
diferenþe ºi în cadrul acestui grup. Do-
minaþia neîntreruptã a marilor firme de
consultanþã financiarã (de la formatul
Big 8, Big 6, Big 5 ºi pânã la Big 4) pe
piaþa serviciilor de audit se datoreazã
reputaþiei acestora ºi poate contribui la
obþinerea de avantaje de cãtre clienþi.
Valori ridicate ale onorariilor de audit
sunt, de regulã, solicitate de cãtre mari-
le firme de audit care oferã ºi servicii de
un înalt nivel calitativ, pentru firmele
cotate la bursã sau care intenþioneazã
acest lucru.

Printre alþi factori determinanþi, Fuku-
kava (2011) considerã cã mãrimea ºi
complexitatea clientului, riscul de audit,
cotarea la bursã a firmei, cota de piaþã
a firmei de audit în sectorul respectiv ºi
puterea de negociere a clientului, influ-
enþeazã costul auditului. În acelaºi timp,
localizarea clientului, data închiderii
exerciþiului financiar ºi particularitãþile
firmei de audit influenþeazã în mod
direct onorariile de audit.

Pornind de la teoria lui Simunic (1980),
o serie de studii (Carcello, Hermanson,
Neal, Riley, 2002; O’Sullivan, 2000) su-
bliniazã existenþa unei asocieri între or-
ganizarea unui comitet director format
din directori non-executivi ºi un nivel
ridicat al onorariilor de audit. Nivelul
ridicat al onorariilor poate fi explicat pe
baza transferului unei pãrþi a activitãþii
de monitorizare a directorilor non-exe-
cutivi cãtre auditorul extern. 

În acelaºi timp, încheierea unor poliþe
de asigurare de cãtre directorii firmelor
auditate contribuie la diminuarea ono-
rariilor de audit. Astfel, existenþa acestei
poliþe asigurã firmei client o serie de
fonduri suplimentare pentru satisface-
rea pretenþiilor stakeholder-ilor în cazul
falimentului acesteia, iar auditorii nu vor
mai fi þinta preferatã în cazul litigiilor sub
pretextul complicitãþii (O’Sullivan,
2009). 
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Prin raportarea la teoria agenþiei, s-a
demonstrat faptul cã aceasta furnizea-
zã un cadru general pentru stabilirea
onorariilor de audit (Nikkinen ºi Sa-
hlström, 2004). O componentã a cos-
turilor de agenþie este reprezentatã de
costurile de monitorizare suportate de
acþionari pentru monitorizarea activitãþii
managerilor (Jensen ºi Meckling,
1976). Onorariile de audit sunt o com-
ponentã importantã a acestor costuri
atât timp cât auditorii au obligaþia de a
controla situaþiile financiare ale firmei
client ºi de a oferi o asigurare rezona-
bilã privind realizarea activitãþii mana-
gerilor în interesul acþionarilor.

2. Performanþa 
financiarã a 

firmei-client, factor
determinant al 

onorariilor de audit
Pentru a demonstra existenþa influenþei
performanþei financiare a firmei client

asupra nivelului onorariilor de audit
plãtite de cãtre aceasta auditorului tre-
buie urmãritã legãtura dintre câteva ele-
mente-cheie: nivelul onorariilor, cali-
tatea auditului, comunicare financiarã,
apartenenþa la un anumit auditor, per-
formanþa firmei auditate ºi ierarhizarea
firmelor de audit.

Se poate afirma cã o firmã care plãteºte
onorarii de audit mari unei firme de
audit cu un important capital reputaþio-
nal vrea sã transmitã stakeholder-ilor
un mesaj pozitiv în legãturã cu situaþia
sa financiarã. În plus, dincolo de faptul
cã pentru a plãti astfel de onorarii tre-
buie, de regulã, ca o firmã sã aibã deja
aceste sume disponibile, însãºi inter-
venþia unui auditor important va con-
duce la creºterea lichiditãþilor.

Nu trebuie ignorat nici faptul cã ºi firme-
le de audit, mai ales cele importante
(B4), evitã, de regulã, asocierea cu
clienþii riscanþi sau solicitã onorarii
foarte mari dacã acceptã misiunea. În
consecinþã, odatã ce un auditor impor-
tant acceptã o misiune la un client, se
presupune cã va exista o îmbunãtãþire
a comunicãrii financiare, respectiv o
creºtere a încrederii stakeholder-ilor în
acurateþea situaþiilor financiare ºi a
raportului de audit. În plus, de cele mai
multe ori, asocierea numelui clientului
cu un auditor care dispune de o foarte
bunã reputaþie conduce la o îmbunã-
tãþire a modului în care este perceputã
compania de cãtre stakeholders sau,
altfel spus, conduce la o îmbunãtãþire a
imaginii firmei.

Astfel, cunoaºterea în prealabil a medi-
ului afacerii clientului din faza de accep-
tare a mandatului este în strânsã legã-
turã cu stabilirea nivelului onorariilor de
audit. În cadrul cunoaºterii preliminare
a clientului, Bragg (2010) ºi Fukukawa
et al. (2011) apreciazã cã evaluarea
elementelor de background ale acestu-
ia permit determinarea nivelului riscului

de audit acceptat, cu impact asupra
nivelului onorariilor de audit.

Codul IFAC (2010) subliniazã însã ºi
importanþa semnalãrii modificãrilor
semnificative în activitatea clientului.
Totodatã, auditorul trebuie sã analizeze
ºi evoluþia mediului de afaceri în care
firma este integratã, eventualele pro-
bleme de naturã financiarã cu care
firma se confruntã, suspiciunile privind
apariþia erorilor ºi a fraudelor financiare,
schimbãrile din sistemul financiar-con-
tabil, informaþional ºi de control intern
(Porter et al., 2003).

Pentru aceasta, firma-client trebuie sã
punã la dispoziþia auditorului, spre a fi
analizate, o serie de informaþii cu privire
la sediul social al grupului, locaþiile în
care îºi desfãºoarã activitatea, obiectul
de activitate, componenþa consiliului de
administraþie, relaþiile cu bãncile ºi alþi
creditori, dar ºi informaþii privind audi-
torul anterior (Soltani, 2005). 

Nu în ultimul rând, Hayes et al. (2005)
afirmã în lucrarea sa cã auditorul tre-
buie sã fie interesat de reputaþia gene-
ralã a firmei în mediul de afaceri în care
aceasta acþioneazã (pe baza anumitor
clasamente), de integritatea manage-
rilor ºi a celorlalþi membri însãrcinaþi cu
guvernanþa.

Un alt element important care trebuie
luat în considerare de auditor îl repre-
zintã capacitatea entitãþii de a-ºi conti-
nua activitatea. Pentru acceptarea cli-
entului ºi implicit stabilirea nivelului
onorariilor de audit, decizia auditorului
trebuie sã se bazeze ºi pe informaþiile
de ordin financiar privind volumul
activelor, datoriilor curente, datoriilor pe
termen lung, capitalurilor proprii, fluxu-
rilor de trezorerie (net ºi din exploatare),
veniturilor ºi mãrimea rezultatului net
(Pickett, 2006).

Totodatã, acestea trebuie corelate cu
standardele de raportare financiarã uti-

Un nivel ridicat 
al riscului asociat
clientului genereazã 
ºi un nivel ridicat al
onorariilor percepute
de auditori de la 
acel client
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lizate, dar ºi cu celelalte prevederi le-
gale pe care firma client le aplicã, audi-
torul având astfel posibilitatea de a
decide pe baza cãror standarde va rea-
liza misiunea de audit (IFAC, 2010).

Din punct de vedere al elementelor de
ordin financiar, Porter et al. (2003) afir-
mã cã evaluarea acesteia þine cont de
analiza financiarã a principalelor rate de
profitabilitate, de analiza de tip funcþie-
scor, de analiza nivelului producþiei
corelatã cu cea a aprovizionãrii ºi a dis-
tribuþiei produselor finite/ mãrfurilor, de
analiza creditelor ºi de analiza evoluþiei
cursului bursier al acþiunilor firmei.

3. Metodologia
cercetãrii

Pornind de la factorii determinanþi ai
onorariilor de audit identificaþi în litera-
tura de specialitate, prezentul studiu îºi
propune o analizã a influenþei perfor-
manþei financiare a firmei-client asupra
onorariilor plãtite firmelor de audit din
B4. Performanþa firmei poate fi evaluatã
cu ajutorul principalelor rate privind
poziþia ºi performanþa financiarã. Dintre
ratele utilizate pentru evaluarea perfor-
manþelor unei firme, cele mai impor-
tante sunt: rata rentabilitãþii economice
(eng. Return on Operating Assets –
ROA), rata rentabilitãþii financiare (eng.
Return on Equities – ROE), rata ren-
tabilitãþii comerciale (eng. Net Margin –
NM) ºi rata capitalurilor investite (eng.
Return on Invested Capital - ROIC)
(Penman, 2001). 

Studiul urmeazã un demers de tip de-
ductiv-inductiv, prin fundamentarea ipo-
tezelor de lucru pe baza studierii lite-
raturii de specialitate ºi validarea aces-
tora prin intermediul evidenþelor de ordin
empiric constatate la nivelul eºantionu-
lui analizat.

Astfel, în studiu se propun spre testare
ºi validare, urmãtoarele ipoteze de
lucru:

H1: Firmele cu performanþã financiarã
ridicatã ºi care se dovedesc a fi
transparente în ceea ce priveºte
raportarea financiarã plãtesc ono-
rarii de audit mai mici decât firmele
cu performanþã financiarã scãzutã
ºi care nu fac dovada trans-
parenþei în raportarea finaciarã.

H2: Creºterea performanþei financiare
determinã diminuarea onorariilor
de audit.

a. POPULAÞIA STUDIATÃ ºI

SELECTAREA EºANTIONULUI

STUDIAT

În cadrul studiului, populaþia analizatã
este reprezentatã de cãtre firmele co-
tate la Bursa de Valori din New York -
New York Stock Exchange (NYSE). Din
aceastã populaþie s-a extras aleator
stratificat un eºantion format din 141 de
firme. Criteriul de stratificare îl reprezin-
tã nivelul de performanþã ºi transpa-
renþã în raportarea financiarã. Pe baza
acestui criteriu se vor considera, potrivit
metodologiei de analizã, douã categorii
de firme: performante (primele 98 de
firme din Top 500 Fortune 2011) ºi ne-
performante (43 de firme care aparþin
Black List potrivit S&P 500 2011). De
menþionat cã din analizã au fost excluse
firmele din sectorul bancar, al asigurã-
rilor ºi al fondurilor de investiþii. Dupã
obiectul de activitate, structura eºantio-
nului analizat se prezintã astfel: 17,7%
din firme îºi desfãºoarã activitatea în
comerþ, 42,6% în servicii ºi 39,7% în
domeniul industrial.

b. VARIABILELE ANALIZATE ºI

SURSA DATELOR

Pentru validarea ipotezelor de lucru
propuse, în studiu s-au considerat o se-

rie de variabile factor. Aceste variabile
independente sunt reprezentate de
indicatori de performanþã financiarã. 

Apartenenþa la una din cele douã grupe
de performanþã a fost evidenþiatã cu
ajutorul unei variabile dummy. Aceasta
ia valoarea 1 când firma este perfor-
mantã ºi 0 – în caz contrar. Ca variabilã
dependentã, pentru evaluarea onorari-
ilor de audit plãtite auditorului se va
considera raportul dintre onorariile de
audit ºi rezultatul net (AF/NI). Moda-
litatea de calcul a variabilelor este sinte-
tizatã în Tabelul 1. 

Variabilele ROE, ROA, NM ºi ROIC
sunt rate financiare care reflectã perfor-
manþa financiarã a firmei supusã audi-
tului financiar. 

În studiu se va testa ºi influenþa obiec-
tului de activitate ºi al apartenenþei la
una din cele douã grupe de perfor-
manþã (Top 500 Fortune sau Black List)
asupra nivelului onorariilor de audit.

Pentru variabilele considerate, datele
au fost colectate din situaþiile financiare
anuale raportate de cãtre firmele selec-

Auditorilor statutari 
le este solicitatã

transparenþa 
în raportare ºi 

în înregistrarea 
onorariilor de audit 

ºi non-audit
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tate în eºantion, din baza de date
EDGAR (Electronic Data-Gathering,
Analysis, and Retrieval System) a
Securities and Exchange Commission
(SEC).

C. METODE DE ANALIZÃ

A DATELOR

Estimarea influenþei performanþei finan-
ciare asupra onorariilor de audit are în
vedere, în primul rând, testarea exis-
tenþei unei asocieri între apartenenþa la
una din cele douã grupe de perfor-
manþã (Top 500 Fortune sau Black List)
ºi diferite niveluri ale onorariilor de
audit. Stabilirea nivelurilor onorariilor de
audit utilizate în studiu are în vedere trei
intervale distincte pentru valorile rapor-
tului AF/NI: (0-5%o), [5-10%o) ºi [10%o
ºi peste).

Pentru studiul asocierilor se va utiliza
analiza factorialã a corespondenþelor
multiple - AFCM. Aceasta este o meto-
dã de analizã multivariatã a datelor ºi
sintetizeazã informaþia iniþialã printr-o
diagramã de dispersie pe un sistem de
axe factoriale care explicã varianþa to-
talã a norului de puncte (reprezentãrile
grafice ale valorilor variabilelor pentru
fiecare firmã din eºantion) (Jaba ºi
Robu, 2011).

Odatã evidenþiatã existenþa unor
asocieri între onorariile de audit ºi per-
formanþa firmelor auditate, se identificã
ºi cuantificã legãturile care se stabilesc
între acestea. Cu ajutorul analizei de re-
gresie liniarã multiplã - ARLM se esti-
meazã influenþa variabilelor factor con-
siderate (rate financiare) asupra varia-
bilei rezultative (AF/NI).

Modelul de regresie utilizat în studiu
este de forma:

AF/NI = β0 + β1ROE + β2ROA+
β3NM + β4ROIC + ε, 

unde βi = 0,...,4 reprezintã parametrii
modelului propus în studiu.

Includerea în analizã ºi a variabilelor
calitative presupune utilizarea analizei
de regresie cu variabile calitative -
ARVC (Jaba, 2002) prin care se identi-
ficã ºi cuantificã legãturile care se sta-
bilesc între variabilele independente
nenumerice (apartenenþa la o anumitã
grupã de performanþã) ºi onorariile de
audit (AF/NI). 

În acest caz, modelul de regresie este
urmãtorul:

AF/NI = β0 + β1ROE + β2ROA+
β3NM + β4ROIC + β5Status + ε,

unde βi = 0,...,5 reprezintã parametrii
modelului propus în studiu, iar Dp varia-

bila dummy consideratã pe baza cãreia
se evidenþiazã existenþa unor diferenþe
între nivelul onorariilor plãtite de firmele
performante ºi cele neperformante.

Prelucrarea datelor s-a realizat cu aju-
torul softului statistic SPSS 19.0.

4. Rezultate ºi 
discuþii

În studiu, în urma aplicãrii AFCM, prin-
cipalele rezultate sunt reprezentate de
hãrþile factoriale prin care se evidenþi-
azã asocierile dintre variabile. În cadrul
diagramei din figura 1 sunt evidenþiate
legãturile existente între nivelurile ono-
rariilor de audit ºi grupa de perfor-
manþã, pe fiecare auditor membru al B4
în parte. 

Diagrama din figura 1 indicã existenþa
unor asocieri semnificative între nivelul
onorariilor de audit ºi gradul de perfor-
manþã al firmei supusã auditului finan-
ciar, pe fiecare auditor în parte ºi pe
obiecte de activitate. Se poate observa
faptul cã firmele neperformante, aparþi-
nând Black List, înregistreazã cel mai
ridicat nivel al onorariilor de audit în
raport cu rezultatul net obþinut. Valorile
onorariilor de audit în raport cu rezulta-
tul net depãºesc pentru firmele neper-
formante 10%o, în timp ce firmele per-
formante din top 100 Fortune înregis-
treazã valori ale acestui raport de sub
10%o sau 5%o. 

În cazul firmelor neperformante ºi ne-
transparente din punct de vedere al
raportãrii, un nivel ridicat al onorariilor
de audit în raport cu rezultatul net se
poate explica prin efortul auditorului,
transpus în proceduri suplimentare de
audit, de evaluare a riscului asociat
clientului ºi de obþinere a probelor de
audit suplimentare pentru susþinerea
opiniei de audit.
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O altã cauzã a acestor onorarii ridicate
poate fi pusã ºi pe seama complicitãþii
auditorului. Un nivel ridicat al onorariilor
de audit poate reprezenta o formã de
remunerare a auditorului pentru emite-
rea unei opinii favorabile, fãrã rezerve.
Se poate vorbi în acest caz de un act de
corupþie, prin care independenþa ºi obi-
ectivitatea auditorului sã fie afectate de
un nivel ridicat al onorariilor de audit.

Din punct de vedere al obiectului de
activitate, firmele cu cele mai mai ono-
rarii de audit aparþin domeniului servici-
ilor, în timp ce firmele din domeniul co-
merþului ºi al industriei înregistreazã
sub 10%o valori ale AF/NI (10 dolari
onorarii de audit la 1.000 dolari rezultat
net). Acest lucru se poate explica ºi prin
dificultatea cu care auditorul obþine
probe de audit în cadrul misiunilor de
auditare a firmelor din domeniul servici-
ilor, comparativ cu firmele care aparþin
celorlalte domenii, în ceea ce priveºte

imposibilitatea cuantificãrii exacte a va-
lorii unui serviciu prestat sau consumul
de materii prime ºi materiale.

Atunci când opinia din cadrul raportului
de audit se dovedeºte a fi una pãrtini-
toare, în detrimentul investitorilor, s-ar
putea pune problema cã un nivel ridicat
al onorariilor de audit ar afecta obiectivi-
tatea ºi independenþa auditorului, cu
impact asupra calitãþii misiunii.

În ceea ce priveºte apartenenþa la una
din cele patru firme mari de audit, mem-
bre ale B4, se poate aprecia cã cele
mai multe firme neperformante au fost
auditate de cãtre una din firmele de
audit, în timp ce majoritatea firmelor
performante au fost auditate de cãtre
celelalte trei firme de audit. Acest lucru
se poate explica ºi prin disponibilitatea
marilor firme din B4 de a accepta spre a
fi auditaþi clienþi riscanþi, contra unor
onorarii de audit ridicate. 

Pentru firma de audit care a auditat mai
ales firme neperformante, un nivel ridi-
cat al onorariilor de audit în raport cu
rezultatul net, cu valori de peste 10%o,
poate indica, pe de o parte, un grad
mare de profesionalism ºi independen-
þã în condiþiile în care opinia din cadrul
raportului de audit reflectã starea de
fapt ºi de drept a clientului. Totodatã,
valorile ridicate ale onorariilor de audit
practicate de firma de audit respectivã
ar putea avea în contrapartidã, pe lângã
acel beneficiu urmãrit de auditor, ºi fon-
duri suplimentare pentru aplicarea pro-
cedurilor de audit cu scopul obþinerii
probelor de audit suficiente ºi adecvate.

Odatã testatã existenþa unor diferenþe
semnificative între nivelul onorariilor de
audit plãtite de cãtre firmele performan-
te ºi cele neperformante, prin analiza
varianþei (Jaba, 2002) se va cuantifica
aceastã diferenþã. În urma prelucrãrii
datelor în SPSS 19.0 principalele rezul-
tate obþinute sunt sintetizate în tabelul 2. 

Pe baza datelor din tabelul 2 se poate
observa cã în medie, valoarea onorari-
ilor de audit plãtite firmelor de audit din
B4 de cãtre firmele cotate NYSE
reprezintã aproximativ 13,00 dolari la
1.000 dolari rezultat net înregistrat de
acestea pe parcursul exerciþiului finan-
ciar 2010. Pe grupe de performanþã se
poate aprecia faptul cã onorariile cele
mai mari de audit în raport cu rezultatul
net au fost plãtite de cãtre firmele cu
performanþã ºi transparenþã financiarã
scãzutã (18,70 dolari onorarii la 1.000
dolari rezultat net), faþã de onorariile
plãtite de cãtre firmele performante din
Top 100 Fortune (10,56 dolari onorarii
la 1.000 dolari rezultat net). 

Mai mult decât atât, pentru firmele cu
performanþã financiarã scãzutã, cele
mai mici onorarii de audit au fost practi-
cate de cãtre Deloitte, iar cele mai ridi-
cate de cãtre PwC. În acelaºi timp, pen-
tru firmele cu performanþã financiarã
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ridicatã, cele mai mari onorarii de audit
au fost plãtite cãtre KPMG, iar cele mai
mici onorarii cãtre E&Y. Astfel, deºi în
cazul firmelor cu performanþã financiarã
nivelul redus al onorariilor de audit nu ar
trebui sã aibã un impact semnificativ
asupra calitãþii misiunii de audit, pentru
firmele cu performanþã financiarã scã-
zutã se pune aceastã problemã. 

Pentru astfel de firme neperformante un
nivel redus al onorariilor de audit nu ar
putea acoperi cu adevãrat contravaloa-
rea serviciilor prestate de cãtre auditor
prin aplicarea procedurilor de audit 
pentru obþinerea probelor. Insuficienþa,
dar ºi gradul redus de adecvare a pro-
belor de audit colectate poate avea un
impact negativ asupra calitãþii misiunii
auditorului ºi implicit asupra misiunii de
audit. 

În ceea ce priveºte cuantificarea influ-
enþei performanþei financiare, exprimatã
printr-o serie de indicatori financiari, în
urma ARLM s-au estimat parametrii ce-
lor douã modele econometrice propuse
în studiu. Tabelul 3 sintetizeazã o serie
de date statistice ce caracterizeazã
primul model econometric. 

Pe baza datelor din tabelul 3 se poate
determina influenþa performanþei finan-
ciare, exprimatã prin ROIC asupra ono-

rariilor de audit, exprimate prin raportul
AF/NI, modelul econometric fiind de
forma:

AF/NIi = 21,39 -0,82ROICi + εi.

În acest caz, la nivelul unei firme su-
puse auditului financiar, variaþia ROIC
explicã 9,6% din variaþia onorariilor de
audit (AF/NI). Pentru o firmã auditatã a
cãrei rentabilitate a capitalului investit
este zero, nivelul onorariilor de audit în
raport cu rezultatul net (AF/NI) este de
21,39 dolari onorarii de audit la 1.000
dolari rezultat net. Totodatã, creºterea
cu 1% a nivelului rentabilitãþii capitalului
investit conduce la diminuarea onorari-
ilor de audit în raport cu rezultatul net
cu 0,82%o. Se poate observa cã pentru
firmele cotate NYSE, creºterea nivelului
de performanþã financiarã determinã
reducerea costurilor privind onorariile
de audit. Acest lucru se poate explica
prin riscul de audit redus pe care îl
prezintã aceste firme, cu impact asupra
cantitãþii de probe de audit pe care
auditorul trebuie sã le culeagã pentru
fundamentarea opiniei din raportul de
audit.

Pentru testarea influenþei indicatorilor
de performanþã financiarã, pe grupe de
performanþã, asupra onorariilor de audit
exprimate prin raportul AF/NI, în tabelul

4 s-au obþinut o serie de date ce carac-
terizeazã cel de-al doilea model econo-
metric propus în studiu.

În urma testãrii variabilelor factor sinte-
tizate în tabelul 4 asupra onorariilor de
audit (AF/NI) se poate aprecia faptul cã
variaþia indicatorilor de performanþã
determinã 13% din variaþia nivelului
onorariilor de audit (AF/NI). 

Conform celui de-a doilea model pro-
pus în studiu, influenþa factorilor asupra
onorariilor de audit poate fi transpusã
astfel:

AF/NIi = 27,73 -0,63ROICi -0,19NMi -
8,93Statusi + εi,

Pentru firmele cotate NYSE, valori nule
ale ROIC ºi NM determinã un nivel al
AF/NI de 27,73‰ pentru firmele neper-
formante ºi de 18,77‰ pentru firmele
performante (27,73-8,96). În ceea ce
priveºte influenþa factorilor, creºterea
ROIC cu 1% determinã o scãdere a
AF/NI cu 0,63‰ (0,63 dolari onorarii de
audit la 1.000 dolari rezultat net), iar
creºterea NM cu 1% determinã o dimin-
uare a AF/NI cu 0,19‰ (0,19 dolari ono-
rarii de audit la 1.000 dolari rezultat
net). Se poate concluziona cã firmele
cotate NYSE cu reputaþie negativã în
ceea ce priveºte transparenþa în
raportarea financiarã ºi care au perfor-
manþe financiare scãzute, înregistreazã
un nivel al onorariilor de audit raportat
la rezultatul net cu 8,96‰ mai mare faþã
de firmele performante cotate NYSE.

Deºi din punct de vedere al Codului de
eticã al IFAC un nivel ridicat al onorari-
ilor de audit contribuie la creºterea cali-
tãþii misiunii de audit, prin gradul ridicat
de suficienþã ºi adecvare a probelor de
audit colectate, aceste onorarii trebuie
corelate ºi cu opinia auditorului din
cadrul raportului de audit. 

Astfel, dacã pentru o firmã care prezin-
tã toate caracteristicile uneia neperfor-
mante ºi netransparente în raportarea
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financiarã, raportul de audit nu indicã o
opinie cu rezerve sau nefavorabilã în
ceea ce priveºte întocmirea ºi prezen-
tarea situaþiilor financiare anuale, atun-
ci un nivel ridicat al onorariilor de audit
conduce la afectarea independenþei
auditorului. 

5. Concluzii
În cadrul studiului, pe baza rezultatelor
cercetãrii se poate afirma cã perfor-
manþa financiarã a firmelor supuse
auditului financiar are un impact semni-
ficativ direct asupra nivelului onorariilor
de audit practicate de marile firme din
Big Four.

Rezultatele analizei au condus la vali-
darea celor douã ipoteze de lucru pro-
puse. Astfel, firmele cu performanþã fi-
nanciarã ridicatã ºi care se dovedesc a
fi transparente în ceea ce priveºte ra-
portarea financiarã plãtesc onorarii de
audit mai mici decât firmele cu perfor-
manþã financiarã scãzutã ºi care nu fac

dovada transparenþei în raportarea
financiarã, iar creºterea performanþei
financiare determinã diminuarea ono-
rariilor de audit. 

Firmele auditate cu un grad ridicat de
performanþã ºi transparenþã în raporta-
rea financiarã transmit pieþei o imagine
favorabilã ºi încredere în ceea ce pri-
veºte modalitatea de pregãtire a situaþi-
ilor financiare anuale. Totodatã, acestea
prezintã un risc de audit redus, ceea ce
conduce auditorul la limitarea proce-
durilor de audit pentru obþinerea pro-
belor pe baza cãrora se fundamenteazã
opinia din cadrul raportului final.

Firmele neperformante ºi netranspa-
rente în raportarea financiarã prezintã
un risc ridicat de audit. Pentru acestea,
auditorul trebuie sã aplice proceduri de
audit suplimentare în vederea obþinerii
probelor de audit suficiente ºi adecvate
necesare fundamentãrii opiniei din ca-
drul raportului de audit. Procedurile de
audit suplimentare atrag cu sine ºi noi
costuri, care se vor regãsi mai apoi în

onorariile de audit facturate firmei
supusã auditului. 

Nu în ultimul rând, în cazul firmelor
neperformante, pentru a se evita
afectarea independenþei (integritatea ºi
obiectivitatea) auditorului printr-un nivel
ridicat al onorariilor de audit, trebuie
avutã în vedere ºi opinia din cadrul
raportului de audit. O opinie cu rezerve
fundamentatã de probe de audit sufi-
ciente ºi adecvate justificã ºi un nivel
ridicat al onorariilor de audit, în timp ce
o opinie favorabilã, fãrã rezerve, în
ciuda existenþei unor indicii privind lipsa
de transparenþã în raportarea financia-
rã, poate indica complicitatea auditoru-
lui ºi afectarea independenþei acestuia.

Ca limite ale studiului se pot menþiona,
în primul rând, orientarea analizei ºi va-
lidarea ipotezelor de lucru doar pe cazul
firmelor cotate NYSE, în detrimentul fir-
melor cotate la nivel naþional, la Bursa
de Valori Bucureºti. Motivaþia alegerii
firmelor cotate NYSE provine din acce-
sul facil la datele privind nivelul onorari-
ilor de audit plãtite de acestea audito-
rilor, ceea ce nu a fost posibil ºi în cazul
firmelor româneºti. 

Cu sprijinul organizaþiilor profesionale,
viitoarele direcþii de cercetare au în
vedere studiul cazuisticii româneºti în
ceea ce priveºte nivelul onorariilor de
audit practicate de cãtre firmele de
audit membre ale Camerei Auditorilor
Financiari din România, precum ºi fac-
torii determinanþi ai mãrimii onorariilor.

Utilizarea metodelor statistice în cadrul
auditului financiar ºi interconectarea
acestora cu analiza financiarã ºi conta-
bilitatea pot deschide o direcþie nouã de
cercetare. Aceastã direcþie îºi propune
analiza fenomenelor economico-finan-
ciare din cadrul auditului financiar pe
baza unor indicatori din analiza finan-
ciarã, utilizând metode statistice ºi
econometrice avansate, fiind numit ipo-
tetic auditometrie (auditometrics). 
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Introducere
Studiul are ca obiectiv proiectarea unui sistem expert pentru
diagnosticarea ratingului bancar în faza planificãrii auditului
financiar. Sistemul expert este destinat auditului financiar privind
o societate comercialã bancarã din România. Articolul face parte
dintr-un demers mai larg realizat de autor în cadrul cercetãrii

doctorale în domeniul sistemelor informatice de audit. Sistemele
expert sunt sisteme bazate pe cunoºtinþe ºi totodatã aplicaþii ale
inteligenþei artificiale (figura 1). Simularea cunoºtinþelor de
rezolvare a problemelor ºi abilitãþile experþilor umani reprezintã
obiectul sistemelor expert. Edward Feigenbaum, un pionier în
acest domeniu, descrie sistemele expert ca programe informa-
tice inteligente care folosesc cunoºtinþe ºi proceduri de inferenþã
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Sistem expert pentru diagnoza
ratingului bancar în etapa 
planificãrii auditului financiar

Expert System for the Diagnosis of Banking rating during 
the Financial Audit Planning Phase 
The purpose of the study was the design of an expert system for the diagnostic of the banking rating based on the financial
indicators` values. The expert system sets a rating (5 levels) for a Romanian bank, the rating being used by a financial audi-
tor during the planning phase of a financial audit mission. By assessing the bank risk through rating, the financial auditor could
establish more accurately the resources involved in the audit mission (budget, the size of audit team) or how spread should
be the analytical procedures or the substantive tests. Basically, the research followed the main stages in the realisation of an
expert system: the analysis of the problem domain and the formulation of the problem, the knowledge formalization, the con-
ceptualisation, the implementation, the verification and the validation of the system. The research result is an expert system
for auditing a bank using different financial indicators: solvability ratio, return on equity (ROE), liquidity ratio etc. To obtain this
result, the author used an expert systems generator, Exsys, which permits the rapid deployment of an application. Although
the expert system does not have a high level of complexity (50 production rules), it can be improved by increasing the knowl-
edge base or by integration within other informatic system. The intention of the author was only to present a simple case study
and to illustrate all the stages necessary to design an expert system that could be used in auditing. The study pointed out that
the expert systems could be an important part of the computer assisted audit tools and techniques (CATTs). This type of soft-
ware contribute to the improvement of the quality, the efficiency and the effectiveness of an audit mission. The future research
on this topic could offer new case studies concerning the use of the expert systems for the internal or external auditing.

Key words: expert system, financial audit, computer assisted audit tools and techniques (CATTs), bank
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pentru a rezolva probleme care sunt suficient de dificile pentru a
cere expertizã umanã semnificativã pentru soluþionarea lor1. Prin
urmare, sistemele expert sunt mijloace artificiale folosite în
scopul emulãrii modului în care experþii dintr-un anumit domeniu
rezolvã problemele.

Sistemele expert rezolvã diferite tipuri de probleme, ca de exem-
plu: probleme de planificare, probleme de clasificare, probleme
de diagnozã etc. În general, problemele structurate fac obiectul
soluþiilor algoritmice, iar problemele mai puþin structurate, de
regulã, nu au soluþii algoritmice. Sistemele expert au la bazã
euristica obþinutã prin ani de studiu ºi experienþã, deci prin
expertizã. Euristica este o metodã de studiu ºi de cercetare
bazatã pe descoperirea unor cunoºtinþe ºi fapte noi.

Feigenbaum evidenþiazã cã faptele ºi euristica reprezintã cuno-
ºtinþele unui sistem expert. Baza de fapte conþine formularea
problemei care urmeazã sã fie rezolvatã (datele problemei), pre-
cum ºi faptele rezultate în urma raþionamentelor efectuate de
motorul de inferenþã asupra bazei de cunoºtinþe. Pe de o parte,
faptele sunt diseminate larg, disponibile public ºi general accep-
tate de cãtre unii experþi în domeniu. Pe de altã parte, euristicile
sunt de cele mai multe ori private, regulile sunt mai puþin discu-
tate ºi bazate pe judecatã (ex: reguli de raþionare plauzibile)
care caracterizeazã luarea deciziilor la nivel de expert în dome-
niu. Nivelul de performanþã al unui sistem expert este o funcþie
datã de mãrimea ºi calitatea bazei de cunoºtinþe pe care o
deþine2.

Existã trei moduri utilizator diferite pentru un sistem expert, în
contrast cu modul singular (obþinerea de rãspunsuri la pro-
bleme) caracteristice tipului obiºnuit de sisteme3:

1. Obþinerea de rãspunsuri la probleme – utilizator în cali-
tate de client;

2. Îmbunãtãþirea sau creºterea cunoºtinþelor sistemului –
utilizator ca tutor;

3. Colectarea bazei de cunoºtinþe pentru uzul uman – uti-
lizator ca elev.

Sistemul expert se poate comporta ca un depozit de-a lungul
timpului prin acumularea cunoºtinþelor multor specialiºti.
Sistemul expert face o separare clarã între baza de cunoºtinþe
care conþine ansamblul de cunoºtinþe generale ºi specializate în
domeniul nostru de interes ºi metodele pentru aplicarea
cunoºtinþelor generale ale problemei (euristica).

În aplicaþiile informatice obiºnuite este dificil de modificat apli-
caþia deoarece cunoºtinþele privind problema ºi metodele pentru
utilizarea cunoaºterii nu sunt separate. În sistemul expert, pro-
gramul însuºi este doar un interpretor (sau un mecanism de
raþionare general), iar sistemul poate fi schimbat prin simpla
adãugare sau eliminare a regulilor de producþie din baza de
cunoºtinþe. Prin urmare, în cazul sistemelor expert existã o se-
parare clarã între metode ºi cunoºtinþe.

În mod obiºnuit, aplicaþiile convenþionale au câteva comenzi
”If...Then” aplicate în mod repetat la mii de tranzacþii. Sistemele
expert pot avea sute, poate chiar mii, de comenzi ”If...then” apli-
cate la un numãr mai mic de cazuri. 

Literatura anglo-saxonã prezintã câteva exemple de sisteme
expert dezvoltate în domeniul contabilitãþii ºi auditului4:

TAXADVISOR este un sistem de planificare a veniturilor
individuale ºi a transferurilor de impozite care face reco-
mandãri pe baza portofoliului de investiþii ale clientului pen-
tru a maximiza averea clientului pânã la deces;

AUDITOR este un program care evalueazã bonitatea clien-
tului în cazul unor datorii neplãtite;

EDP AUDITOR este un sistem expert bazat pe cunoºtinþe
care asistã auditorul în evaluarea controalelor informatice
dintr-un mediu informatizat;

EXPERTTAX este un sistem care ajutã auditorul în verifi-
carea impozitelor ºi asigurã consultanþã privind impozitele;

LOAN PROBE este un sistem care ajutã auditorul sã eva-
lueze provizioanele privind pierderile din împrumuturi în mi-
siunile de audit bancare;

RISK ADVISOR este un sistem care ajutã auditorul sã eva-
lueze riscurile de audit;

CAPEX este un sistem care ajutã auditorul sã proiecteze
planul de audit.

14

Cercetare

Audit Financiar, anul X

1A. Barr and E. Feigenbaum, The Handbook of Artificial Intelligence, Vol. I, Los Altos, CA: William Kaufmann, 1981
2 A. Barr and E. Feigenbaum, The Handbook of Artificial Intelligence, Vol. I, Los Altos, CA: William Kaufmann, 1981
3 http://accounting.uwaterloo.ca/ccag/10CHAP97.htm
4 http://accounting.uwaterloo.ca/ccag/10CHAP97.htm



Literatura românã conþine o serie de exemple de sisteme expert
care pot fi utilizate în activitatea financiar-contabilã. O parte din
aceste sisteme expert sunt dedicate activitãþii de evaluare a
întreprinderii (de exemplu, cartea „Sisteme expert pentru evalu-
area întreprinderilor” autor: Bojan Irina Bogdana). Aceste sis-
teme expert pentru evaluarea întreprinderii conþin expertizã
umanã ºi baze de cunoºtinþe ce pot fi exploatate în domeniul
auditului financiar. În plus, studii privind utilizarea sistemelor
expert în auditul intern de tip continuu ºi în identificarea fraudei
au fost publicate în ediþiile anterioare ale revistei „Audit Finan-
ciar”5. În concluzie, literatura de specialitate românã abordeazã
parþial tema sistemelor expert care pot fi utilizate în domeniul
auditului financiar, iar aceastã temã poate fi dezvoltatã în viitor
prin noi studii de caz ºi modele de sisteme expert.

Metodologia de 
cercetare

La realizarea acestui articol s-au utilizat diverse metode de cerc-
etare. În primul rând, s-a procedat la revizuirea literaturii de spe-
cialitate ºi a articolelor publicate privind sistemele expert ºi audi-
tul financiar-bancar. În al doilea rând, s-au utilizat metoda mode-
lãrii ºi metoda simulãrii sistemului expert. Pe de o parte, mode-
larea sistemului expert s-a realizat prin parcurgerea urmãtoa-
relor etape în procesul de achiziþie a cunoºtinþelor: analiza do-
meniului din care face parte problema, conceptualizarea ºi for-
malizarea sistemului expert. Modelul care oferã o descriere sim-
plificatã a sistemului s-a obþinut printr-o reprezentare graficã
care faciliteazã observarea relaþiilor dintre diferite piese de cu-
noºtinþe (figura 3). Pe de altã parte, simularea sistemului expert
s-a realizat prin parcurgerea etapelor de verificare ºi validare a
sistemului expert. 

Pentru realizarea studiului de caz autorul utilizeazã aplicaþia in-
formaticã: Exsys. În acest sens, sunt folosite cele trei mari com-
ponente ale unui sistem expert:

1. Baza de cunoºtinþe

2. Motorul de inferenþã

3. Interfaþa utilizator

1. Baza de cunoºtinþe a sistemului expert cuprinde baza de
fapte (datele de intrare ºi de ieºire ale sistemului expert) ºi
regulile de producþie. Trecutul demonstreazã cã a existat o
mutare de paradigmã de la rezolvatoarele de probleme ge-
nerale cãtre metodele de reprezentare ºi manipulare de can-
titãþi mari de cunoºtinþe ale unui anumit domeniu. Prin ur-

mare, o bazã de cunoºtinþe este realizatã în mare mãsurã
din reguli care sunt apelate prin potrivirea de tipare. 

2. Motorul de inferenþã este elementul efectiv de prelucrare în
sistemul expert care, pornind de la fapte (datele de intrare),
activeazã cunoºtinþele din baza de cunoºtinþe, construind
astfel raþionamente care conduc la noi fapte (datele de ieºi-
re). În urma acþiunii motorului de inferenþã baza de cu-
noºtinþe se îmbogãþeºte fie prin adãugarea unor elemente
noi, fie prin modificarea celor existente. Euristica este acti-
vatã de tipare (prin reguli de tip ”If...then”) din baza de
cunoºtinþe. Aplicarea euristicii modificã status-ul sistemului
ºi baza de cunoºtinþe, prin adãugarea sau retragerea unor
reguli. Procesorul de probleme (motorul de inferenþã) cautã
regulile active ºi decide ce reguli sã aplice pentru a obþine o
soluþie. Pentru a avea un sistem expert eficient ºi efectiv tre-
buie cãutate pentru fiecare tip de problemã euristici adec-
vate ºi scheme de inferenþã potrivite.

3. Interfaþa Utilizator. Interfaþa utilizator este modalitatea prin
care utilizatorul uman interacþioneazã cu sistemul expert,
incluzând6:

Ceea ce utilizatorul vede (limbajul de prezentare)

Ceea ce utilizatorul poate face (limbajul de acþiune)

Ceea ce utilizatorul trebuie sã ºtie (baza de cunoºtinþe a
utilizatorului cerutã)

Proiectarea unui sistem 
expert pentru diagnosticarea

ratingului bancar în faza 
planificãrii auditului extern

A) ANALIZA DOMENIULUI DIN CARE FACE PARTE

PROBLEMA ºI FORMULAREA PROBLEMEI

Diagnosticul se constituie într-un domeniu dedicat al sistemelor
expert ºi au fost dezvoltate numeroase sisteme comercializabile
care sã rãspundã acestui tip de obiectiv. Sistemul expert prezen-
tat în acest articol poate fi utilizat de auditorii externi în faza de
planificare a misiunii de audit pentru o societate bancarã, în
scopul evaluãrii riscurilor cu care aceasta se confruntã. 

Sistemul poate fi un instrument foarte util atunci când se sta-
bilesc strategia generalã de audit ºi planul de audit pentru o
societate bancarã.
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Sistemul expert îl ajutã pe auditorul extern sã organizeze ºi sã
gestioneze corect misiunea de audit pentru ca aceasta sã se
desfãºoare într-un mod eficient ºi eficace. Practic, prin furniza-
rea riscului general anticipat (rating bancar) al unei societãþi
bancare sistemul expert furnizeazã asistenþã în selectarea
membrilor echipei misiunii, astfel încât aceºtia sã dispunã de ni-
velurile adecvate de competenþe (cu cât riscurile sunt mai ridi-
cate cu atât nivelul de competenþã al echipei de audit trebuie sã
fie mai ridicat). Mai mult, în funcþie de ratingul bancar stabilit de
sistemul expert, auditorul extern poate determina bugetul misiu-
nii ºi anvergura resurselor implicate pentru realizarea misiunii de
audit.

În aplicarea sistemului expert se iau în considerare diferite ris-
curi : riscul de solvabilitate, riscul de lichiditate, riscul de credit
etc. Ratingul bãncii poate fi utilizat de auditor în determinarea
pragului de semnificaþie sau în evaluarea capacitãþii de a conti-
nua activitatea de cãtre o societate bancarã.

Sistemul expert de diagnosticare a ratingului bancar se bazeazã
pe cinci componente care reflectã gradul de risc ºi perfor-
manþele unei bãnci, în conformitate cu legislaþia ºi reglemen-
tãrile bancare în vigoare. 

Cu ajutorul acestui sistem expert, auditorul extern doreºte sã îºi
formeze o imagine de ansamblu asupra gradului de risc pe care
îl prezintã societatea bancarã analizatã. În cazul descoperiri
unei bãnci cu riscuri ridicate, auditorul extern poate adapta
investigaþiile în realizarea misiunii de audit extern pentru
descoperirea unor cazuri de fraudã, erori sau proastã gestiune
a bãncii. În funcþie de rezultatele obþinute cu ajutorul acestui sis-

tem expert, auditorul extern poate decide amploarea testelor
substanþiale ºi a procedurilor analitice din faza de planificare a
auditului.

B) ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZIÞIE

A CUNOºTINÞELOR PENTRU REALIZAREA

SISTEMULUI EXPERT ÎN SCOPUL

DIAGNOSTICÃRII RATINGULUI BANCAR

1. Conceptualizarea este etapa care presupune determinarea
pe cale raþionalã a relaþiilor dintre diferite piese de cunoºtinþe
elementare, cunoscând domeniul respectiv. Uneori informaþiile
de care dispune auditorul financiar sunt vagi, incomplete sau
imprecise. Rezolvarea problemei propuse presupune utilizarea
unor cunoºtinþe preponderent calitative ºi efectuarea unor
judecãþi de valoare care sunt dificil de utilizat în cazul unor soluþii
informatice convenþionale. În studiul de caz prezentat auditorul
face apel la cunoºtinþe din domenii apropiate auditului financiar,
spre exemplu, analiza economico-financiarã. În figura 3 sunt
ilustrate relaþiile dintre diferite piese de cunoºtinþe.

Fiecare dintre cele cinci componente (calificatori) sunt evaluate pe
o scarã de valori cuprinsã între 1 ºi 5, acordându-se un punctaj de
la 0 la 20 de puncte. Cele cinci componente sunt analizate în funcþie
de o gamã de indicatori, pentru care sunt stabilite cinci intervale ºi
cinci ratinguri corespunzãtoare acestora.

2. Formalizarea presupune alegerea formatului de reprezentare
a cunoºtinþelor impus de alegerea generatorului de sisteme
expert. În vederea realizãrii sistemului expert, pentru diagnosti-
cul ratingului bancar vom utiliza generatorul de sisteme expert
Exsys. Aplicaþia Exsys utilizeazã douã tipuri de fapte sau piese
de cunoaºtere:

a) Calificatorii sunt acele piese de cunoaºtere care permit uti-
lizatorului selectarea uneia sau mai multor valori dintr-o listã
predefinitã de cãtre echipa de implementare a sistemului
expert. De regulã, calificatorul ia forma unui text care se ter-
minã cu un verb. Componentele de analizã, corespunzã-
toare calificatorilor din sistemul expert pentru diagnosticul
ratingului bancar, sunt:

1. adecvarea capitalului (C)

2. calitatea activelor (A)

3. management (M)

4. profitabilitate (P)

5. lichiditate (L)

Textul „Adecvarea capitalului este” reprezintã corpul calificatoru-
lui în timp ce „bine capitalizatã”, „adecvat capitalizatã” reprezin-
tã valorile calificatorului. Aºa cum se poate observa din tabelul
1, în mod asemãnãtor sunt construite ºi valorile pentru ceilalþi
calificatori.

16

Cercetare

Audit Financiar, anul X



b) Variabilele permit utilizatorului introducerea unor valori
numerice sau de tip ºir sau pot fi preluate prin interfeþe spe-
cializate sau din aplicaþii externe. Orice variabilã va trebui
mai întâi definitã ºi iniþializatã. Sistemul expert prezentat ca
studiu de caz în acest articol are urmãtoarele variabile:
punctaj, rata de solvabilitate, rata rentabilitãþii financiare,
indicele de lichiditate, ponderea creditelor restante ºi îndoiel-
nice în total active. De exemplu, rata rentabilitãþii financiare
este o variabilã numericã care are limita inferioarã 0 ºi limi-
ta superioarã 100. În mod asemãnãtor sunt iniþializate ºi
celelalte variabile. Aºa cum se observã, numele unei vari-
abile se scrie între paranteze drepte ºi poate fi utilizatã în ori-
care din pãrþile unei reguli de producþie.

Exsys furnizeazã 6 componente atunci când este construitã o
regulã de producþie:

IF (DACÃ - premisã)
THEN (ATUNCI - concluzie 1)
ELSE (ALTFEL - concluzie 2)
NOTE (scurt comentariu)
REFERENCE (referinþã)
NAME (nume)

Ultimele 4 componente sunt opþionale, în sensul cã ele nu sunt
obligatorii într-o regulã de producþie; cele mai multe reguli de
producþie sunt de tipul ”If then”. Partea de IF se creeazã prin
combinaþii de calificatori ºi valori asociate (exemplu: ”adecvarea
capitalului bine capitalizatã”). Combinarea unor opþiuni (soluþii
posibile) ºi a unor probabilitãþi, considerate factori de certitudine,
reprezintã partea de THEN. Se pot utiliza 6 metode pentru valo-
rile factorilor de certitudine: Yes/No, [0,10], [-100,+100],
Incr/Decr, Costum Formula ºi Fuzzy8. Valoarea din stânga inter-
valului reprezintã incertitudine absolutã. 
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Enunþurile dintr-o regulã de producþie sunt fraze sau propoziþii
într-o limbã (românã, englezã) sau expresii matematice (exem-
plu [ROE]>8AND[ROE]<11).

În general, sistemele expert sunt utilizate pentru a ajunge la o
decizie, concluzie, soluþie sau o recomandare. Generatorul de
sisteme expert Exsys foloseºte pentru aceste soluþii, reco-
mandãri conceptul de ”Choices” adicã opþiuni sau scopuri.

În exemplul prezentat, scopul sistemului expert este de clasifi-
care a societãþii bancare având în vedere urmãtoarele categorii
de rating:

Rating 1. Bãncile clasificate în aceastã grupã sunt viabile sub
toate aspectele. Orice deficienþã este de naturã minorã ºi
poate fi controlatã cu uºurinþã, în activitatea curentã, de
cãtre consiliul de administraþie ºi conducerea executivã a
bãncii.

Rating 2. Bãncile din aceastã grupã au o structurã de bazã
sãnãtoasã.

Rating 3. Bãncile clasificate în aceastã grupã necesitã un anu-
mit grad de preocupare din partea auditorilor externi cu
privire la una sau mai multe din cele cinci componente
menþionate.

Rating 4. Bãncile clasificate în aceastã grupã se caracterizeazã,
în general, prin practici ori condiþii nesigure ºi riscante.

Rating 5. Bãncile din aceastã grupã prezintã cele mai nesatis-
fãcãtoare ºi riscante practici sau condiþii, au o performanþã
critic deficitarã, adesea cu practici de administrare a
riscurilor complet inadecvate în funcþie de mãrimea insti-
tuþiei.

3. Implementarea. Faptele necesare stabilirii diagnosticului
ratingului bancar sunt preluate în principal din raportãrile finan-
ciar-contabile ºi prudenþiale ale bãncii auditate. Intervalele valo-
rice privind indicatorii financiari au fost stabilite pornind de la
standardele internaþionale în materie ºi de la condiþiile specifice
sistemului bancar românesc.

REGULI PRIVIND ADECVAREA CAPITALULUI
IF:
[RAP DE SOLVABILITATE]>=15

THEN:
Adecvarea capitalului bine capitalizata
IF:

[RAP DE SOLVABILITATE]>=12AND[RAP DE SOLVABILI-
TATE]<15
THEN:
Adecvarea capitalului adecvat capitalizata
IF:

[RAP DE SOLVABILITATE]>8AND[RAP DE SOLVABILI-
TATE]<12
THEN:
Adecvarea capitalului subcapitalizata
IF:

[RAP DE SOLVABILITATE]>5AND[RAP DE SOLVABILI-
TATE]<=8
THEN:
Adecvarea capitalului subcapitalizata semnificativ
IF:
[RAP DE SOLVABILITATE]<=5

THEN:
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Adecvarea capitalului subcapitalizata major
IF:
Adecvarea capitalului bine capitalizata
THEN:
[PUNCTAJ] IS GIVEN THE VALUE [PUNCTAJ]+20

IF:
Adecvarea capitalului adecvat capitalizata
THEN:
[PUNCTAJ] IS GIVEN THE VALUE [PUNCTAJ]+15

IF:
Adecvarea capitalului subcapitalizata
THEN:
[PUNCTAJ] IS GIVEN THE VALUE [PUNCTAJ]+10

IF:
Adecvarea capitalului subcapitalizata semnificativ
THEN:
[PUNCTAJ] IS GIVEN THE VALUE [PUNCTAJ]+5

IF:
Adecvarea capitalului subcapitalizata major
THEN:
[PUNCTAJ] IS GIVEN THE VALUE [PUNCTAJ]+0

REGULI PRIVIND PONDEREA CREDITELOR RESTANTE
ºI ÎNDOIELNICE ÎN TOTAL ACTIVE (PCRI)
IF:
[PCRI]<=2

THEN:
Calitatea activelor calitate adecvata

IF:
[PCRI]>2AND[PCRI]<=4

THEN:
Calitatea activelor calitate satisfacatoare

IF:
[PCRI]<=6AND[PCRI]>4

THEN:
Calitatea activelor calitate mai putin decat satisfacatoare

IF:
[PCRI]>6AND[PCRI]<=8

THEN:
Calitatea activelor calitate deficitara

IF:
[PCRI]>8

THEN:
Calitatea activelor calitate critica

IF:
Calitatea activelor calitate adecvata

THEN:
[PUNCTAJ] IS GIVEN THE VALUE [PUNCTAJ]+20

IF:
Calitatea activelor calitate satisfacatoare

THEN:
[PUNCTAJ] IS GIVEN THE VALUE [PUNCTAJ]+15

IF:
Calitatea activelor calitate mai putin decat satisfacatoare

THEN:
[PUNCTAJ] IS GIVEN THE VALUE [PUNCTAJ]+10

IF:
Calitatea activelor calitate deficitara

THEN:
[PUNCTAJ] IS GIVEN THE VALUE [PUNCTAJ]+5

IF:
Calitatea activelor calitate critica

THEN:
[PUNCTAJ] IS GIVEN THE VALUE [PUNCTAJ]+0

În mod asemãnãtor sunt construite regulile de producþie privind
rata rentabilitãþii financiare, indicele de lichiditate sau riscul de
credit. Dacã auditorul financiar doreºte sã nu foloseascã un indi-
cator financiar atunci când evalueazã performanþele manage-
mentului bãncii, ci o evaluare empiricã bazatã pe informaþiile
colectate în faza de planificare a auditului financiar, regulile de
producþie pot fi simplificate, aºa cum se poate observa mai jos
(aprecierea privind performanþele remarcabile sau mai puþin sa-
tisfãcãtoare este realizatã de auditor în funcþie de evaluarea
efectuatã ºi informaþiile colectate).
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REGULI PRIVIND MANAGEMENTUL BÃNCII

IF:
Management performante remarcabile

THEN:
[PUNCTAJ] IS GIVEN THE VALUE [PUNCTAJ]+20

IF:
Management performante satisfacatoare

THEN:
[PUNCTAJ] IS GIVEN THE VALUE [PUNCTAJ]+15

IF:
Management performante mai putin satisfacatoare

THEN:
[PUNCTAJ] IS GIVEN THE VALUE [PUNCTAJ]+10

IF:
Management performante deficitare

THEN:
[PUNCTAJ] IS GIVEN THE VALUE [PUNCTAJ]+5

IF:
Management deficiente critice in activitatea manageriala

THEN:
[PUNCTAJ] IS GIVEN THE VALUE [PUNCTAJ]+0

Regulile de producþie de mai jos privind realizarea scopurilor sis-
temului expert aratã o valoare a factorilor de certitudine de 9/10,
ceea ce demonstreazã cã avem un grad bun de certitudine a
faptului cã aplicaþia furnizeazã o clasificare corectã a bãncilor în
una din cele 5 categorii de rating (s-a utilizat intervalul [0,10]
unde 0 indicã o incertitudine absolutã, iar 10 o certitudine abso-
lutã).

REGULI PRIVIND OBÞINEREA SCOPURILOR
SISTEMULUI EXPERT (CHOICES)
IF:
[PUNCTAJ]>=0 AND [PUNCTAJ]<=20

THEN:

Rating 5 - Confidence=9/10
IF:
[PUNCTAJ]>20 AND[PUNCTAJ]<=40

THEN:
Rating 4 - Confidence=9/10

IF:
[PUNCTAJ]>40AND[PUNCTAJ]<=60

THEN:
Rating 3 - Confidence=9/10

IF:
[PUNCTAJ]>60 AND [PUNCTAJ]<=80

THEN:
Rating 2 - Confidence=9/10

IF:
[PUNCTAJ]>80AND[PUNCTAJ]<=100

THEN:
Rating 1 - Confidence=9/10

4. Verificarea înseamnã evaluarea modelului de cunoºtinþe
bazat pe reguli de producþie prin verificarea existenþei unor
relaþii conflictuale. Verificarea relaþiilor conflictuale de cãtre apli-
caþia Exsys se face în mod automat, pe mãsura introducerii re-
gulilor de producþie în baza de cunoºtinþe. Nu au fost constatate
relaþii conflictuale.

5. Validarea presupune evaluarea capacitãþii modelului de
cunoºtinþe de a rezolva corect problema. Pentru a testa
funcþionarea sistemului sunt efectuate 3 simulãri, prezentate în
tabelul 3.

În mod practic, sistemul expert atribuie fiecãrei premise (partea
de IF) un anumit punctaj, care la final va fi totalizat, astfel încât
o societate bancarã sã fie clasatã la un anumit rating. 

De exemplu, în simularea 3 sistemul expert atribuie urmãtoarele
punctaje pentru:

- valoarea raportului de solvabilitate: 20 puncte
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- valoarea ponderii creditelor restante ºi îndoielnice în
total active: 20 puncte

- valoarea ratei rentabilitãþii financiare: 20 puncte

- valoarea indicelui de lichiditate: 20 puncte

- performanþele managementului: 15 puncte.

Ca urmare, în simularea 3 societatea bancarã acumuleazã 95
puncte, obþinând ratingul 1. Punctajele de mai sus sunt acordate
în funcþie de încadrarea în intervalele valorice prezentate în
tabelul 2.

În urma simulãrilor, nu au fost detectate erori în funcþionarea sis-
temului, prin urmare acesta poate fi implementat.

Concluzii 
Rezumând, devine clar faptul cã sistemele expert pot fi o com-
ponentã importantã a tehnicilor ºi instrumentelor de audit asis-
tate de calculator (CATTs), îmbunãtãþind prin utilizarea lor cali-
tatea ºi performanþele unei misiuni de audit. Ele pot fi folosite, de
exemplu, în proiectarea programelor de audit, în planificarea
auditului sau în evaluarea riscului. 

Trebuie sã subliniem faptul cã sistemului expert prezentat în
acest articol ca studiu de caz nu are o complexitate foarte ridi-
catã. Cu toate acestea, sistemul poate fi îmbunãtãþit prin
creºterea bazei de cunoºtinþe sau prin integrarea acestuia în
cadrul altor sisteme informatice. De exemplu, faptele sistemului
expert (datele de intrare) pot proveni din alte aplicaþii informatice
bancare, iar valorile indicatorilor financiari pot fi preluate dintr-un
procesor de tabele. 

Aplicaþia prezentatã în acest articol poate fi considerat un modul
de sistem expert care poate fi integrat cu alte module de sisteme
expert sau poate fi integrat într-un sistem multi-expert. Uneori,
integrarea se poate realiza ºi cu sisteme informatice inteligente
de asistare a deciziilor. 

Sistemele multi-expert permit cooperarea între mai multe sis-
teme expert. Sistemul expert corespunzãtor fazei de planificare
a misiunii de audit poate fi integrat de exemplu cu un sistem
expert care permite efectuarea procedurilor analitice sau apli-
carea testelor substanþiale. 

Totodatã, trebuie menþionat cã existã ºi o categorie de sisteme
expert care funcþioneazã în mediul online. Astfel de sisteme
expert dezvoltate în mediul online pentru auditorii financiari pot
deveni instrumente extrem de eficiente în realizarea muncii de
audit. Ele permit colaborarea ºi accesul facil la resurse informa-
tice între membrii echipei de audit. Uneori, astfel de sisteme
online permit conectarea la bazele de date ºi sistemele entitãþii
auditate, ceea ce oferã un avantaj important comparativ cu alte
sisteme informatice. 

Studiul de caz a fost iniþial proiectat doar pentru a ilustra modul
în care un sistem expert poate sã ajute un auditor atunci când
îºi planificã misiunea de audit. 

În esenþã, sistemul expert prezentat rezolvã o problemã de
clasificare, prin care se stabileºte dacã o anumitã societate ban-
carã aparþine unei categorii de rating bancar (problema de clasi-
ficare presupune recunoaºterea apartenenþei). Pe de altã parte,
sistemul expert utilizeazã ºi conceptele necesare rezolvãrii unei
probleme de diagnozã, în sensul cã autorul stabileºte clar o
relaþie de tip cauzã-efect între valorile indicatorilor financiari ºi
clasarea în una din categoriile de rating bancar. 

Studiul oferã doar un model simplificat al unui sistem expert în
domeniul auditului fãrã ca autorul sã îºi propunã ca tema sã fie
epuizatã în mod exhaustiv. Cercetãri viitoare pe aceastã temã
pot oferi noi studii de caz privind utilizarea sistemelor expert în
auditul extern ºi/sau auditul intern. 

Având în vedere cã munca auditorilor are la bazã expertiza acu-
mulatã de aceºtia de-a lungul timpului, devine clar faptul cã sis-
temele expert pot constitui un instrument important în captarea
acestei expertize ºi valorificarea ei cu ajutorul tehnologiei infor-
maþionale. 

Deciziile, soluþiile, recomandãrile sau concluziile oferite de sis-
temele expert pot fundamenta cu rigurozitate rezultatele unei
misiuni de audit sau pot oferi ajutor auditorilor în realizarea
muncii de audit.
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Introducere
În ultimii ani, imaginea profesiei de au-
ditor financiar în percepþia publicului
larg a avut de suferit ca urmare a crizei
economico-financiare, pe de-o parte, ºi
a scandalurilor bilanþiere de la începutul
secolului al XXI-lea, pe de altã parte.
Discrepanþa dintre aºteptãrile publicului
ºi performanþele efective ale auditorului
financiar, aºa cum au fost percepute de
public, s-a accentuat mai mult ca nicio-
datã. La declanºarea crizei economico-
financiare, auditorului financiar i s-a im-

putat, spre exemplu, faptul cã nu a ra-
portat indiciile lipsei de validitate a prin-
cipiului continuitãþii activitãþii la entitãþile
auditate. De asemenea, cerinþele de
eticã ºi cu precãdere cea referitoare la
independenþa auditorului au revenit în
prim-planul discuþiilor purtate de practi-
cieni, legiuitori ºi cercetãtori. 

Prezentul articol îºi propune sã dez-
volte aceste douã subiecte redevenite
actuale: discrepanþele de percepþie
asupra auditorului financiar (”expecta-
tion gap”) ºi independenþa auditorului
financiar. În spiritul demersului de cer-
cetare constructivist, autorii ºi-au pro-

pus dezvoltarea unui model cu privire la
discrepanþele de percepþie asupra inde-
pendenþei în auditul financiar (”inde-
pendence gap model”). 

Articolul este structurat dupã cum ur-
meazã: prima secþiune descrie abor-
darea metodologicã a autorilor; a doua
secþiune prezintã evoluþia noþiunii de
”expectation gap”; a treia investigheazã
istoricul principalelor modele privind
„expectation gap”, iar a patra prezintã
modelul propus de autori privind dis-
crepanþele de percepþie asupra inde-
pendenþei în audit. Articolul se încheie
cu secþiunea de concluzii. 

Model privind discrepanþele de
percepþie asupra independenþei
în auditul financiar

* Prof. univ. dr., Academia de Studii Economice Bucureºti, e-mail: eturlea@yahoo.com
** Dr., Academia de Studii Economice Bucureºti, e-mail: mihaela.g.mocanu@gmail.com

Model on the Independence Gap in Financial Audit
Following the financial scandals from the beginning of the XXIst century and the effects of the financial crisis, the perception
of the public on the financial audit profession and on the independence of auditors are two topics that come again to the atten-
tion of practicians, regulators and researchers. Consequently, the present research aims at developing a model on the inde-
pendence gap in financial audit, by parity of reasoning with the models already developed in the literature on the expectation
gap in the field of financial audit. Using a methodological approach from the area of constructivism, authors present the evo-
lution of the notion of "expectation gap", investigate the history of the main expectation gap models and present their own
model regarding the differing perceptions on the independence in auditing.
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Abordare 
metodologicã

Obiectivul ºtiinþific al prezentului articol
este de a dezvolta un model cu privire
la discrepanþele de percepþie asupra
independenþei în auditul financiar (”in-
dependence gap model”), prin analogie
cu modelele deja existente în literatura
de specialitate cu privire la discrepan-
þele de percepþie asupra auditorului
(”expectation gap”). Acestui obiectiv
ºtiinþific i se subsumeazã o abordare
metodologicã de tip constructivist. De-
mersul de cercetare constructivist are
drept obiectiv sã explice realitatea,
elaborând o reprezentare a realitãþii, o
construcþie bazatã pe o realitate care
necesitã explicaþii ºi analize. Validarea
rezultatelor obþinute astfel este datã de
pertinenþa acestor rezultate, de forþa
explicativã a construcþiei obþinute (Io-
naºcu, 2007). În spiritul acestui demers,
autorii prezentului articol au întreprins
urmãtorii paºi pentru îndeplinirea obiec-
tivului ºtiinþific stabilit: s-a revizuit litera-
tura de specialitate internaþionalã privi-
toare la noþiunea de ”expectation gap”,
s-au analizat modelele privind ”expec-
tation gap” dezvoltate de-a lungul tim-
pului de cãtre cercetãtori ºi s-a elaborat
un model propriu referitor la discre-
panþele de percepþie asupra indepen-
denþei în auditul financiar.

Evoluþia noþiunii de
„expectation gap”

Auditul financiar este unul dintre dome-
niile în care este folositã uzual sintagma
„expectation gap”. Aceasta desemnea-
zã în general o diferenþã între douã
puncte de referinþã, de regulã discre-
panþa dintre aºteptãri ºi realitatea per-
ceputã. În contextul auditului financiar,
noþiunea a fost pentru prima datã uti-
lizatã de cãtre Liggio (1974), citat de
Block (2011, p. 17). Acesta definea

„expectation gap” ca fiind „[…] differing
expectation levels as to both the quality
and the standard of the accounting pro-
fession’s performance and what it is
expected to accomplish”. Aºadar, con-
troversele de percepþie în cadrul auditu-
lui sunt generate – potrivit lui Liggio –
de discrepanþa dintre aºteptãrile pub-
licului larg, pe de-o parte, ºi exercitarea
efectivã a profesiei de auditor financiar,
pe de altã parte. Noþiunea de „expecta-
tion gap” a fost abordatã la nivel inter-
naþional de numeroºi autori, astfel
încât, în prezent, existã variate definiþii
ºi perspective asupra acestei noþiuni,
care se abat de la definiþia prezentatã
iniþial de Liggio. Sintetizând aceste
definiþii, se pot identifica mai multe tipuri
de discrepanþe ce pot fi desemnate în
general ca „expectation gap” sau care
sunt considerate o componentã a
„expectation gap”. 

În primul rând, Block (2011, p. 23-25)
distinge între cinci definiþii ale noþiunii
de „expectation gap”: discrepanþele ge-
nerate de aºteptãri nejustificate, discre-
panþele generate de reglementãri, dis-
crepanþele în materie de performanþã,
discrepanþele în materie de percepþie ºi
discrepanþele generate de percepþia de
sine a profesiei. Acestea sunt prezen-
tate în urmãtoarele paragrafe, în con-
formitate cu viziunea lui Block (2011, p.
23-25). 

Discrepanþele generate de aºteptãri
nejustificate se referã la diferenþa din-
tre aºteptãrile pe care publicul larg le
are faþã de auditorul financiar ºi nu pot
fi îndeplinite ºi aºteptãrile pe care aces-
ta ar fi îndreptãþit sã le aibã. Aceastã
discrepanþã provine cel mai adesea din
faptul cã publicul larg înþelege ºi cu-
noaºte în mod deficitar prevederile
legale cu privire la aria de responsabili-
tate a auditorului financiar. 

Discrepanþele generate de reglemen-
tãri constau în diferenþa dintre aºtep-
tãrile îndreptãþite la adresa auditului
financiar ºi cerinþele legislaþiei sau pro-
fesiei. Cu alte cuvinte, existã o discre-

panþã între ceea ce îi este solicitat audi-
torului financiar sã facã, prin lege sau
standarde profesionale, ºi ceea ce
poate fi pretins în mod justificat de la un
audit financiar. 

Discrepanþele în materie de perfor-
manþã constau în diferenþa dintre cerin-
þele legislaþiei ºi ale profesiei ºi exer-
citarea efectivã a sarcinilor aferente
auditului financiar. Astfel, poate exista o
diferenþã între nivelul de performanþã
dorit de reglementãri ºi nivelul de per-
formanþã real al auditorului financiar.
Cauzele unei astfel de diferenþe pot fi
încãlcãrile voite sau nevoite ale cadrului
legislativ de cãtre auditor ºi/sau faptul
cã cerinþele impuse sunt nejustificate.

Discrepanþele în materie de percep-
þie se referã la diferenþa dintre exerci-
tarea efectivã a profesiei ºi modul în
care publicul larg percepe exercitarea
sarcinilor profesionale. Aceastã diferen-
þã poate fi rezultatul unei percepþii de-
formate a publicului cu privire la profe-
sia de auditor financiar. 

Nu în ultimul rând, noþiunea de „expec-
tation gap” cuprinde ºi modul în care
profesia însãºi se percepe pe sine ºi ro-
lurile care îi sunt atribuite. În acest con-
text, pot apãrea diferenþe ºi între per-
cepþia de sine a profesiei de auditor
financiar ºi percepþia publicului larg ºi a
legiuitorilor asupra ei. De asemenea,
dacã înþelegerea pe care auditorul fi-
nanciar o are asupra rolului sãu se con-
cretizeazã în acþiunile sale, definiþia
aceasta este similarã cu cea privitoare
la discrepanþele în materie de perfor-
manþã. Dacã în schimb auditorii finan-
ciari tind spre auto-idealizare, poten-
þialele discrepanþe în materie de perfor-
manþã dispar total sau parþial. 

În ceea ce priveºte aºteptãrile legate
de rolurile auditorului, Doll (2000, p.
44-45) subliniazã câteva puncte im-
portante în care apar diferenþe între
percepþia auditorului ºi percepþia
altor factori interesaþi de rezultatul au-
ditului, precum investitori sau legiuitori.
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Spre exemplu, diferenþe de percepþie
apar: în privinþa obligaþiei auditorului de
a proba corectitudinea ºi conformitatea
contabilitãþii companiei auditate; în priv-
inþa preocupãrii acestuia de a descoperi
toate acþiunile frauduloase; în privinþa
grijii acestuia ca firma auditatã sã
funcþioneze eficient; în privinþa respons-
abilitãþii acestuia de a certifica viitoarea
capacitate de supravieþuire a compa-
niei-client º.a. Aceste responsabilitãþi
pe care publicul le vrea îndeplinite nu
sunt considerate ºi de profesie ca
intrând în atribuþiile sale. 

Bahr (2003, p. 12) distinge diverse re-
laþii între cele cinci definiþii diferite
ale noþiunii de „expectation gap” pre-
zentate mai sus. În primul rând, aºtep-
tãrile publicului larg influenþeazã regle-
mentãrile în materie de audit financiar.
Aºteptãrile publicului încorporeazã,
printre altele, nevoi ale societãþii. Dacã
aceste nevoi evolueazã ºi se modificã,
atunci se modificã ºi aºteptãrile privi-
toare la auditul financiar. Dacã aceste
noi aºteptãri sunt considerate îndrep-
tãþite de legiuitori ºi profesie, normele
de audit financiar sunt adaptate. Prin
urmare, reglementãrile în materie de
audit financiar sunt dinamice ºi sunt in-
fluenþate de modificãrile aºteptãrilor.

În al doilea rând, existã o conexiune di-
rectã între normele de audit ºi îndepli-
nirea efectivã a sarcinilor de audit. Pro-
fesia contabilã îºi desfãºoarã activi-
tatea în funcþie de reglementãrile exis-
tente. Presupunând cã auditorii finan-
ciari cunosc ºi acceptã normele legale
ºi profesionale, distanþa dintre cerinþele
impuse prin reglementãri ºi executarea
efectivã a acestor cerinþe de cãtre audi-
tori se diminueazã. Nu în ultimul rând,
se poate identifica o relaþie între înde-
plinirea efectivã a sarcinilor aferente
auditului financiar ºi percepþia publicului
asupra îndeplinirii acestor sarcini. 

De regulã, publicul larg nu poate cu-
noaºte complet modul în care auditorul
financiar se achitã de datoriile profe-
sionale. Doar cazurile unui comporta-

ment care contravine principiilor funda-
mentale ale profesiei de auditor finan-
ciar devin adeseori publice, chiar dacã
numai parþial. 

Istoricul principalelor
modele privind

„expectation gap”
De-a lungul timpului au fost elaborate
mai multe modele în ceea ce priveºte
„expectation gap”. Un astfel de model
este cel al Comisiei Macdonald, pre-
zentat de Bahr (2003, p. 52) (figura 1).
Acesta defineºte noþiunea în sens
restrâns ca fiind discrepanþa dintre ce
se aºteaptã ºi ce se poate aºtepta în
mod justificat. În cadrul modelului Co-
misiei Macdonald, noþiunea este lãrgitã,
fiind separatã în patru componente.
Drept criterii de delimitare, pe lângã
aºteptãri ºi percepþii, se apeleazã ºi la
normele legale sau profesionale (punc-
tul C), prestaþia efectivã a profesiei
(punctul D) ºi un criteriu teoretic de sep-
arare a aºteptãrilor îndreptãþite sau
neîndreptãþite (punctul B). 

Aplicând aceste criterii de delimitare,
rezultã patru componente: (1) aºteptãri
nejustificate; (2) aºteptãri rezonabile;
(3) deficite efective de performanþã ºi
(4) un deficit de performanþã perceput,
dar nu efectiv. Componenta „discre-
panþa în materie de standarde” se com-
pune la rândul sãu din aºteptãrile atât
justificate, cât ºi nejustificate (punctele
de la A la C). Acestea se referã la aºtep-
tãri care depãºesc standardele actuale.
În mod similar, componenta „dis-
crepanþa în materie de performanþã” se
compune la rândul sãu din deficite de
performanþã efective ºi doar percepute. 

Un alt model relevant pentru prezenta
discuþie este modelul lui Porter (1990).
Potrivit lui Bahr (2003, p. 55), acesta
înþelege noþiunea de „expectation gap”
ca diferenþa între ceea ce aºteaptã pu-
blicul larg de la auditorul extern ºi
prestaþia auditorului, aºa cum este ea
perceputã de cãtre public. Referinþa la
percepþii este fãcutã explicit de cãtre
Porter, accentuând importanþa pe care
le-o acordã prin însãºi denumirea
aleasã pentru „expectation gap”: „audit
expectation-performance gap”. ªi Por-
ter (1990), citat de Bahr (2003, p. 55),
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separã „expectation gap” în mai multe
componente, respectiv discrepanþa din-
tre aºteptãrile de la un auditor ºi aºtep-
tãrile rezonabile (Reasonableness Gap)
ºi discrepanþa dintre aºteptãrile rezon-
abile ºi performanþa perceputã (Perfor-
mance Gap). Aceasta se desparte în
continuare în standarde de audit de-
ficitare (Deficient Standards) ºi perfor-
manþã deficitarã în executarea auditului
(Deficient Performance). 

Pentru separarea acestor trei compo-
nente, Porter (1990) foloseºte douã cri-
terii: sarcinile existente ale auditorului ºi
sarcinile aºteptate în mod rezonabil.
Sarcinile existente pot fi deduse din
analiza legilor ºi reglementãrilor emise
de profesie, în timp ce sarcinile aºtep-
tate a fi îndeplinite se pot determina cu
dificultate, prin generarea de costuri
suplimentare. Dupã cum se observã în
figura 2, aºteptãrile îndreptãþite delimi-
teazã standardele deficitare de aºtep-
tãrile nejustificate. Relaþia dintre aceste
douã componente este urmãtoarea:
dacã aºteptãrile îndreptãþite sunt imple-
mentate, aºteptãrile nerezonabile se
diminueazã ºi simultan cresc standard-
ele deficitare. 

Prin aºteptãri îndreptãþite, justificate,
Porter înþelege acele aºteptãri compati-

bile cu rolul social al auditorului ºi care
prezintã un raport acceptabil costuri-
beneficii. În ceea ce priveºte compati-
bilitatea cu rolul auditorului, viabilitatea
unui astfel de criteriu poate fi pusã la
îndoialã. Un motiv ar fi faptul cã rolul
auditorului financiar se aflã în perma-
nentã schimbare, în funcþie de schim-
bãrile din plan economic, social ºi po-
litic, iar obiectivul unei discuþii a noþiunii
de „expectation gap” este tocmai de a
conduce la o evoluþie a rolului auditoru-
lui ºi a sarcinilor sale concrete. 

Behr (1996) a dezvoltat un alt model în
materie de controverse de percepþie
asupra auditului financiar. Aspectul de
noutate adus de acest model este fap-
tul cã pentru discrepanþa de tip „expec-
tation gap”, responsabili nu sunt doar
auditorii financiari, ci ºi cei care întoc-
mesc situaþiile financiare, respectiv
compania auditatã. ªi acest model
conþine mai multe componente, dupã
cum urmeazã:

„performance gap”, discrepanþã
generatã de o performanþã care
lasã de dorit a celor responsabili cu
situaþiile financiare ºi/sau a audi-
torului financiar; 

„communication gap”, discrepan-
þã cauzatã de dificultãþile de a pre-

zenta într-un raport de audit scurt
niºte situaþii ºi aprecieri complexe,
precum ºi dificultãþile în raportarea
companiilor;

„overexpectation gap”, discrepan-
þã care apare dacã existã aºteptãri
false cu privire la posibilitãþile ra-
portãrii, respectiv cu privire la audit.
Modalitatea de a elimina o astfel de
componentã este clarificarea ºi
informaþiile obiective, factuale. 

„accounting gap”, discrepanþã ce
provine din insuficienþa raportãrii
firmei auditate sau din aplicarea
eronatã a conceptelor contabile. 

Punctul forte al acestui model este fap-
tul cã ia în considerare o conexiune, de
altfel foarte strânsã ºi evidentã, dintre
contabilitate ºi auditul financiar. Este un
fapt cunoscut cã neregularitãþile din
sfera contabilitãþii se rãsfrâng inevitabil
ºi asupra auditului financiar. 

Cauza este cã se poate ca aºteptãrile
cu privire la viziunea fidelã pe care o
oferã situaþiile financiare sã fie proiec-
tate de utilizatorii lor ºi asupra auditului
financiar. 

Un alt model, cel dezvoltat de Heering
(2000) – citat de Bahr (2003, p. 60) – în
materie de „expectation gap”, are la
bazã urmãtoarea definiþie a „expecta-
tion gap”: diferenþa dintre aºteptãrile uti-
lizatorilor opiniei de audit ºi aria de
responsabilitate stabilitã legal pentru
auditul financiar. Modelul este funda-
mentat pe diferenþierea dintre aºteptãri
rezonabile ºi aºteptãri nejustificate.
Perspectiva acestuia diferã de cea a
altor autori prin modul în care înþelege
rezonabilitatea aºteptãrilor. Astfel, pen-
tru Heering (2000), o aºteptare rezona-
bilã nu este definitã prin raportul cos-
turi-beneficii, ci prin faptul cã se regã-
seºte în reglementãrile legale sau nor-
mele profesionale. Premisa unei astfel
de înþelegeri este faptul cã aceste re-
glementãri reflectã aºteptãrile publicului
larg în ansamblul sãu. Implicit, orice aº-
teptare care depãºeºte reglementãrile
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(deci aºteptãrile publicului) nu îºi poate
gãsi justificare. 

Pe baza acestei distincþii dintre aºtep-
tãrile justificate ºi cele nejustificate,
Heering (2000) discutã despre dis-
crepanþã justificatã ºi discrepanþã ne-
justificatã. Cea dintâi apare în situaþia în
care aºteptãrile sunt orientate cãtre ce-
rinþele din normele legale ºi profesion-
ale, pe când discrepanþa nejustificatã
este generatã de aºteptãri ce depãºesc
sarcinile stabilite prin lege sau de cãtre
corpul profesional. Figura 4 sintetizea-
zã modelul prezentat. 

Model propus
privind discrepanþele

de percepþie asupra
independenþei 

în audit
Independenþa auditorului a fost consi-
deratã cheia de boltã a auditului finan-
ciar încã din primele zile ale profesiei
(Jelinek ºi Jelinek, 2010). Wright ºi
Booker (2010) subliniazã cã indepen-

denþa este fundamentul funcþiei de
atestare. Cu toate acestea, pe cât de
importantã este noþiunea de indepen-
denþã în auditul financiar, pe atât este
de dificil de definit ºi cuantificat. Falk et
al. (1999) defineºte auditorul indepen-
dent ca fiind acela ale cãrui preferinþe
cu privire la alternativele de raportare
financiarã nu sunt afectate de preferin-
þele managementului. Tot din perspec-
tiva relaþiei între auditor ºi compania
auditatã, independenþa este definitã ca
fiind capacitatea de a rezista la pre-
siunea exercitatã de client (Knapp
1985). Similar, Maury (2000) preci-
zeazã cã independenþa este definitã
drept calitatea de a fi liber de influenþe,
persuasiune sau pãrtinire, presupune a
fi obiectiv. În general, literatura de spe-
cialitate defineºte independenþa prin
utilizarea de termeni la fel de impreciºi
ºi cu înþeles apropiat, precum: obiecti-
vitate, nepãrtinire, integritate ºi impar-
þialitate. 

Codul Etic al Profesioniºtilor Contabili
emis de IESBA face distincþia între in-
dependenþa de spirit (la nivel mental) ºi
independenþa în aparenþã (de fapt). Pe
de-o parte, este esenþial ca auditorul sã
deþinã independenþa de spirit, definitã
ca starea de spirit care permite emite-
rea unei opinii fãrã a fi afectat de influ-
enþe care compromit judecata profe-
sionalã ºi care permite individului sã ac-
þioneze cu integritate, sã exercite obiec-
tivitate ºi scepticism profesional. Inde-
pendenþa de spirit reprezintã compo-
nenta independenþei care nu poate fi
observatã ºi demonstratã din exterior.
În acelaºi timp, auditorul trebuie sã
evite faptele ºi situaþiile care sunt atât
de importante încât o terþã parte infor-
matã ºi rezonabilã care cunoaºte toate
informaþiile relevante, inclusiv mãsurile
de protecþie aplicate, ar concluziona în
mod rezonabil cã integritatea, obiectivi-
tatea sau scepticismul profesional al
firmei sau al unui membru al echipei de
asigurare au fost compromise. Aceasta
este independenþa în aparenþã, com-
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ponenta independenþei care poate fi
observatã ºi demonstratã din exterior. 

Aºadar, reglementãrile etice obligã au-
ditorul financiar sã fie independent
(componenta internã a independenþei),
dar ºi sã parã independent în ochii pub-
licului (componenta externã a indepen-
denþei). Cum independenþa de spirit
aparþine de lumea interioarã a auditoru-
lui financiar, de sistemul de gândire, de
percepþiile, de valorile, de procesele
sale decizionale, ceea ce poate fi ob-
servat ºi probat rãmâne componenta
externã a independenþei – constând în
esenþã în relaþiile financiare ºi person-
ale ale auditorului cu societatea-client. 

Într-adevãr, Codul Etic al Profesioniº-
tilor Contabili emis de IESBA abundã în
recomandãri ºi interdicþii din aceastã
sferã. Secþiunea 290 „Independenþã –
Misiuni de audit ºi revizuire” identificã
diferite ameninþãri la adresa indepen-
denþei, cum ar fi: deþinerea de interese
financiare directe sau interese financia-
re indirecte semnificative în societatea-
client (290.104), deþinerea de cãtre
planul de pensii al unei firme a unui
interes financiar indirect semnificativ
într-un client de audit (290.107), deþi-
nerea unei funcþii de conducere în clien-
tul de audit de cãtre o rudã apropiatã a
unui membru al echipei de audit
(290.128), un împrumut sau o garanþie
pentru un împrumut luat(ã) de un mem-
bru al echipei de audit sau de cãtre o
rudã apropiatã a acestuia sau de cãtre
firmã de la un client de audit care este
o bancã sau o instituþie similarã
(290.118) etc. Toate acestea sunt as-
pecte palpabile, care pot fi verificate în
mod real.

Cu toate acestea, existã ºi posibilitatea
ca auditorul financiar sã acþioneze în
exercitarea mandatului sãu cu deplinã
nepãrtinire, chiar ºi în cazul în care
intervin una sau mai multe dintre cir-
cumstanþele selectate anterior din Co-
dul Etic. Cu alte cuvinte, deºi indepen-
dent în spirit, el poate fi perceput de o
terþã parte externã ca nefiind indepen-

dent. Într-o astfel de situaþie se poate
discuta despre o discrepanþã între reali-
tate ºi modul în care este perceputã
respectiva realitate, mai precis despre o
discrepanþã de percepþie asupra inde-
pendenþei în audit (numitã în cadrul pre-
zentei cercetãri ”independence gap”).
În prezenta secþiune, autorii elaboreazã
un model referitor la discrepanþele de
percepþie asupra independenþei în au-
dit, pentru o mai bunã conºtientizare de
cãtre auditor, legiuitori ºi publicul larg a
riscului existenþei unor astfel de dis-
crepanþe cu efect negativ asupra imagi-
nii profesiei de audit.

Analizând definiþia noþiunii de „expecta-
tion gap” ºi cele mai importante modele
care au fost dezvoltate de-a lungul tim-
pului, se pot extrage urmãtoarele punc-
te de referinþã pe care se fundamen-
teazã demersul de delimitare a diferi-
telor discrepanþe anterior prezentate:

- aºteptãrile justificate ale publicului
la adresa auditorului financiar;

- aºteptãrile nejustificate ale publicu-
lui la adresa auditorului financiar;

- sarcinile curente ale auditorului fi-
nanciar, stabilite de reglementãri;

- percepþia auditorului financiar asu-
pra propriului rol;

- percepþia publicului cu privire la per-
formanþa auditorului;

- performanþa efectivã a auditorului; 

- calitatea raportãrii financiare a com-
paniei-client;

- calitatea comunicãrii din partea au-
ditorului financiar ºi a entitãþii audi-
tate.

În opinia noastrã, considerãm cã defini-
þia sintagmei de „expectation gap” ºi
modelele aferente pot fi aplicate ºi la
domeniul mai restrâns al independenþei
auditorului financiar. Aceasta deoarece
controversele de percepþie asupra audi-
tului (respectiv „expectation gap”) se
referã la percepþia asupra cerinþelor la
adresa auditorului în ansamblul lor, iar
cerinþa independenþei reprezintã o sub-

mulþime a mulþimii cerinþelor formulate
la adresa auditorului financiar. În plus,
ºi în cazul independenþei se pune pro-
blema unei independenþe în fapt, efec-
tive ºi a unei independenþe în aparenþã,
percepute. 

Aºadar, putem considera cã indepen-
denþa este o sub-componentã a „expec-
tation gap”. Aºa cum existã o discre-
panþã între aºteptãrile publicului ºi reali-
tate cu privire la rolul ºi performanþa
auditorului, tot aºa poate exista o dife-
renþã între aºteptãrile sau percepþiile
publicului cu privire la independenþã ºi
independenþa realã, efectivã a auditoru-
lui financiar. ªi în acest caz poate exista
o diferenþã între condiþiile în care audi-
torul se percepe pe sine independent ºi
condiþiile în care publicul înþelege con-
ceptul de independenþã. De asemenea,
poate exista o discrepanþã între regle-
mentãrile în materie de independenþã ºi
modul în care sunt înþelese ºi/sau pot fi
puse efectiv în practicã de cãtre audi-
torii financiari. 

Pe baza discrepanþelor menþionate ºi
având în vedere cã independenþa, mai
mult decât rolul general al auditorului,
poate fi consideratã un joc al percepþi-
ilor, propunem crearea unui model privi-
tor la independenþã, pe baza analogiei
dintre controversele de percepþie pri-
vind independenþa („independence
gap”) ºi controversele de percepþie
privind auditorul în general („expecta-
tion gap”). În vederea elaborãrii acestui
model, primul pas este identificarea cri-
teriilor necesare pentru delimitarea
diferitelor discrepanþe care compun
ceea ce se va numi în continuare „inde-
pendence gap”. 

Astfel, prin analogie cu reperele identifi-
cate din prezentarea modelelor privind
„expectation gap” elaborate de Comisia
Macdonald, Porter, Behr ºi Heering, pro-
punem urmãtoarele criterii de delimitare:

- aºteptãrile justificate ale publicului
cu privire la independenþa auditoru-
lui financiar;
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- aºteptãrile nejustificate ale publicu-
lui cu privire la independenþa audi-
torului financiar;

- cerinþele în materie de independen-
þã stabilite prin reglementãrile exis-
tente în prezent;

- percepþia auditorului financiar asu-
pra propriei independenþe;

- percepþia publicului cu privire la in-
dependenþa auditorului;

- independenþa efectivã a auditorului; 

- tipul opiniei de audit emise; 

S-a þinut cont ºi de tipul opiniei de audit
emise, pornind de la premisa cã emi-
terea unei opinii cu rezerve sau para-
grafe explicative este un indiciu clar
pentru public cã auditorul a rezistat
eventualei presiuni din partea manage-
mentului de a emite o opinie pe placul
acestuia, prin urmare se poate consi-
dera cã, mãcar aparent, auditorul a fost
independent în exercitarea misiunii. De
asemenea, s-a inclus drept criteriu de
delimitare ºi percepþia auditorului asu-
pra propriei independenþe. Motivul
acestei alegeri este faptul cã indepen-
denþa poate fi consideratã ºi un proces
moral-cognitiv, în sensul cã auditorul
financiar este o fiinþã umanã cu emoþii,
convingeri, prejudecãþi ºi un anumit
nivel de dezvoltare moralã, de care
adesea nu este conºtient în procesul
decizional, percepându-se ca fiind com-
plet obiectiv. Prin urmare, diferenþele
dintre independenþa perceputã de audi-
torul financiar ºi independenþa sa în fapt
pot fi semnificative. 

Pornind de la criteriile de delimitare an-
terior propuse, sugerãm în continuare
urmãtoarele componente ale „inde-
pendence gap”, prin analogie cu com-
ponentele prezentate în modelele ela-
borate de Comisia Macdonald, Porter,
Behr ºi Heering:

„independenþã compromisã în
fapt”: diferenþã între reglementãrile
curente în materie de independenþã
ºi independenþa efectivã a auditoru-
lui financiar; aceasta indicã faptul cã

în realitate auditorul financiar s-a
abãtut de la normele existente privi-
toare la acest principiu etic.

„independenþã compromisã în
aparenþã”: discrepanþã dintre inde-
pendenþa în fapt a auditorului ºi o
compromitere a independenþei per-
ceputã de cãtre public, însã care de
fapt nu are corespondent în reali-
tate;

„reglementãri deficitare”: diferen-
þã dintre cerinþele cu privire la inde-
pendenþã stabilite de reglementãrile
în vigoare ºi cerinþele care ar putea
fi impuse în mod rezonabil în ma-
terie de independenþã a auditorului
financiar; aceastã diferenþã poate
avea ca sursã ºi faptul cã existã
tendinþa de a privi independenþa ca
pe o imposibilitate, ca pe un dezi-
derat de neatins ce nu poate fi, în
fapt, cuprins în niºte reglementãri; 

„diferenþã de percepþii”: discre-
panþa dintre percepþia auditorului
financiar asupra propriei indepen-
denþe ºi percepþia publicului larg
asupra independenþei sale; 

„independenþã îndeplinitã în apa-
renþã”: diferenþa dintre indepen-
denþa în fapt a auditorului, care este

compromisã, ºi percepþia pozitivã,
dar eronatã, a publicului asupra
independenþei auditorului; o cauzã
pentru o astfel de percepþie poate fi,
dupã cum s-a explicat anterior, o
opinie cu rezerve sau paragrafe
explicative sau refuzul de a emite o
opinie. 

Figura 5 prezintã modelul elaborat de
autori în materie de „independence
gap”, adicã în materie de controverse
de percepþie asupra independenþei
auditorului financiar. Modelul prezintã
avantajul cã sistematizeazã principalele
diferenþe de percepþie asupra principiu-
lui etic al independenþei, diferenþe care
pot avea drept consecinþe: o imagine
distorsionatã asupra profesiei de audi-
tor financiar; afectarea bunei sale repu-
taþii; neclaritate cu privire la cerinþele
efective legislaþiei ºi ale profesiei în
materie de independenþã ºi cu privire la
care ar trebui sã fie, în mod rezonabil,
aceste cerinþe etc. 

Punctele A, B, C, D, E reprezintã criteri-
ile de delimitare a discrepanþelor ºi
desemneazã urmãtoarele aspecte: A:
percepþia publicului larg asupra inde-
pendenþei auditorului financiar; B: per-
cepþia auditorului financiar asupra pro-
priei independenþe; C: independenþa în
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fapt a auditorului financiar; D: cerinþele
stabilite de legislaþie ºi profesie cu
privire la independenþã; E: cerinþele
care ar putea fi impuse în mod rezon-
abil în materie de independenþã.

În opinia noastrã, existã douã variante
alternative privitoare la relaþiile dintre
acestea, dupã cum urmeazã: 

(1) A<B<C<D<E sau 

(2) A<B>C ºi C<D<E. 

Aceste relaþii determinã, de altfel, în-
tregul design al modelului din figura 5.
Prima inegalitate se poate explica ast-
fel: percepþia publicului larg asupra in-
dependenþei auditorului financiar (A)
este mai puþin favorabilã decât perce-
pþia auditorului financiar asupra propriei
independenþe (B); aceeaºi percepþie
(A) este, de asemenea, mai puþin favor-
abilã în raport cu realitatea, respectiv în
raport cu independenþa în fapt, efectivã
a auditorului (C); la rândul sãu, inde-
pendenþa în fapt este imperfectã, con-
ceptul de independenþã fiind în mare

parte un deziderat dificil de atins în
practicã, astfel cã cerinþele stabilite de
legislaþie ºi profesie (D) nu sunt îndepli-
nite complet; aceste cerinþe (D) sunt o
submulþime a cerinþelor care ar putea fi
impuse în mod rezonabil în materie de
independenþã. 

În al doilea caz, toate relaþiile se pãs-
treazã, cu excepþia relaþiei dintre per-
cepþia publicului ºi cea a auditorului.
Astfel, modelul ia în considerare ºi
cazul fericit ºi mai puþin întâlnit, dar
totuºi posibil, în care percepþia publicu-
lui asupra independenþei auditorului
este mai favorabilã decât independenþa
în fapt a auditorului financiar. 

Se porneºte de la premisa cã asimetria
informaþionalã dintre publicul larg ºi
auditor poate funcþiona ºi în favoarea
bunului renume al auditorului financiar,
nu doar în detrimentul acestuia, cum s-
a întâmplat în cazul scandalurilor
bilanþiere de la începutul secolului al
XXI-lea sau în cazul crizei economico-

financiare declanºatã în jurul anului
2008. Deoarece acest al doilea caz
este mai puþin probabil, el nu este
prezentat în reprezentarea graficã a
modelului.

Concluzii
Utilitatea acestui model privind „inde-
pendence gap” constã în: (1) a explica
diferenþele de percepþii care apar în
contextul discuþiei despre independenþa
auditorului financiar, (2) a contribui la o
mai bunã înþelegere a presiunilor ºi
interacþiunilor din mediul de audit cu
impact asupra independenþei profesion-
istului contabil ºi (3) a contribui la
evoluþia reglementãrilor privitoare la
independenþã. Modelul dezvoltat se
remarcã prin noutate ºi originalitate, dat
fiind faptul cã este concepþia personalã
a autorilor ºi rezultatul eforturilor de
analizã ºi sintezã a literaturii de special-
itate în aceastã arie.
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Introducere
Asigurarea unei bune guvernanþe cor-
porative ºi bunele practici care ar trebui
adoptate în acest sens au captat intere-
sul unui numãr tot mai mare de spe-
cialiºti, atât teoreticieni, cât ºi practi-
cieni, aceastã recunoaºtere a semnifi-
caþiei în contextul actual fiind generatã
de suita diverselor scandaluri financia-
re, ce au afectat mediul economic-fi-
nanciar în ultima decadã, cum ar fi En-
ron, WorldCom, Adelphia ºi Parmalat,
care au contribuit într-un mod negativ la
diminuarea încrederii în capacitatea ºi
independenþa, nu doar a auditorilor im-
plicaþi, dar inclusiv a profesiei contabile
în ansamblul ei1. Dificultãþile mediului
economic actual sunt puternic influ-
enþate de consecinþele actualei crize
economice ºi financiare, care imprimã
contextului economic european o
volatilitate accentuatã, fiind generatã o
nevoie imperioasã de a asigura acele
mãsuri care sã genereze un anumit
grad de stabilitate a sistemului finan-
ciar, una dintre aceste importante prio-
ritãþi fiind adoptarea acelor mãsuri ºi
practici care sã contribuie la asigurarea
unei bune guvernanþe corporative2. 

În acest spectru al provocãrilor de a
construi un cadru eficient de guver-
nanþã corporativã, un rol semnificativ
este atribuit auditorului financiar (ex-
tern), care datoritã poziþiei sale ºi a
responsabilitãþilor pe care le are, ple-
cându-se de la premisa cã el deþine o
bunã cunoaºtere a regulilor contabile
aplicabile ºi anumite criterii de indepen-
denþã asigurate, poate sã contribuie la

oferirea unor garanþii rezonabile pentru
investitori cu privire la eficienþa cu care
managementul gestioneazã situaþia
economicã ºi financiarã a companiilor3. 

În vederea asigurãrii cadrului necesar
pentru o eficientã guvernanþã corpora-
tivã, analiza practicilor de audit finan-
ciar ºi evaluarea acestora, în acest
context, este cu atât mai relevantã cu
cât se are în vedere responsabili-
tatea primordialã a auditorului finan-
ciar care, prin opinia sa, trebuie sã
ofere un nivel de asigurare rezonabil
asupra imaginii fidele a situaþiilor
financiare ºi asupra faptului cã prac-
ticile ºi politicile contabile ale com-
paniei sunt verificate ºi certificate4.

Semnificaþia bunelor practici de audit,
în sfera activitãþii de supraveghere ºi
guvernanþã corporativã, în vederea asi-
gurãrii stabilitãþii financiare este recu-
noscutã ºi la nivelul Uniunii Europene,
dovadã fiind raportul emis de Comisia
Europeanã5, în care se stipuleazã rolul
auditului financiar de a asigura „veridi-
citatea sãnãtãþii financiare” a tuturor
companiilor, având în vedere cã „ro-
busteþea auditului este esenþialã
pentru restabilirea siguranþei ºi a
încrederii în piaþã, contribuind la pro-
tecþia investitorilor ºi la reducerea
costului de capital al companiilor”6.

Metodologia
cercetãrii ºtiinþifice

Studiul de faþã se înscrie în seria unor
studii dedicate dezvoltãrii unei analize

de detaliu a practicilor de audit, în gene-
ral ºi a celor de audit financiar în spe-
cial, în sfera guvernanþei corporative. 

Principalul obiectiv ºtiinþific al acestui
studiu este acela de a determina un
scoring al practicilor de audit financiar
utilizate de cãtre cele mai importante
companii listate la Bursa de Valori
Bucureºti. 

În acest scop, pe baza unei documen-
tãri riguroase din literatura de speciali-
tate internaþionalã ºi naþionalã a fost
selectatã o sumã de criterii care ar tre-
bui avute în vedere la delimitarea unor
bune practici de audit financiar, urmã-
rind alcãtuirea unui posibile metodologii
de determinare a unui scoring a acestor
practici de audit financiar ºi care, în
final, sã permitã obþinerea unei viziuni
de ansamblu asupra calitãþii practi-
cilor de audit financiar în cadrul
companiilor de pe piaþa de capital
autohtonã. 

Pentru realizarea dezideratului ºtiinþific
propus, s-au parcurs urmãtoarele etape
intermediare în fundamentarea acestui
studiu ºtiinþific:

Documentarea riguroasã a literaturii
de specialitate, internaþionalã ºi
naþionalã, pentru a identifica princi-
palele recomandãri ºi criterii nece-
sare a fi avute în vedere în alcã-
tuirea unui ansamblu de bune prac-
tici de audit financiar în contextul
guvernanþei corporative;

Alcãtuirea unui scoring, pe baza
unei metodologii, prezentatã în

1 Okpara, J.O. (2011), Corporate governance in a developing economy: barriers, issues and implications for firms, Corporate Governance Journal,
Vol.11, No.2, pp.184-199.

2 Kirkpatrik, G. (2009) , The corporate Governance Lessons from the Financial Crisis, Financial Market Trends, ISSN 1995-2864, OECD; Reddy,
Y.R.K. (2009), The ethics of corporate governance, International Journal of Law and Management, Vol.51, no.1, 2009, pp.17-26.

3 Fraser, I. & Pong, C., (2009), The future of external audit function, Managerial Auditing Journal, Vol. 24 No. 2, pp. 104-113
4 Sikka, P. &  Filling, S. & Liew, P. (2009) -  The audit crunch: reforming auditing, Managerial Auditing Journal, 2009, Vol. 24 No. 2, pp. 135-155;
5 Comisia Europeanã (2010), Green paper-Audit policy: lessons from the crisis,October, 2010, http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/mar-

ket/consultation2008/summary_report_en.pdf 
6 Idem 5
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cadrul Tabelului nr.1, unde sunt
detaliate principalele elemente com-
ponente ale scoringului, în funcþie
de care vor fi evaluate practicile de
audit financiar;

Selectarea entitãþilor care vor fi
incluse în studiu - entitãþile listate la
categoria I la BVB;

Analiza rapoartelor anuale pe exer-
ciþiul financiar 2011, a rapoartelor de
audit financiar, precum ºi a altor
informaþii privind guvernanþa corpo-
rativã disponibile pe site-ul enti-
tãþilor incluse în studiu;

Evaluarea practicilor de audit ale
entitãþilor de la categoria I, prin

ataºarea unui scoring al practicilor

de audit financiar pe baza meto-

dologiei de analizã determinatã în

prealabil ºi prezentatã în cadrul

Tabelului nr.1;

Analiza ºi interpretarea datelor ob-

þinute
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Prezentarea datelor 
incluse în studiu

În fundamentarea acestui studiu, în
vederea evaluãrii practicilor de audit
financiar în contextul naþional, s-a pro-
cedat la alcãtuirea unui eºantion de
entitãþi, compus din totalul celor 25 de
entitãþi listate la categoria I în cadrul
Bursei de Valori Bucureºti. Argumentul
principal în delimitarea eºantionului de
societãþi incluse în studiu pleacã de la
premisa cã se doreºte o evaluare a
practicilor de audit financiar utilizate de
cãtre entitãþile româneºti, cele mai rele-
vante, prin raportare la un set determi-
nat de practici ºi recomandãri desprinse
din literatura naþionalã, dar mai ales
internaþionalã. 

Pentru a fi inclusã în categoria I de
listare la BVB, o entitate trebuie sã
îndeplineascã anumite criterii de perfor-
manþã economicã ºi financiarã, motiv
pentru care se poate desprinde ideea
cã aceste entitãþi listate la categoria I ar
trebui sã aibã cele mai bune practici de
audit financiar în sfera guvernanþei cor-
porative, iar o evaluare a acestora ar
permite creionarea unei imagini de
ansamblu asupra modului în care se
înþelege rolul auditului financiar în asi-
gurarea unei bune guvernanþe corpora-
tive. Din totalul celor 25 de entitãþi lis-
tate la BVB la categoria I, douã societãþi
nu furnizeazã informaþii suficiente pe
site-ul lor sau rapoartele anuale pe
ultimul exerciþiu financiar 2011 nu au
fost disponibile la data culegerii datelor
pentru analizã (iunie 2012). 

Pe cale de consecinþã, din totalul de 25
entitãþi, au fost luate în considerare 23
de entitãþi, ale cãror informaþii disponi-
bile pe site-urile lor au permis deter-
minarea unui scoring adecvat al practi-
cilor de audit financiar în acord cu
metodologia în prealabil stabilitã. În
cadrul Figurii nr.1 este prezentatã o dis-
tribuþie a acestor entitãþi pe domenii
principale de activitate, ponderile sem-
nificative fiind deþinute de entitãþile cu
activitate în domeniul industriei ºi în
cadrul serviciilor financiare, intermedieri
ºi asigurãri.

Un alt element luat în considerare a fost
dat de structura de conducere adoptatã
de cãtre cele 23 de entitãþi incluse în
studiu, având în vedere cã adoptarea
unei structuri unitare (one-tier) sau
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dualiste (two-tier) pot influenþa în mod
semnificativ cadrul de guvernanþã cor-
porativã existent în interiorul fiecãrei
entitãþi, precum ºi practicile de audit fi-
nanciar, care au menirea de a-ºi aduce
aportul la eficientizarea modului de con-
ducere al acestora, respectând principi-
ile de guvernanþã corporativã. În Figura

nr.2 se poate observa structura pre-
dominantã adoptatã în conducerea
entitãþilor din eºantionul selectat, 21 de
companii având o structurã de condu-
cere unitarã, care presupune cã admi-
nistrarea societãþii este realizatã de
cãtre Consiliul de Administraþie, care în-
deplineºte atât rolul unui organ de

conducere, cât ºi rolul unui organ de
supraveghere7 ºi doar 2 companii care
au adoptat modelul de conducere dua-
list, pentru care administrarea entitãþii
se realizeazã atât de cãtre Directorat,
cât ºi de cãtre Consiliul de Suprave-
ghere, iar Directoratul joacã rolul organ-
ului de conducere, în timp ce Consiliul
de Supraveghere îndeplineºte funcþia
unui organism de monitorizare ºi supra-
veghere8.

În ceea ce priveºte „Declaraþia de gu-
vernanþã corporativã”, din totalul
entitãþilor analizate toate cele 23 de
entitãþi au disponibilã pe site-ul lor
Declaraþia „Aplici sau Explici”, a cãrei
completare este recomandatã de Codul
de guvernanþã corporativã emis de BVB
în anul 2009. 

La nivelul entitãþilor din România, nece-
sitatea publicãrii unei astfel de declaraþii
în cadrul rapoartelor anuale ale entitã-
þilor listate la BVB a fost un proces
destul de anevoios, având în vedere cã,
pentru exerciþiile financiare 2008-2009,
doar o singurã entitate a fost constantã
în publicarea voluntarã a acestei de-
claraþii. 

Un progres semnificativ din acest punct
de vedere se remarcã din anul 2010 în-
coace, când la nivelul conducerii en-
titãþilor listate la BVB se conºtientizeazã
relevanþa unei astfel de declaraþii pen-
tru fundamentarea procesului decizio-
nal al investitorilor, dovadã cã pentru
exerciþiul financiar 2011 toate cele 23
de entitãþi analizate ºi-au publicat pe
pagina de internet declaraþia prin care
ºi-au arãtat conformitatea/neconformi-
tatea cu prevederile ºi recomandãrile
Codului de guvernanþã corporativã

7 În conformitate cu Legea societãþilor comerciale nr.31 din 16 noiembrie 1990,  privind societãþile comerciale, republicatã în Monitorul Oficial
nr.143/02.03.2012, cu toate modificãrile ºi completãrile ulterioare, Subsecþiunea I – Sistemul unitar. 

8 În conformitate cu Legea societãþilor comerciale nr.31 din 16 noiembrie 1990,  privind societãþile comerciale, republicatã în Monitorul Oficial
nr.143/02.03.2012, cu toate modificãrile ºi completãrile ulterioare, Subsecþiunea II – Sistemul dualist.
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emis de BVB în ultima sa variantã în
anul 2009. 

Mai mult decât atât, din totalul de 23 de
entitãþi, 97% (22 de entitãþi) au disponi-
bil ºi au publicat un regulament propriu
privind asigurarea unui cadru de guver-
nanþã corporativã eficient la nivelul
entitãþii, în timp ce doar pentru o sin-
gurã entitate din cele 23 conformi-
tatea cu prevederile codului de
guvernanþã corporativã a fost evalu-
atã în ultimii 3-5 ani de cãtre un eva-
luator extern, iar concluziile acestei
evaluãri externe sunt disponibile în
cadrul raportului anual publicat pe
pagina de internet a entitãþii. 

Având în vedere metodologia stabilitã
pentru determinarea unui scoring al
practicilor de audit financiar, scorul
maxim, sau altfel spus, cele mai bune
practici de audit financiar în acord cu
algoritmul stabilit ar fi însemnat un scor
total ataºat acestor practici de audit de
maxim 28 de puncte. 

În cadrul Tabelului nr.2 se poate obser-
va însã cã, în urma analizei datelor

cuprinse în rapoartele anuale ale enti-
tãþilor ºi corelate cu declaraþia de guver-
nanþã corporativã ºi regulamentul pro-
priu de guvernanþã corporativã, pentru
toate entitãþile incluse în studiu, cel mai
mare scoring obþinut în urma evaluãrii
practicilor de audit financiar este de 18
puncte, ceea ce permite extragerea
unei prime concluzii, ºi anume: practi-
cile de audit financiar ale entitãþilor lis-
tate la categoria I la BVB în contextul
guvernanþei corporative mai necesitã
unele îmbunãtãþiri, dacã ar fi sã ne
raportãm la un sistem de evaluare con-
stituit din principalele recomandãri ºi
criterii existente în literatura de specia-
litate internaþionalã cea mai recentã.

O distribuþie pe domenii de activitate a
acestui scoring de evaluare a practicilor
de audit financiar pentru toate cele 23
de entitãþi incluse în studiu ºi prezen-
tatã în cadrul Tabelului nr.2 relevã faptul
cã cel mai mare scoring al practicilor de
audit financiar predominã în sfera en-
titãþilor care activeazã în domeniul ser-
viciilor financiare, de intermediere ºi de
asigurãri, iar cel mai slab scor în evalu-

area practicilor de audit financiar este
obþinut de cãtre societãþile cu obiect
principal de activitate în servicii privind
tranzacþiile imobiliare ºi în producþia
produselor farmaceutice ºi de medica-
mente.

Încercând ºi o analizã a acestui scoring
în evaluarea practicilor de audit finan-
ciar în aria guvernanþei corporative ºi
din perspectiva structurii de condu-
cere, în Tabelul nr.3 este prezentatã o
distribuþie a scoring-urilor obþinute,
þinând cont de structura de administrare
a societãþii, unitarã sau dualistã, iar cele
douã societãþi din totalul eºantionului
care au adoptat ca formã de adminis-
trare pe cea dualistã înregistreazã un
nivel al scoringului apropiat de cel
maxim aferent eºantionului de societãþi
analizate.

În cadrul paragrafului urmãtor se va
proceda la o analizã mai detaliatã pen-
tru a identifica acele secþiuni din cadrul
acestor practici de audit financiar pen-
tru companiile analizate, care au fost
punctate nefavorabil.
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Discuþii asupra 
rezultatelor studiului

realizat
Înainte de a proceda la prezentarea
rezultatelor analizei de detaliu, este
important de reliefat cã, în alcãtuirea
scoringului, criteriile avute în vedere nu
s-au limitat doar la cerinþele prevãzute
de Codul de guvernanþã corporativã
emis de Bursa de Valori Bucureºti
(BVB) pentru entitãþile româneºti listate
la BVB, ci s-a încercat sã se înglobeze
o sumã de criterii ºi recomandãri ce au
fost identificate la nivelul practicii inter-
naþionale, îndeosebi cele europene,
inclusiv o analizã atentã a codurilor de
guvernanþã corporativã de la nivel euro-
pean. Acesta este ºi motivul pentru care
criteriile din scoring exced cerinþele pri-
vind informaþiile ce trebuie publicate.
Acest scoring a încercat sã înglo-

beze bune practici ºi nu doar acele
cerinþe informaþionale minime pre-
vãzute de lege pentru cã, în opinia
autoarei, nu întotdeauna cadrul legal
reuºeºte sã înglobeze exhaustiv cele
mai bune practici în materie.

În cele ce urmeazã, procedând la o
analizã de detaliu, pe elemente compo-
nente ale scoringului, în conformitate cu
algoritmul stabilit anterior, se va încerca
evidenþierea punctelor „nevralgice” în
ceea ce priveºte practicile de audit fi-
nanciar, corelate cu principiile unei
bune guvernanþe corporative, în spe-
ranþa cã astfel, poate, s-ar lansa un
punct de pornire în iniþierea unor dezba-
teri concrete asupra îmbunãtãþirilor
care sunt necesare la nivelul practicilor
de audit financiar din mediul economic
românesc, raportat la cerinþele unui
cadru corespunzãtor de guvernanþã
corporativã.

Câteva dintre punctele slabe ale prac-
ticilor de audit financiar în sfera
guvernanþei corporative pentru entitã-
þile analizate sunt date de urmãtoarele:

În ceea ce priveºte elementul de
scoring - certificarea scrisã a inde-
pendenþei auditorului financiar
extern, doar 8 entitãþi din totalul
celor 23 au obþinut scorul maxim,
pentru celelalte 15 entitãþi nefiind
precizat în mod clar dacã este sau
nu confirmatã în scris, printr-o de-
claraþie emisã de cãtre auditorul fi-
nanciar, independenþa sa în reali-
zarea activitãþii sale.

Referitor la existenþa unor criterii
pentru asigurarea independenþei
auditorului financiar extern, doar
3 entitãþi au obþinut un scor favora-
bil, din informaþiile analizate reieºind
cã se solicitã aplicarea principiului
rotaþiei auditorului, fãrã a se pre-
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ciza o perioadã minimã, în timp ce
pentru celelalte 20 de entitãþi anali-
zate nu se specificã nici un criteriu
concret care sã urmãreascã asigu-
rarea independenþei auditorului
extern.

La nivel internaþional, este tot mai
frecvent întãritã recomandarea ca
firma de audit care oferã servicii de
audit financiar (statutar) sã nu fie
aceeaºi cu firma care oferã ºi ser-
vicii de consultanþã, deoarece su-
prapunerea celor douã perspective
din punct de vedere al auditorului
extern îi poate periclita condiþiile de
asigurare a independenþei auditoru-
lui. Urmãrind ºi punctarea elemen-
tului de scoring privind furnizarea
unor servicii de consultanþã de
cãtre auditorii financiari externi,
pentru toate cele 23 de entitãþi
incluse în studiu, scorul acordat a
fost minim, deoarece pentru niciuna
dintre entitãþile analizate nu este
stipulatã interdicþia privind fur-
nizarea unor servicii de consul-
tanþã de cãtre auditorul financiar
extern aceleiaºi entitãþi cãreia i-a
auditat situaþiile financiare. 

O altã recomandare, existentã în-
deosebi la þãrile cu un sistem legal
de origine germanicã, este ca în
contextul guvernanþei corporative
sã existe anumite restricþii cu privire
la posibilitatea angajãrii viitoare a
auditorului financiar extern în
cadrul entitãþii cãreia i-au fost
auditate situaþiile financiare, cum
ar fi interzicerea ocupãrii unor anu-
mite funcþii în administrarea soci-
etãþii, pe o perioadã datã de timp.
Din totalul celor 23 de entitãþi, doar
pentru 2 este prevãzutã în mod
explicit interdicþia ca auditorul finan-
ciar extern sã ocupe în perspectiva
imediat viitoare o poziþie de mana-
gement sau de alt tip în cadrul com-
paniei auditate.

În ceea ce priveºte modul de comu-
nicare al concluziilor auditului
financiar, 9 entitãþi din cele 23 ana-
lizate au primit scor minim, deoa-
rece modul de comunicare al con-
cluziilor auditului financiar extern nu
este fãcut public, în timp ce totuºi
pentru 12 dintre ele scorul acordat a
fost cel maxim, având în vedere
prevederea conform cãreia con-
cluziile auditului financiar extern
sunt de regulã raportate Comitetului
de audit / Consiliului de Adminis-
traþie (în cazul companiilor cu struc-
turã unitarã) sau Comitetului de
Audit/Consiliului de Supraveghere
(în cazul companiilor cu structurã
dualistã), dar ºi managementului
executiv.

O altã recomandare privind practi-
cile de audit financiar ºi care derivã
din aplicarea unui principiu funda-
mental al guvernanþei corporative, ºi
anume acela al transparenþei, ma-
rea majoritate a entitãþilor analizate
(21) nu îºi fac publice în cadrul
rapoartelor anuale informaþiile cu
privire la taxele de audit plãtite
auditorilor financiari, obþinând astfel

un scor minim, în timp ce doar pen-
tru 2 entitãþi, ambele activând în
domeniul industriei, este prezentat
cuantumul taxelor de audit. Este
adevãrat cã raportul auditorului
financiar are o formã standardizatã,
însã trebuie precizat faptul cã în
alcãtuirea acestui scoring nu s-a
þinut cont doar de informaþiile
prezentate în rapoartele de audit
financiar, ci ºi de informaþiile
disponibile în cadrul rapoartelor
anuale ºi de alte informaþii dis-
ponibile pe site-ul companiei res-
pective. S-a considerat oportunã
aceastã abordare, mai ales în con-
textul practicii internaþionale care
cere transparenþã în publicarea ta-
xelor de audit, îndeosebi în cazul
acelor situaþii în care cuantumul
taxelor pentru servicii de non-audit
ar depãºi substanþial cuantumul ta-
xelor pentru serviciile de audit, ceea
ce ar putea ridica semne de între-
bare asupra gradului de indepen-
denþã al auditorului extern. În practi-
ca europeanã, un exemplu relevant
este cel al Austriei, unde se cere, în
mod expres, publicarea în cadrul ra-
poartelor anuale a cuantumului ta-
xelor de audit, de unde sã reiasã
atât valoarea lor, cât ºi natura ser-
viciilor prestate.

Referitor la furnizarea de servicii
non-audit companiei auditate, la
alcãtuirea scoringului ataºat acestui
element în evaluarea practicilor de
audit financiar, s-a urmãrit nuan-
þarea scoringului în funcþie de exis-
tenþa informaþiilor cu privire la aces-
te servicii de non-audit prestate
entitãþii, cu privire la natura ºi va-
loarea lor, þinând cont ºi de cuantu-
mul serviciilor de non-audit în raport
cu cele de audit financiar. O singurã
societate din cele analizate a primit
scorul maxim, fiind publicatã în mod
explicit, în cadrul raportului anual

Odatã cu 
conºtientizarea a ceea
ce trebuie sã însemne
Comitetul de audit,
vom asista treptat 
ºi la o rafinare a 
practicilor de audit
financiar în contextul
guvernanþei 
corporative
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declaraþia entitãþii conform cãreia
nu au fost furnizate servicii non-
audit aceleiaºi companii ale cãrei
situaþii financiare au fost audi-
tate. Pentru toate celelalte s-a de-
terminat un scor minim la acest
punct de analizã, deoarece nu au
fost furnizate informaþii privind exis-
tenþa, natura ºi valoarea serviciilor
non-audit furnizate de cãtre audi-
torul financiar statutar.

Pe de altã parte, pe lângã punctele sla-
be ale practicilor analizate, se pot re-
marca totuºi ºi câteva puncte forte, la
care scoringul acordat a fost, de cele
mai multe ori, cel maxim, cum ar fi:

Referitor la opinia de audit, pentru
17 dintre entitãþile analizate raportul
de audit conþine o opinie fãrã re-
zerve, scorul obþinut fiind astfel cel
maxim, în timp ce pentru celelalte 6
entitãþi, chiar dacã opinia de audit
este una modificatã (cu rezerve,
opinie contrarã, imposibilitatea ex-
primãrii unei opinii), totuºi argu-
mentele unei astfel de opinii sunt
prezentate ºi detaliate în cadrul
raportului de audit financiar.

Din punct de vedere al transpa-
renþei, cu privire la publicarea nu-
melui auditorului financiar toate
entitãþile au fãcut public numele
auditorului care le-a prestat servicii
de audit, pentru 14 dintre acestea
firma de audit fãcând parte din
cadrul marelui grup de firme de
audit Big Four, în timp ce pentru
celelalte 9 entitãþi serviciile de audit
au fost prestate de auditori din firme
de audit autohtone.

În ceea ce priveºte rolul ºi responsa-
bilitãþile auditorului financiar, aces-

tea se aliniazã foarte bine cu cele pre-
vãzute în cadrul standardelor interna-
þionale de audit (ISA-uri), dar sunt totuºi
câteva recomandãri privind responsa-
bilitatea auditului financiar în sfera gu-
vernanþei corporative care nu sunt
foarte frecvente la nivelul entitãþilor lis-
tate la BVB. Astfel, cele mai frecvente
responsabilitãþi atribuite auditului
financiar constau în:

Furnizarea unui nivel de asigurare
rezonabil asupra imaginii fidele ºi
corecte reflectatã de situaþiile finan-
ciare în conformitate cu un refe-
renþial determinat.

Raporteazã managementului exe-
cutiv asupra deficienþelor constatate
pe parcursul activitãþii de audit.

Auditeazã raportul managementului
(administratorilor) pentru a vedea
dacã este în concordanþã cu situaþi-
ile financiare ºi exprimã o opinie
vizavi de aceastã concordanþã în
raportul de audit.

Participarea la ºedinþele Adunãrii
Generale a Acþionarilor în calitatea
sa de auditor financiar extern.

Raporteazã asupra eficienþei mana-
gementului riscului în cadrul com-
paniei.

Evalueazã sistemul de control intern
din perspectiva funcþiei financiar-
contabile.

Pe de altã parte, existã anumite respon-
sabilitãþi recomandate a fi atribuite audi-
torului financiar, îndeosebi în sfera
guvernanþei corporative, care nu se
întâlnesc decât rar sau deloc în cazul
entitãþilor analizate, cum ar fi:

Verificarea aplicãrii politicilor de re-
munerare a managerilor.

Auditorul extern trebuie sã informe-
ze membrii Consiliului de Ad-
ministraþie sau ai Adunãrii Generale
a Acþionarilor asupra implicãrii de
orice tip în activitãþi ilegale sau
fraude a vreunui membru al mana-
gementului executiv.

Referitor la ultimul element avut în
vedere la alcãtuirea acestui scoring ºi
anume relaþia dintre auditul financiar ºi
comitetul de audit, observatã în urma
analizei datelor din rapoartele anuale,
situaþia este destul de polarizatã, în
sensul cã pentru 11 dintre entitãþile ana-
lizate, relaþia dintre auditul financiar ºi
comitetul de audit presupune cã audi-
torul financiar extern nu participã la
întâlnirile Comitetului de audit, ori
acest lucru nu este precizat în cadrul
rapoartelor anuale, în timp ce pentru
alte 11 entitãþi auditorul financiar are
posibilitatea de a participa la întâlni-
rile Comitetului de audit, fãrã a fi
prezent managementul executiv. Însã
ºi aici situaþia este oarecum discutabilã,
dacã avem în vedere particularitãþile
mediului economic românesc, în care
noþiunea de Comitet de audit nu este
încã foarte bine asimilatã în conºtiinþa
naþionalã9, având în vedere ponderea
semnificativã a entitãþilor pentru care
rolul ºi atribuþiile Comitetului de audit
sunt îndeplinite de cãtre Consiliul de
Administraþie. Prin urmare, chiar dacã
la nivel declarativ se specificã posibili-
tatea ca auditorul financiar sã participe
la întâlnirile Comitetului de audit, în
absenþa managementului executiv,
rãmâne întrebarea: care mai este rele-
vanþa dacã în componenþa aºa-zisului
Comitet de audit sunt membri care au
atribuþii executive în administrarea so-
cietãþii? Poate cã, odatã cu conºtienti-

9 Autoarea îºi fundamenteazã aceastã opinie prin comparaþie cu practica firmelor listate la alte burse de valori europene, unde comitetul de audit este
foarte bine delimitat, iar rolul ºi responsabilitãþile acestuia nu sunt îndeplinite de alt organism, indiferent de structura de conducere adoptatã (uni-
tarã sau dualistã). Aceastã opinie va fi mult mai substanþial argumentatã în cadrul celui de-al treilea articol dedicat scoringului pentru practicile
comitetului de audit în contextul guvernanþei corporative.
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zarea mult mai clarã a ceea ce trebuie
sã însemne Comitetul de audit, vom
asista treptat ºi la o rafinare a practicilor
de audit financiar în contextul guver-
nanþei corporative, astfel încât sã asigu-
re cadrul necesar respectãrii principiilor
esenþiale ale unei conduceri eficiente ºi
responsabile.

Concluzii 
ºi perspective 
ale cercetãrii

Chiar dacã la prima vedere concluzia
generalã ar fi cã practicile de audit fi-
nanciar utilizate de entitãþile româneºti
listate la BVB nu sunt foarte aproape de
idealul dorit, totuºi este de apreciat cã
traiectoria pe care ne aflãm este una
pozitiv evolutivã ºi, deci, pe mãsurã ce
responsabilii cu administrarea entitãþilor
listate la BVB vor conºtientiza necesi-
tatea asigurãrii unui cadru propice res-
pectãrii principiilor fundamentale ale
guvernanþei corporative, acestea se vor
alinia tendinþei generale de a-ºi îmbu-
nãtãþi practicile de audit financiar, astfel
încât acesta sã contribuie în mod real ºi
semnificativ la asigurarea unei bune
guvernanþe corporative. 

Autoarea apreciazã cã un astfel de
studiu este util atât auditorilor implicaþi
în activitatea de audit financiar extern,
cât ºi acelora responsabili cu conduce-
rea ºi administrarea entitãþilor econo-
mice, mai ales dacã avem în vedere
necesitatea asigurãrii unui nivel minim
de transparenþã în activitatea economi-
co-financiarã a entitãþilor, cu scopul
declarat de a creºte gradul de încredere
al investitorilor ºi al acþionarilor în efi-
cienþa gestionãrii companiilor.

Acest studiu se doreºte a fi un punct de
plecare în iniþierea unor dezbateri con-
structive asupra direcþiei de evoluþie pe

care trebuie sã fie înscrise practicile de
audit în contextul guvernanþei corpora-
tive. Autoarea apreciazã cã este impe-
rios necesar ca un astfel de studiu sã
fie realizat ºi la nivelul celor mai rele-
vante entitãþi listate pe pieþele de capi-

tal de la nivel european ºi, eventual,
identificate, dacã este posibil, poten-
þiale conexiuni care ar putea exista între
un scoring ridicat ataºat practicilor de
audit financiar ºi diverºi indicatori ai
performanþei economice ºi financiare. 
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Introducere
Faptul cã nu existã o teorie generalã a contabilitãþii, ci mai
multe teorii contabile impune delimitarea conceptualã a aces-
tora. Astfel, teoriile normative furnizeazã explicaþii despre
„cum trebuie” construitã reprezentarea realitãþii contabile,
pozitivismul contabil are drept scop explicarea ºi previziunea
comportamentului contabil, iar constructivismul pune accent

pe limbaj, interpretare ºi înþelegerea acþiunii umane. Apariþia
cercetãrilor pozitive în contabilitate a fost precedatã de
miºcãrile din ºtiinþele economice, din anii 50. 

Depãºirea problematicii normative ºi introducerea demersu-
lui pozitiv fac referire directã la Milton Friedman (The
Methodology of Positive Economics, 1953) ºi la ªcoala de la
Chicago, care, prin Keynes, stabileºte o diferenþiere funda-
mentalã între o ºtiinþã pozitivã – ansamblu de cunoºtinþe

Politica contabilã a entitãþii ºi 
utilitatea decizionalã a raportãrilor
financiare în  contextul teoriei
pozitive a contabilitãþii
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despre „ceea ce este” ºi o apreciere normativã – ansamblu
de cunoºtinþe despre „ceea ce trebuie sã fie”, referitor la un
sistem de valori. 

În aceastã abordare, bazându-se pe observarea fenomen-
elor, un rol central îl are modelul, ca instrument de investigare
ºi de reprezentare a unei realitãþi care trebuie descoperitã.

Decisive pentru introducerea demersului pozitiv în contabili-
tate au fost lucrãrile lui Ball ºi Brown (1968) ºi ale lui Beaver
(1978)1 referitoare la evaluarea empiricã a utilitãþii informaþi-
ilor contabile pentru utilizatori în luarea deciziilor. Bazându-se
pe o modelare împrumutatã din micro-economia financiarã ºi
folosind metodologia studiului evenimentelor, promotorii
ªcolii de la Chicago au avut ca obiectiv sã punã în evidenþã
reacþia pieþei, sub formã de randamente anormale, la publi-
carea informaþiilor contabile (raportãri anuale sau interimare). 

Cercetãrile aratã empiric cã informaþiile din aceste rapoarte
prezintã interes pentru piaþã doar în ceea ce priveºte rezul-
tatul contabil ºi evidenþiazã faptul cã publicarea rezultatului
are un efect mult prea limitat faþã de cel prezumat de teoria
contabilã, piaþa anticipând prin alte canale, cu mai multe luni
în avans, peste 80% din conþinutul informaþiilor contabile
publicate prin situaþiile financiare. În domeniul reacþiei pieþei
la schimbãrile de metodã contabilã, primele cercetãri au fost
fãcute de Kaplan ºi Roll (1972) care au evidenþiat, empiric,
faptul cã politica contabilã a entitãþii nu induce piaþa în
eroare, singurul sãu efect fiind asupra rezultatului contabil. 

Alte cercetãri au evidenþiat cã piaþa reþine destul de corect
manipulãrile contabile complexe, cu un dublu efect în sens
invers, din cauza impactului lor fiscal, respectiv asupra rezul-
tatului fiscal ºi asupra fluxurilor de trezorerie. Aceste lucrãri
de naturã pozitivã, arãtând empiric importanþa conceptului de
eficienþã a pieþelor financiare, au avut un impact major
asupra evoluþiei cercetãrii contabile ºi au condus la dez-
voltarea unei noi paradigme.

Metodologia cercetãrii
Acest articol este o sintezã a cercetãrii efectuate având ca
obiectiv sã dezvolte conceptul de cercetare contabilã pozitivã
ºi sã reflecte importanþa ºi actualitatea ipotezelor, în privinþa
practicilor contabile ale entitãþilor, formulate ºi testate prin
demersuri pozitive.

Pentru atingerea obiectivului propus s-a utilizat o metodolo-
gie de cercetare fundamentalã. 

Pentru delimitarea conceptului de cercetare contabilã pozi-
tivã s-a recurs la mecanisme inductive ºi deductive.

Pornind de la analiza literaturii de specialitate, autorul prezin-
tã stadiul actual al cunoaºterii în domeniu, concluzionând cã,
în ciuda limitelor ºi criticilor aduse teoriei pozitive a conta-
blitãþii, ipotezele formulate ºi testate referitoare la practicile
contabile ale entitãþilor rãmân actuale, putând fi luate drept
referenþial pentru noi demersuri în cercetarea contabilã ºi
pentru dezvoltarea celor deja întreprinse.

Teoria pozitivã a 
contabilitãþii

Incapacitatea cercetãrii tradiþionale de a explica practicile,
politica contabilã sau manipularea rezultatelor ºi de a îmbu-
nãtãþi calitatea informaþiilor furnizate de situaþiile financiare
pentru investitori a stat la originea formulãrii teoriei pozitive
bazate pe paradigma utilitãþii contractuale a informaþiei con-
tabile. Watts ºi Zimmerman au sugerat un model explicativ al
existenþei unei oferte de metode contabile din teoriile norma-
tive. Analiza lor se bazeazã pe conceptul de Market for Ex-
cuses – loc de întâlnire a unei oferte ºi a unei cereri motivate
ad hoc servind drept alibi pentru entitãþi2. Publicarea lucrãrii
Positive Accounting Theory (Watts ºi Zimmerman, 1986) a
constituit baza curentului de cercetare Teoria pozitivã a con-
tabilitãþii, teorie denumitã ºi teoria contractualã (Tremblay
1994), teoria politico-contractualã (Raffournier, 1990) sau te-
oria consecinþelor economice ale alegerilor contabile (Holt-
hausen ºi Leftwich, 1983), teorie al cãrei obiectiv îl constituie
stabilirea, pe baza practicilor observate, a unui ansamblu de
reguli de comportament validate empiric ºi constitutive ale
unei teorii generale a elaborãrii situaþiilor financiare. 

Cadrul teoretic de analizã a
practicilor contabile

Cea mai mare parte a cercetãrilor contabile pozitive duse de
peste douã decenii au fost inspirate de cadrul teoretic de
analizã a practicilor contabile definit de ªcoala de la
Rochester. Faþã de diversitatea contextelor de cercetare ºi
rezultatele empirice, Mouck (1995), analizând acest cadru ca
pe un „program de cercetare”, a sugerat, pentru precizarea
conturului, sã se distingã douã categorii de ipoteze:

1 Ball, Brown ºi Beaver au fost promotori ai ªcolii de la Chicago
2 Colasse B. - coordonator, Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit, Ed. 2009, Casta J.-F., Capitolul Theorie positive de la compt-

abilité p. 104-112, http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/67/95/44/PDF /Theorie_positive_JFC_BAT_2009.pdf
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ipotezele fundamentale: agenþii îºi cunosc foarte bine
situaþia; la cunoºtinþele ºi mijloacele date, agenþii preferã
cea mai bunã alternativã; sistemul de coordonare a activi-
tãþilor este stabil; preferinþele agenþilor sunt date; agenþii
sunt motivaþi prin maximizarea intereselor lor personale;
firma este un „nod” de contracte;

ipotezele anexe: eficienþa pieþelor, modelul de echilibru al
activelor financiare (MEDAF), anticipãri raþionale, teoria
de agent, teoria reglementãrii, ipoteze supuse unei veri-
ficãri empirice (remuneraþie, datorie, dimensiune), ipo-
teze referitoare la procedura de testare.

Potrivit acestei tipologii, simpla respingere empiricã a ipote-
zelor fundamentale ar afecta viabilitatea programului de cer-
cetare3.

Metodologia validãrii empirice –
conceptul de accruals

Teoria pozitivã a contabilitãþii a introdus o secvenþiere meto-
dologicã pe faze ale observãrii practicilor, ale modelizãrii, ale
formulãrii ipotezelor testabile, ale construcþiei testelor, apoi
ale validãrii (sau infirmãrii) empirice a diferitelor propuneri.

Cãutând sã valideze predicþiile teoriei pe o metodã contabilã
luatã izolat, cercetãrile sunt fãcute pe eºantioane de entitãþi
care au efectuat o alegere asupra aceleiaºi metode con-
tabile. De exemplu, în cazul tratamentului contabil al cheltu-
ielilor de cercetare ºi dezvoltare: modalitatea fiind eviden-
þierea ca activ versus cheltuialã, variabila este binarã. Faþã
de caracterul limitativ al acestei tehnici de observaþie ºi
prezumând cã politica contabilã ar mobiliza în acelaºi timp
mai mult decât o metodã, a fost dezvoltatã o tehnicã de
observaþie a alegerii unui portofoliu de metode contabile. 

De peste douãzeci de ani conceptul de accruals este utilizat
ca instrument global de observaþie a anumitor alegeri con-
tabile. Accruals, definite ca diferenþa între rezultatul contabil
ºi cash-flow-ul din exploatare, mãsoarã incidenþa politicii con-
tabile adoptate de conducere asupra variabilelor calculate
(provizioane, amortizãri, operaþii de regularizare, venituri ºi
cheltuieli de repartizat) ºi permit testarea predicþiilor teoriei
referitoare la gestiunea strategicã a rezultatului (earnings
management). K. Schipper (1989) defineºte gestiunea strate-
gicã a rezultatelor ca fiind „o intervenþie deliberatã în proce-
sele de prezentare a informaþiei financiare în scopul obþinerii
de câºtiguri personale”. Întreaga literaturã de specialitate
privind gestiunea rezultatului rãspunde aceleiaºi ipoteze

esenþiale: este posibilã evaluarea gestiunii rezultatului. 

Paul Healy este primul care a reþinut accruals ca indicator al
gestiunii rezultatului în articolul sãu din 1985 în „Journal of
Accounting and Economics”. El defineºte accruals ca fiind
ansamblul ajustãrilor contabile asupra cash-flow-ului firmei
permise de organismele de normalizare. 

Relaþia Rezultat = Cash-flow din exploatare + Accruals aratã
cã rezultatul poate fi influenþat prin douã pârghii: fie acþionând
asupra cash-flow-ului din exploatare, fie acþionând asupra
accruals. În mãsura în care ne referim la „practici contabile”,
avem în vedere manipularea accruals.

Potrivit lui Cormier & Magnan (1996), interesul apropierii ges-
tiunii strategice a rezultatului de accruals este acela cã per-
mite sesizarea tuturor manipulãrilor contabile. Existenþa ac-
cruals rezultã din prevederile legale contabile. Normele con-
tabile lasã conducerii un spaþiu discreþionar substanþial sub
forma unui joc de opþiuni (valorificarea stocurilor, metoda de
amortizare etc.) sau de evaluare în contabilitate (provizioa-
nele, ajustãrile pentru depreciere, durata de amortizare etc.). 

Prima serie a modelelor de accruals, numite „normale” poate
fi calificatã ca „naivã”, în sensul cã accruals normale sunt cal-
culate pornind de la accruals totale din anii precedenþi, fãrã a
face referinþã la determinanþii economici ai acestor accruals:
este vorba de modelele lui Healy (1985) ºi DeAngelo (1986). 

Healy formuleazã ipoteza cã managerul observã fluxurile de
trezorerie din activitate ºi accruals la finele fiecãrui an ºi
alege procedurile contabile ºi accruals normale, având în
vedere maximizarea interesului urmãrit. Healy considerã cã
este posibilã abordarea accruals normale fãcând media
accruals totale ale anilor precedenþi. 

Modelul propus de DeAngelo este o particularizare a modelu-
lui lui Healy în care H=1, rezultatul prezentându-se astfel: 

Rezultatt = Rezultatt-1 + εt
în care εt → N (0; σ), iar N desemneazã legea normalã.
Astfel, cel mai bun estimator al rezultatului unui an este cel al
anului precedent. DeAngelo foloseºte ipoteza cã fiecare
componentã a rezultatului urmeazã un curs aleatoriu, astfel:

Accrualst = Accrualst-1 + εt
cu: εt → N (0; σ), de unde:

E (Accrualst) = E (Accrualst-1)

Accruals normalet = Accruals totalet-1.

3 Colasse B. - coordonator, Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit, Ed. 2009, Casta J.-F., Capitolul Theorie positive de la compt-
abilite pag. 1393-1401, http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/67/95/44/PDF /Theorie_positive_JFC_BAT_2009.pdf
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Modelele „economice” de accruals normale pornesc cu mo-
delul propus de Jennifer Jones (1991), care se bazeazã pe
doi factori economici determinanþi: accruals normale sunt
funcþie de nivelul imobilizãrilor corporale raportat la depre-
cierea prin amortizare; dacã necesarul de fond de rulment
este proporþional cu cifra de afaceri, atunci variaþia necesaru-
lui de fond de rulment este proporþionalã cu variaþia cifrei de
afaceri. Gestiunea strategicã a rezultatului constã în
împãrþirea, în repartizarea rezultatului pe diverse perioade.
Accruals modificã temporalitatea rezultatelor anunþate. Altfel
spus, orice decizie din prezent are un efect asupra unui exer-
ciþiu viitor – este proprietatea de auto-rezultat al accruals. De
exemplu, alegerea amortizãrii lineare faþã de amortizarea
acceleratã permite majorarea rezultatului în primele exerciþii,
dar ºi diminuarea în anii urmãtori4.

Întreaga teorie a accruals se bazeazã pe conceptul de
“matching”, potrivit cãruia cheltuielile apãrute în procesul
generãrii veniturilor ar trebui sã fie opozabile venitului obþinut,
în procesul generãrii profitului/pierderii perioadei. Atunci când
venitul este recunoscut, costul generat de obþinerea acestui
venit ar trebui ºi el recunoscut în contabilitate. 

Mãsurarea gestiunii rezultatului întâmpinã dificultãþi, pro-
venind din faptul cã gestiunea rezultatului se aflã la inter-
secþia dintre contabilitate, analizã economicã ºi contabilã ºi
statisticã. 

Evoluþia cercetãrii 
pozitive

În contextul nord-american, studiile au constat în examinarea
motivaþiilor care conduc la alegerea unei metode contabile
sau a unui portofoliu de metode. Concluziile cele mai semni-
ficative ale acestor studii empirice se referã la urmãtoarele
alegeri:

decizia de capitalizare a dobânzilor în costul imobilizãrilor
în curs (în loc de a le contabiliza în cheltuieli). Aceastã
soluþie, care majoreazã profitul, este practicatã de
entitãþile ale cãror raþiuni financiare sunt apropiate de
constrângerile impuse de contractele de împrumut ºi de
entitãþile de talie mare;

decizia de imobilizare a costurilor de cercetare ºi dez-
voltare (în loc de a le contabiliza în cheltuieli). Aceastã
soluþie este reþinutã de întreprinderile de talie micã, uti-
lizând-o ca pe o puternicã pârghie financiarã în vederea
distribuirii unei pãrþi cât mai mari din profit. Aceastã prac-
ticã, majorând rezultatul contabil, permite mai buna satis-

facere a clauzelor contractuale care intervin în timpul
negocierii împrumuturilor. Invers, pentru întreprinderile de
talie mai mare, acest obiectiv rãmâne secundar referitor
la micºorarea profitului lor contabil;

alegerea metodei de amortizare (linearã versus accele-
ratã). Tehnica de amortizare linearã este de preferinþã
practicatã de entitãþile care o utilizeazã ca pe o puternicã
pârghie financiarã, cu structurã de capital difuzã, fãrã bloc
de control ºi gestiune managerialã. În acest tip de entitãþi
în care managerul controleazã comunicarea financiarã,
aceastã alegere permite majorarea rezultatului publicat.
Alte studii au stabilit o relaþie între modificãrile metodei de
amortizare (trecerea de la amortizarea acceleratã la amor-
tizarea linearã) ºi politica de distribuire a dividendelor, în
special în cazul societãþilor pentru care aceastã distribuire
este limitatã prin clauze ale contractelor de împrumut;

alegerea unei metode de evaluare a stocurilor (LIFO ver-
sus FIFO). În situaþie inflaþionistã, alegerea metodei FIFO
genereazã un rezultat contabil mai mare decât cel care ar
fi fost obþinut utilizând metoda LIFO. Diferite studii aratã
cã metoda LIFO este reþinutã, în scopul reducerii rezulta-
tului, de preferinþã de cãtre întreprinderile de talie mare,
care activeazã într-un sector cu ratã înaltã de concen-
trare.

Dincolo de aceste ipoteze majore (remuneraþie, îndatorare,
dimensiune), alþi factori, adesea corelaþi, apar în mod empiric
ca determinanþi ai alegerilor contabile fãcute de manageri:
politica dividendelor, gradul de risc propriu întreprinderii,
structura acþionariatului.

În Statele Unite, studiile empirice pun în evidenþã faptul cã
alegerile contabile sunt influenþate mai ales de dimensiunea
ºi structura financiarã a entitãþilor, de natura clauzelor inse-
rate în contractele de împrumut, de structura capitalului ºi
sistemul de stimulare a managerilor. 

Unele dintre aceste studii aratã rezultate neconforme cu pre-
viziunile teoriei, fie din motive singulare, legate cel mai ade-
sea de contextul verificãrii empirice, fie din cauza unor
aspecte referitoare la ipoteza dimensiunii.

Verificarea empiricã a previziunilor apropierii politico-contrac-
tuale a alegerilor contabile a fost fãcutã ºi în mediul european
francofon. Ea conduce, într-un context de cercetare de majo-
rare a rezultatului, la concluzii conforme celor formulate de
teorie în ceea ce priveºte ipoteza îndatorãrii ºi, în general, la
o infirmare a ipotezei dimensiunii. 

În tabelul nr. 1 sunt prezentate ipoteze formulate ºi testate în
teoria pozitivã a contabilitãþii.

4 Jeanjean T., Gestion du resultat: Mesure et demesure, http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789 /3278/Jeanjean.pdf?sequence=2
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Teoria pozitivã a contabilitãþii:
critici ºi limite

Dupã ce a mobilizat, timp de mai multe decenii, o parte
importantã a cercetãrii nord-americane ºi a suscitat un mare
numãr de lucrãri empirice la rezultate adesea divergente,
ªcoala de la Rochester face obiectul criticilor care contestã
orientãrile sale epistemologice ºi denunþã atât caracterul sim-
plist al cadrului sãu de analizã, cât ºi limitãrile curentului de
cercetare.

În primul rând, criticile apreciazã cã obiectul teoriei pozitive a
contabilitãþii nu este judecat pertinent. Potrivit lui Christenson
(1983), teoria tinde sã explice ºi sã prevadã comportamentul
managerilor în ceea ce priveºte alegerea metodelor con-
tabile; ar trebui sã se intereseze în mod exclusiv de faptele
contabile - situaþiile financiare. 

Aceastã criticã l-a condus la calificarea teoriei dezvoltate de
ªcoala de la Rochester ca fiind o „sociologie a contabilitãþii”
ºi nu o teorie contabilã. În rãspunsul lor, Watts ºi Zimmerman
(1990) au precizat cã faptele studiate corespund unei con-
strucþii sociale, cã faptele contabile nu sunt independente de
manageri, întrucât aceºtia au interese care îi determinã sã

prefere anumite metode care sã le permitã sã acþioneze indi-
rect asupra procesului de alocare a resurselor: acest raþio-
nament ar justifica observarea practicilor contabile ºi ar con-
veni sã se vorbeascã despre o teorie a consecinþelor eco-
nomice ale alegerilor contabile.

În al doilea rând, în plan epistemologic, Watts ºi Zimmerman
propovãduiesc un pozitivism radical care se bazeazã pe o
concepþie a „teoriei” rezultate din ºtiinþele „dure” ºi împrumutã
modelarea sa ºtiinþelor economice (raþionalitate, maxi-
mizarea utilitãþii, piaþa informaþiei contabile etc.). 

În al treilea rând, natura contingentã a ipotezelor constituie o
limitare a modelului. Mecanismele de reglare a contractelor
sunt adesea specifice mediului nord-american. Este dificilã
transpunerea fãrã prudenþã a concluziilor cercetãrilor prece-
dente într-un context diferit. 

Existã importante diferenþe care þin de situaþia practicilor con-
tractuale (în special în domeniul stimulãrii conducerii), de
influenþa fiscalitãþii asupra practicilor contabile, de importanþa
controlului de tip familial sau de blocuri de control, precum ºi
de locul statului ºi al pieþelor financiare în activitatea econo-
micã.

O prezentare schematicã a celor trei nivele de critici ºi a
interdependenþei dintre ele se regãseºte în schema nr. 1.
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Concluzii
1. Dupã mai multe decenii de dezvoltare, teoria pozitivã a
contabilitãþii face obiectul a numeroase critici. Modelul
explicativ al alegerilor contabile ºi al genezei situaþiilor finan-
ciare propus de ªcoala de la Rochester, fondat pe o viziune
politico-contractualã a organizaþiilor, este judecat ca fiind
prea simplist. În ciuda unui „program de cercetare” conside-
rabil, introducerea acestei noi paradigme nu a permis apariþia
legilor de comportament suficient de generale ºi acceptate
pentru a explica acþiunile producãtorilor ºi utilizãrilor de infor-
maþie contabilã. Este totuºi pus în luminã rolul instituþional al
contabilitãþii în guvernarea entitãþilor.

2. Formularea acestei teorii a jucat un rol major în recenta
construcþie a fundamentelor cercetãrii contabile; introducerea
unei dezbateri de naturã epistemologicã, aplicarea unui pro-
gram de cercetare de mare amploare ºi sprijinirea câmpurilor
de cercetare conexe, pornind de la teoria economicã, teoria
financiarã sau teoria organizaþiilor, constituie factori care au
contribuit la legitimarea existenþei unui demers ºtiinþific în
contabilitate.

3. În ciuda criticilor aduse teoriei pozitive a contabilitãþii,
ipotezele formulate ºi testate referitoare la practicile contabile
ale entitãþilor rãmân actuale, putând fi luate drept referenþial
pentru noi demersuri în cercetarea contabilã ºi pentru dez-
voltarea celor deja întreprinse. Astfel, testele empirice care
evidenþiazã, pe de o parte, faptul cã piaþa are acuitatea de a
anticipa conþinutul informaþiei contabile anterior publicãrii
acesteia, iar, pe de altã parte, faptul cã informaþiile din
raportãrile financiare prezintã interes pentru piaþã doar în
ceea ce priveºte rezultatul contabil sunt veritabile instru-
mente care pot fi valorificate în abordãri actuale ale cercetãrii
privind utilitatea raportãrilor financiare în luarea deciziilor.
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Studiu privind îmbunãtãþirea gestionãrii
informaþiilor contabile aferente 
cheltuielilor cu activitãþile desfãºurate 
în UE prin agent de muncã temporarã

Study Concerning the Improvement of the Accounting Information
Management Related to the Expenses with the Activities in the EU 
Through Temporary Working Agent  
This research provided a careful and objective examination of the European Directive and of national regulations in force, and
also of the literature from the scope of the addressed theme and thus, it created the premises needed to identify several rel-
evant issues, of which: a. the characteristics of the activity organized by the temporary working staff, which influence the relat-
ed financial-accounting information; b. the existence of some regulation and contractual shortcomings, and their application
on the debated issues; c. the report of some possible risks which may affect the proper conduct of the temporary work and
also of the proper management of the financial-accounting information that it generates.

The shortcomings and the identified possible risks were targets for the expression of some opinions or argued personal pro-
posals, that the authors consider to be proper and opportune, of which they present those with significant effects, including
from the point of view of a plus of information, namely: a. to present a comprehensive definition that includes all the essen-
tial elements related to the temporary work in the EU, which subsequently are critically and objectively analyzed; b. to improve
the structure of the contracts concluded by the temporary working agent with the employee and, respectively, the user so that
to avoid the irregularities and risks that could be generated by them; c. they said it is benefic that in the contract with the user
or in an annex of it to be mentioned the documents and terms to which he should resent them to the working agent in view
of record-keeping and payment of salary and of those related to legal terms; d. as a consequence of the practical deficien-
cies found, the authors believe that it is justified to create a financial guarantee by the user, that he owes; e. the financial-
accounting information concerning the expenses related to the temporary working were delimited, according to the relation
with this activity and, in the same time, with the possibility of their accounting identification, in direct and indirect ones, and
within them, according to types of expenses.

Key words: temporary work in EU, accounting information, wage costs, social spending, direct costs, indirect costs

JEL Classification: M 41
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indirecte

Abstract

* Prof.univ.dr., Universitatea din Craiova, auditor financiar, e-mail: magda@auditsiexpertiza.ro
** Conf.univ.dr., Universitatea din Craiova, e-mail: cdragano@yahoo.com
*** Conf.univ.dr., Universitatea Titu Maiorescu, Bucureºti, e-mail: mari ciumag@yahoo.com

Magdalena MIHAI*, Cristian DRÃGAN** & Marin CIUMAG***



48

Cercetare

Audit Financiar, anul X

Introducere
Gestionarea performantã a cheltuielilor
pe care le ocazioneazã munca pres-
tatã, privitã la modul general, constituie
un obiectiv prioritar permanent pentru
managementul fiecãrei societãþi comer-
ciale, care, în funcþie de specificul acti-
vitãþii desfãºurate, poate înregistra un
nivel al cheltuielilor de naturã salarialã
ºi socialã chiar de peste 55%1.

Totodatã, se impune a fi considerat fap-
tul cã pentru gestionarea eficientã a
cheltuielilor astfel diferenþiate sunt ne-
cesare politici manageriale, dar, dupã
opinia noastrã, ºi informaþionale parti-
cularizate pe activitãþile economice ce
se realizeazã de cãtre firmã ºi, implicit,
pe cele ce privesc munca temporarã la
nivelul UE, care are perspective justifi-
cate de dezvoltare.

În acest context, apreciem cã gestio-
narea muncii temporare ce se desfã-
ºoarã în þãrile UE pentru activitãþi eco-
nomice, cu angajaþi de regulã din altã
þarã, precum ºi cheltuielile aferente
prezintã mai multe trãsãturi caracteris-
tice pe care le considerãm semnifica-
tive pentru a fi abordate în prezentul
articol. În susþinerea acestei afirmaþii
avem în vedere ºi faptul cã în literatura
de specialitate nu existã dezbateri pe
aceastã temã, care, probabil, nu a sus-
citat interes deoarece domeniul de
activitate analizat a fost conturat relativ
recent.

În plus, se reþine cã Directiva europea-
nã care, în prezent, reglementeazã
munca temporarã prin intermediul unei
persoane juridice denumitã agent auto-
rizat este în vigoare începând cu data

de 5 decembrie 20082, dupã care
statele UE au adoptat mãsurile nece-
sare pentru aplicarea cerinþelor acestei
reglementãri, care, în cazul þãrii noas-
tre, s-a realizat cu mare întârziere, prin
intermediul unei Hotãrâri de Guvern3.

Prevederile Directivei amintite sunt sta-
bilite sub denumirea de „munca prin
agent de muncã temporarã” ºi au ca-
racter obligatoriu, iar reglementãrile
naþionale din þãrile UE sunt conforme cu
prevederile acesteia ºi în asemenea
situaþie se poate menþiona cã toate
aspectele esenþiale ce se prezintã în
cele ce urmeazã sunt valabile în ma-
rea majoritate a lor pentru fiecare
þarã europeanã. Unele deosebiri ne-
semnificative se pot sesiza doar în
ceea ce priveºte transpunerea în
practicã a Directivei europene prin
intermediul reglementãrilor naþio-
nale.

Referitor la aceastã ultimã afirmaþie
amintim cã, în funcþie de posibilitãþile
existente, s-a efectuat documentarea
practicã la persoane juridice de profil
din România (agenþi autorizaþi) ºi astfel
s-au orientat referirile concrete de de-
taliu cãtre acestea ºi, totodatã, s-a optat
pentru utilizarea expresiei simplificate
de muncã temporarã sau activitate tem-
porarã.

Totodatã, menþionãm cã prezentul arti-
col, prin faptul cã analizeazã, într-o ma-
nierã complexã, cheltuielile unei activi-
tãþi relativ recent conturate, poate fi in-
clus în categoria celor cu caracter de
noutate, iar oportunitatea lui poate fi
justificatã datoritã perspectivelor de
extindere a muncii temporare în spaþiul
european.

Metodologia
cercetãrii

Studierea problematicii complexe a
gestionãrii informaþiilor financiar-con-
tabile aferente muncii temporare în þã-
rile UE a ocazionat examinarea unei
palete vaste de probleme, însã autorii
au considerat cã nu este posibil ca
acestea sã fie abordate exhaustiv.
Dintre problemele cu implicaþii asupra
temei prezentului articol au fost selec-
tate pentru a fi analizate în detaliu doar
cele apreciate cã, în egalã mãsurã, sunt
esenþiale ºi, totodatã, cã permit unele
comentarii exigente, precum ºi identifi-
carea unor neajunsuri, de naturã regle-
mentarã sau de aplicare practicã.
Astfel, în funcþie de constatãrile efective
s-au exprimat opinii sau, dupã caz,
propuneri personale de îmbunãtãþire a
gestionãrii informaþiilor financiar-con-
tabile aferente muncii temporare în
spaþiul european.

Pe de altã parte, menþionãm cã analiza
informaþiilor amintite a fost astfel orien-
tatã încât sã permitã depistarea unor
posibilitãþi de îmbunãtãþire a manage-
mentului care le gestioneazã ºi, în prin-
cipal, în ceea ce priveºte calitatea ºi
comunicarea lor între cei trei parteneri:
utilizator, angajat ºi agent de muncã
temporarã.

În vederea realizãrii dezideratelor amin-
tite, s-a efectuat examinarea atentã ºi
obiectivã atât a reglementãrilor europe-
ne ºi naþionale implicate în mod direct,
cât ºi a celor cu influenþã tangenþialã,
precum ºi a lucrãrilor ºtiinþifice disponi-
bile din domeniul muncii temporare, iar
informaþiile obþinute au fost prelucrate,

1 Income Magazine, 24 mai 2009.
2 Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncã temporarã, publicatã

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 327 din 5 decembrie 2008.
3 Hotãrârea Guvernului nr. 1256/21.12.2011 privind condiþiile de funcþionare, precum ºi procedura de autorizare a agentului de muncã temporarã,

M. Of. nr. 5/4.01.2012.
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analizate ºi sintetizate în sensul relie-
fãrii trãsãturilor sale caracteristice ºi a
depistãrii unor posibile riscuri sau nea-
junsuri, dar ºi pentru formularea de
opinii ºi propuneri de evitare ºi, respec-
tiv, de eliminare a lor.

Totodatã, s-a efectuat documentarea
practicã privind procedurile utilizate
pentru aplicarea reglementãrilor speci-
fice domeniului de activitate cercetat,
constatându-se, printre altele, unele
posibile riscuri de naturã reglementarã,
precum ºi contractualã privind rezol-
varea unor încãlcãri ale prevederilor de
aceastã naturã, din motive obiective
sau subiective.

Caracterizare 
succintã privind

organizarea 
activitãþilor

desfãºurate prin
agent de muncã 

temporarã
Gestionarea corectã a resurselor uma-
ne, aºa cum este cunoscut, reprezintã
un obiectiv deosebit de important ºi,
totodatã, complex pentru fiecare enti-
tate deoarece deciziile manageriale
aferente trebuie sã fie în deplinã con-
cordanþã cu specificul activitãþilor pe
care aceasta le desfãºoarã, iar sumele
ce se cheltuiesc cu remunerarea anga-
jaþilor – ºi nu numai – sunt apreciabile,
subliniindu-se cã ponderea lor în totalul
cheltuielilor entitãþilor analizate se
poate situa între 49% ºi 100%, dupã
cum acestea, pe lângã obiectul princi-

pal de activitate declarat (munca tem-
porarã), desfãºoarã sau nu ºi alte acti-
vitãþi economice.

Potrivit afirmaþiei unor specialiºti de
marcã în domeniu „Deciziile manageri-
ale din domeniul resurselor umane sunt
printre cele mai dificile ºi... variazã de la
o organizaþie la alta.... deoarece trebuie
sã corespundã nevoilor acestora”4. 

Totodatã, subliniem cã în cazul activi-
tãþii analizate poate fi consideratã ºi
opinia potrivit cãreia deciziile de per-
sonal se adoptã în situaþii extrem de
complexe, în care „trebuie sã se facã o
serie de alegeri sau selectãri cu privire
la factorul uman, de multe ori, extrem
de dificile”5. 

În legãturã cu exigenþele amintite, con-
siderãm cã este justificatã sublinierea
cã în cazul activitãþilor economice des-
fãºurate în UE prin intermediul agenþilor
de muncã temporarã se impune un plus
de atenþie ºi profesionalism datoritã
specificului recrutãrii, angajãrii, utilizãrii
ºi remunerãrii resurselor umane, ceea
ce se reliefeazã în continuare.

În vederea abordãrii principalelor pro-
bleme ce privesc tema supusã studiu-
lui, apreciem cã pentru început este
oportunã o definire a muncii temporare
la care ne referim, în funcþie de condiþi-
ile legale, europene ºi naþionale, în care
aceasta se organizeazã ºi gestioneazã.

Astfel, considerãm cã aspectele esen-
þiale pe care le implicã activitatea anali-
zatã pot fi sintetizate aºa cum se pre-
zintã în cele ce urmeazã.

Munca temporarã reprezintã efectua-
rea de activitãþi economice, prevãzu-
te de codul CAEN, cu sau fãrã scop
lucrativ, pe duratã prestabilitã, de
cãtre salariaþi solicitaþi de persoane
juridice sau fizice, denumite utiliza-
tori, ºi angajaþi de o persoanã juri-

dicã autorizatã, denumitã agent de
muncã temporarã, cu sediul în altã
þarã europeanã, cu respectarea re-
glementãrilor acesteia de adoptare a
Directivei europene în domeniu, pe
bazã de contracte de punere la dis-
poziþie ºi, respectiv, de muncã.

Aceastã definire a muncii temporare re-
liefeazã câteva caracteristici rele-
vante aferente activitãþilor de aceastã
naturã, dintre care le prezentãm pe cele
apreciate ca fiind sugestive. 

Fiecare activitate din categoria
amintitã ocazioneazã implicarea a
trei participanþi, din ipostaze diferite
ºi relaþionate prin douã contracte
distincte pe care le încheie agentul
de muncã: un contract de muncã ºi
implicit de remunerare ce se încheie
cu angajatul ºi un alt contract de
punere a acestuia la dispoziþia uti-
lizatorului, pe baza solicitãrii sale
anterioare. Acesta trebuie sã decon-
teze toate sumele ce privesc salari-
ile ºi contribuþiile sociale în legãturã
cu respectivul angajat, precum ºi
comisionul convenit. Astfel, salaria-
tul este plãtit de angajator (agentul
de muncã), însã aceste sume sunt
obþinute de la utilizator.

Elementele obligatorii care trebuie
sã fie prevãzute în cele douã con-
tracte amintite sunt nominalizate în
reglementarea specificã (HG) ºi în
Codul muncii6, însã considerãm cã,
pe baza experienþei practice a a-
gentului de muncã, ele pot fi extinse
cu posibile situaþii de excepþie sau
riscuri care intervin pe parcursul
desfãºurãrii misiunii de muncã,
ceea ce faciliteazã soluþionarea
efectelor nefavorabile pe care aces-
tea le genereazã. În contractul de
muncã temporarã, care poate sã

4 Nicolescu, Ovidiu ºi colectiv, Abordãri moderne în managementul ºi economia organizaþiei, vol. 2, Managementul pe domenii de activitate, Ed.
Economicã, Bucureºti, 2003, pag. 433.

5 Manolescu, Aurel, Managementul resurselor umane, ediþia a IV-a, Ed. Economicã, Bucureºti, 2003, pag. 21.
6 Legea nr.53/24.01.2004, republicatã, privind Codul muncii, art.91 alin. (2) ºi 94 alin. (2), M.Of. nr. 345/18.05.2011.
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conþinã mai multe asemenea misi-
uni, se stipuleazã, ca element im-
portant, cuantumul ºi modalitãþile de
remunerare a salariatului, iar dintre
prevederile contractului de punere
la dispoziþie menþionãm, în plus, pe
cel ce priveºte valoarea comisionu-
lui ce se cuvine agentului de muncã.

Activitãþile care fac obiectul muncii
temporare nu sunt limitative, însã
trebuie sã fie identificate prin codul
CAEN, care permite efectuarea
raportãrilor financiar-contabile ulte-
rioare de cãtre agentul de muncã
temporarã.

Organizarea evidenþei operative ºi
întocmirea raportãrilor legale privind
angajaþii, precum ºi þinerea contabi-
litãþii activitãþilor economice reali-
zate ºi prezentarea declaraþiilor fis-
cale referitoare la obligaþiile ºi plãþile
aferente revin agentului de muncã
temporarã care, în acest scop, are
în vedere reglementãrile naþionale
generale de naturã financiar-con-
tabilã conforme cu directivele eu-
ropene. 

În altã ordine de idei, considerãm cã un
alt element caracteristic privind munca
temporarã îl reprezintã garanþia finan-
ciarã care, potrivit H.G. amintite, tre-
buie constituitã de cãtre agentul de
muncã temporarã la nivelul a 25 de
salarii de bazã minime brute pe þarã ºi a
contribuþiilor sociale aferente, fiind des-
tinatã doar pentru plata obligaþiilor de
aceastã naturã ºi numai atunci când
firma nu dispune de fonduri suficiente.

Pentru îndeplinirea obiectivului privind
garanþia sunt stabilite mai multe exi-
genþe privind constituirea, utilizarea ºi
menþinerea ei la nivelul iniþial, fapt pen-
tru care se impun politici contabile ºi
proceduri de audit adecvate, care sã
permitã obþinerea de informaþii utile,
dintre care amintim pe cele ce privesc
urmãtoarele aspecte esenþiale:

îndeplinirea condiþiilor obligatorii de
constituire a garanþiei financiare ºi

anume: exactitatea valorii acesteia;
rezervarea ei într-un cont bancar ºi
contabilizarea acesteia într-un cont
analitic distinct, pe baza extrasului
de cont emis de unitatea bancarã;

existenþa documentelor justificative
pentru sumele care au diminuat
garanþia financiarã, în sensul con-
cordanþei lor cu destinaþiile legale, a
insuficienþei resurselor bãneºti pro-
venite de la utilizatori ºi a respectãrii
scadenþei obligaþiilor plãtite;

menþinerea garanþiei financiare la
nivelul iniþial, prin completarea ei în
5 zile de la data când a fost diminu-
atã cu plãþile legale efectuate;

respectarea normelor metodologice
de contabilizare a documentelor jus-
tificative pe care le ocazioneazã
operaþiunile amintite mai sus, cu
precizarea cã formulele contabile
necesare se identificã cu uºurinþã,
fapt pentru care nu se justificã a fi
prezentate.

Un alt aspect ce impune atenþie se re-
ferã la faptul cã în practicã se poate
întâlni ºi situaþia în care garanþia finan-
ciarã nu este suficientã sau autorizaþia
agentului de muncã temporarã a fost
retrasã fãrã ca acesta sã fi plãtit obli-
gaþiile amintite în termen de 15 zile de
la data scadenþei. Efectuarea plãþilor
astfel datorate ºi, deci, onorarea drep-
turilor cuvenite salariaþilor trebuie asigu-
ratã de cãtre utilizator, care ulterior îºi va
recupera resursele consumate, prin
acþiune directã, de la agentul de muncã.

Avându-se în vedere asemenea situaþii,
dar ºi riscul insuficienþei temporare a
resurselor financiare necesare pentru
decontarea lunarã a sumelor datorate
agentului de muncã – corespunzãtoare
muncii prestate de angajaþi – care, la
rândul lui, sã poatã efectua plãþile care
îi revin, considerãm cã este justificat sã
propunem sã fie prevãzutã în con-
tract obligaþia utilizatorului de a con-
stitui o garanþie financiarã, la nivelul
obligaþiilor totale de plãtit pentru douã

luni. Astfel, se evitã întârzierile la platã
a sumelor pe care acesta le datoreazã,
iar obligaþiile referitoare la angajaþi se
vor putea onora la scadenþã, deoarece
respectivele sume reprezintã singura
sursã de disponibilitãþi pentru agentul
de muncã în calitate de angajator.

Considerente 
privind informaþiile

aferente cheltuielilor 
cu activitãþile 

temporare
Din cele expuse în capitolul precedent,
se poate observa cã gestionarea re-
surselor umane, sub aspectul angajãrii
ºi remunerãrii lor, ºi implicit al cheltu-
ielilor pe care le ocazioneazã, se loca-
lizeazã, în principal, la nivelul agentului
de muncã temporarã.

La rândul sãu, utilizatorul priveºte aces-
te operaþiuni ca beneficiar al unei
prestãri de servicii a cãror valoare,
împreunã cu un comision acceptat, o
deconteazã lunar agentului de muncã
sub forma unei sume totale. Însã, se
impune sublinierea cã este interesat sã
cunoascã structura acestei sume în
vederea determinãrii eficienþei sale, în
corelaþie cu efectele prestaþiei astfel
decontate.

Totodatã, se precizeazã cã tema abor-
datã se examineazã avându-se în
vedere faptul cã agentului de muncã
temporarã îi este permis sã desfãºoare
ºi alte activitãþi a cãror pondere poate
reprezenta maximum 49% din cifra de
afaceri a firmei sale. În asemenea situ-
aþii, care se întâlnesc în mod frecvent,
este evidentã necesitatea delimitãrii
riguroase, în scopul analizei ºi adoptãrii
deciziilor ce se impun, a informaþiilor ce
privesc cheltuielile cu resursele umane
puse la dispoziþia utilizatorilor din alte
þãri europene. 
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De altfel, considerãm cã informaþiile la
care ne referim constituie un subsis-
tem informaþional indispensabil în
procesul decizional, privit din per-
spectiva gestionãrii corecte a cheltuie-
lilor, directe ºi indirecte, pe care le oca-
zioneazã resursele umane utilizate
pentru activitãþi temporare, iar într-o al-
tã formulare „conferã managementului
coerenþa necesarã”7, deoarece asigurã
premisele necesare de cunoaºtere a lor
la nivelul tuturor factorilor decizionali.

Informaþiile aferente cheltuielilor cu
munca temporarã se obþin prin prelu-
crarea ºi înregistrarea documentelor
justificative primite în fiecare lunã de la
utilizatori, care poartã rãspunderea
pentru corectitudinea întocmirii lor.
Pentru obþinerea tuturor informaþiilor
necesare, în procesul managerial se
aplicã reglementãrile contabile naþio-
nale prin care este adoptatã Directiva
europeanã în domeniu8, cu precizarea
cã agentul de muncã trebuie sã sta-
bileascã proceduri analitice proprii care
sã asigure o delimitare riguroasã a lor
faþã de cele ce privesc alte activitãþi pe
care acesta le desfãºoarã, precum ºi,
dupã opinia noastrã, pe utilizatorii
parteneri. Satisfacerea acestor dezide-
rate este posibilã ºi, totodatã, permisã
metodologic doar în condiþiile orga-
nizãrii unei evidenþe analitice adecvate,
care sã fie realizatã prin integrarea ei în
aplicaþia informaticã utilizatã pentru
þinerea contabilitãþii financiare.

În ceea ce priveºte necesitatea ºi utili-
tatea unor informaþii contabile detaliate
privind activitãþile temporare apreciem
cã este interesantã ºi afirmaþia existen-
tã în literatura de specialitate potrivit cã-
reia „Prin instrumentele sale, contabili-
tatea intermediazã un bogat schimb de
informaþii cu controlul de gestiune

socialã”9. Subsistemul informaþional la
care ne referim necesitã, în mod firesc,
atât la nivelul agentului de muncã, cât ºi
al utilizatorului, elemente ºi proceduri
conforme cu prevederile contractuale
pentru situaþii normale, însã nu pot fi
omise situaþiile de excepþie sau de
abatere de la prevederile contractuale
care se pot întâlni în activitatea prac-
ticã, cum sunt: concediile medicale sau
de odihnã, învoirile fãrã platã, efectua-
rea de ore suplimentare etc. Informaþiile
care se obþin sunt utile ambilor parte-
neri în vederea cunoaºterii ºi analizei în
detaliu a tuturor cheltuielilor cu munca
temporarã, precum ºi a efectuãrii la ter-
men a tuturor plãþilor pe care aceasta le
genereazã, dar ºi pentru a fi puse la
dispoziþia organelor de control fiscal ºi a
inspectorilor de muncã, iar, în cazul uti-
lizatorilor, ºi a reprezentanþilor sindica-
telor.

Având în vedere aceste ultime aspecte,
s-a considerat cã este justificatã opinia
potrivit cãreia contabilitatea analiticã de
la nivelul agentului de muncã tempo-
rarã sã fie înscrisã în mod clar în politi-
cile contabile ale acestuia, în sensul de
a permite furnizarea de informaþii dis-
tincte privind cheltuielile efective la
nivelul utilizatorilor, dar ºi pe feluri
de cheltuieli.

Obþinerea unor astfel de informaþii oca-
zioneazã un efort suplimentar nesemni-
ficativ, însã prezintã avantajul cã faci-
liteazã soluþionarea sumelor decontate
în plus sau în minus faþã de prevederile
contractuale, ca urmare a situaþiilor
specifice care intervin în cursul fiecãrei
luni de activitate, dintre care au fost
exemplificate anterior câteva dintre ele,
dar nu este de neglijat faptul cã pot fi
utile ºi auditorilor interni, precum ºi
celor financiari.

În ceea ce priveºte delimitarea infor-
maþiilor contabile ºi, implicit, a subsis-
temului informaþional aferente cheltu-
ielilor cu munca temporarã se impune,
într-o primã fazã, a fi considerat conþi-
nutul lor economic potrivit conturilor sin-
tetice din clasa a 6-a din Planul general
de conturi „Conturi de cheltuieli”, la care
se deschide câte un cont analitic dis-
tinct pentru aceastã activitate. Ulterior,
prin intermediul unei balanþe analitice a
respectivelor conturi se obþin informaþi-
ile care privesc cheltuielile totale afe-
rente activitãþii temporare a firmei, de-
limitate pe feluri de cheltuieli, în ordinea
crescãtoare a simbolurilor conturilor
sintetice de cheltuieli de la care provin,
cu precizarea cã unele dintre sumele
respective sunt nesemnificative ºi, în
mod firesc, nu prezintã utilitate în pro-
cesul managerial.

În scopul obþinerii unor informaþii rele-
vante, considerãm cã este justificatã o
grupare a cheltuielilor analizate, aºa
cum s-a sugerat anterior, în directe ºi
indirecte, în funcþie de modul de identi-
ficare a lor pe domeniul de muncã tem-
porarã a firmei.

Cheltuielile directe se pot identifica
nemijlocit pe fiecare utilizator, pe baza
documentelor justificative primite de la
acesta, care se prelucreazã în mod o-
biºnuit. Sumele corespunzãtoare aces-
tor cheltuieli se stabilesc pe baza unor
cote procentuale legale, care sunt con-
stante, iar în contabilitate sunt înregis-
trate la conturile analitice deschise în
cadrul urmãtoarelor conturi sintetice, în
ordinea simbolurilor ce le sunt atribuite:
625 „Cheltuieli cu deplasãri, detaºãri ºi
transferãri”, pentru diurna care se plã-
teºte în cazul schimbãrii frecvente de
cãtre utilizator a locului de muncã º.a.;
628 „Alte cheltuieli cu serviciile execu-

7 Constantinescu, Dumitru ºi Nistorescu, Tudor, Economia întreprinderii, pag. 134, Ed. Universitaria, Craiova, 2008.
8 Ordinul M.F.P. nr. 3055/29.10.2009 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, cu modificãrile ulterioare, M.

Of. Nr. 766 bis/10.11.2009.
9 Iacob, Constanþa ºi Vãrzaru, Anca (coord.), Impactul controlului de gestiune creativ asupra performanþelor la nivelul I.M.M.-lor ºi întreprinderilor

liberale, pag. 66, Ed. Universitaria, Craiova, 2011.
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tate de terþi”, pentru comisioanele plã-
tite în alte þãri pentru identificarea de noi
utilizatori etc.; 641 „Cheltuieli cu salari-
ile personalului”; 6451 „Contribuþia uni-
tãþii la asigurãrile sociale”; 6452 „Con-
tribuþia unitãþii pentru fondul de ºomaj”,
inclusiv pentru contribuþia angajatorului
la fondul de garantare a creanþelor
salariale; 6453 „Contribuþia angajatoru-
lui pentru asigurãrile sociale de sãnã-
tate”, inclusiv pentru contribuþia angaja-
torului pentru concedii ºi indemnizaþii.

Având în vedere cã este important sã
fie utilizate informaþii semnificative în
managementul firmei, considerãm cã
este oportun ca trei dintre categoriile de
cheltuieli de mai sus, respectiv cele ce
privesc contribuþia la fondul de ºomaj,
contribuþia pentru concedii ºi indem-
nizaþii ºi pentru fondul de garantare a
creanþelor salariale, sã fie analizate sub
forma unei valori totale deoarece deþin
ponderi care nu pot influenþa decizia
care se adoptã.

Cheltuielile indirecte nu pot fi identifi-
cate la nivelul utilizatorilor ºi al diverse-
lor activitãþi pe care le realizeazã agen-
tul de muncã temporarã, fapt pentru
care se impune delimitarea sumelor ce
privesc doar activitãþile temporare prin
efectuarea unor calcule simple de re-
partizare, în funcþie de un element care
sã corespundã acestui scop. Pentru
situaþia la care ne referim, opinãm cã
este indicatã „cifra de afaceri” a firmei,
pe total ºi pe activitãþile acesteia.

Astfel, calculele efective de delimitare a
cheltuielilor analizate constau, pe de o
parte, în determinarea unui coeficient
de repartizare la nivelul firmei, prin ra-
portarea totalului cheltuielilor indirecte
la cifra de afaceri a acesteia. Pe de altã
parte, acest coeficient se aplicã la cifra
de afaceri aferentã tuturor activitãþilor
temporare ºi, astfel, se stabileºte nive-
lul cheltuielilor indirecte corespunzã-
toare acestor activitãþi. 

În situaþia în care se doreºte o delimita-
re a sumei astfel obþinute pe utilizatori,
în vederea obþinerii unor informaþii deta-
liate la nivelul acestora, se procedeazã
în mod similar, cu deosebirea cã se
poate opta pentru „remuneraþia brutã”
ca bazã de repartizare rezonabilã.

În ceea ce priveºte nomenclatorul chel-
tuielilor indirecte, apreciem cã nu este
necesar sã fie prezentat. Aceste cheltu-
ieli se regãsesc în oricare cont sintetic
de cheltuieli, precum ºi în cinci conturi
analitice distincte deschise la conturile
sintetice unde se oglindesc ºi cheltu-
ielile directe, la alte conturi analitice.

Referitor la identificarea informaþiilor
analizate anterior, inclusiv pe activitãþile
temporare, menþionãm ºi faptul cã în li-
teratura de specialitate se afirmã, în
mod întemeiat, cã „toate cheltuielile, ca
de altfel ºi veniturile, se delimiteazã,
inclusiv în contul de profit ºi pierdere, în
funcþie de natura lor, în sensul activitã-

þilor pentru care se efectueazã”10, între
care se înscrie ºi activitatea analizatã în
prezentul articol.

În concluzie, considerãm cã prin ceea
ce s-a prezentat în cadrul acestei lucrãri
se oferã mai multe informaþii relevante
pentru numeroºi destinatari interesaþi,
teoreticieni ºi practicieni în domeniul
muncii temporare, dar ºi al cheltuielilor
salariale ºi al auditãrii acestora, precum
ºi câteva opinii ºi propuneri personale
modeste care, la rândul lor, creeazã
premise favorabile pentru dezbateri
viitoare în literatura de specialitate. 

Totodatã, se poate sublinia cã plusul de
informaþii scoase în evidenþã se referã
la un domeniu de activitate cu trend
ascendent de extindere în þara noastrã,
ºi nu numai, care, în mod firesc, va fi
influenþat, în principal, de transformãrile
economice ºi financiare ce se vor pro-
duce în spaþiul european. 

10 Staicu, Constantin (coord.), Contabilitate financiarã, vol. II, pag. 98, Ed. Universitaria, Craiova, 2010.

Boceanu, George - Perfecþionarea relaþiilor ºi condiþiilor de muncã, Ed. Tribuna Economicã,
Bucureºti, 2010.

Constantinescu, Dumitru ºi Nistorescu, Tudor Economia întreprinderii, Ed. Universitaria,
Craiova, 2008.

Iacob, Constanþa ºi Vãrzaru, Anca (coord.) - Impactul controlului de gestiune creativ asupra
performanþelor la nivelul I.M.M.-lor ºi întreprinderilor liberale, Ed. Universitaria, Craiova,
2011.

Manolescu, Aurel Managementul resurselor umane, ediþia a IV-a, Ed. Economicã, Bucureºti,
2003.
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Introducere
Studiul de faþã îºi propune sã analizeze relaþia dintre practi-
cile de management al rezultatului ºi previziunile analiºtilor
financiari pe piaþa emergentã a României. Deºi existã o lite-
raturã vastã care trateazã aceastã relaþie pe pieþele financia-
re dezvoltate, rezultatele nu sunt întotdeauna convergente,
iar acestea sunt aproape inexistente pentru economiile emer-
gente. Astfel, existã dovezi empirice pentru economii dez-
voltate (Bartov et al., 2002) care aratã cã pieþele recom-
penseazã firmele care reuºesc sã atingã aºteptãrile investi-
torilor în ce priveºte performanþa ºi cã managerii sunt, prin
urmare, motivaþi sã atingã aºteptãrile pieþei pentru a obþine o
creºtere a preþurilor acþiunilor dupã anunþarea profitului exer-
ciþiului. De asemenea, existã studii care aratã cã aºteptãrile
pieþelor în ceea ce priveºte profitabilitatea companiilor sunt
mai bine surprinse de previziunile analiºtilor financiari pentru
profitul pe acþiune al companiilor cotate (O’Brien, 1988).

În acest context, se pune problema mãsurii în care previziu-
nile analiºtilor financiari pot fi vãzute doar ca o referinþã
externã pentru evaluarea managerilor sau ca un pol de pre-
siune excesivã (Yu, 2004), care induce managerilor un anu-
mit tip de comportament. Existã dovezi empirice pentru pieþe
dezvoltate care atestã cã managerii folosesc tehnici de
gestiune a rezultatului pentru a atinge previziunile analiºtilor
financiari. Astfel, Graham et. al. (2005), într-o cercetare-son-
daj, au arãtat cã o mare parte din directorii financiari vizaþi
sunt dispuºi la a apela la tehnici de gestiune a rezultatului
pentru a atinge previziunile analiºtilor financiari. De aseme-
nea, Abarbanell ºi Lehavy (2003) au arãtat cã tehnicile de
management al rezultatului depind ºi de clasificarea com-
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paniei de cãtre analiºtii financiari, respectiv, companiile ale
cãror acþiuni sunt recomandate pentru vânzare sunt motivate
sã creeze rezerve de profit, în timp ce firmele recomandate
pentru investiþii tind sã creascã profitul pentru a atinge sau a
depãºi cu puþin previziunile analiºtilor financiari. În acest con-
text, Abarbanell ºi Lehavy (2003) considerã cã analiºtii fie nu
reuºesc sã anticipeze, fie nu sunt motivaþi sã anticipeze com-
plet în previziunile lor eforturile companiilor de a gestiona
profiturile. În plus, Previts et al. (1994) au susþinut cã analiºtii
preferã sã urmãreascã firmele care dispun de instrumente
eficace de management al rezultatului, care nu prezintã un
risc major pentru aceºtia în ceea ce priveºte corectitudinea
previziunilor lor ºi a recomandãrilor de investiþie. O poziþie
opusã a fost propusã de Yu (2004) care a susþinut cã analiºtii
financiari joacã un rol activ în guvernanþa corporativã, com-
paniile urmãrite de un numãr mai mare de analiºti financiari
tinzând sã apeleze în mai micã mãsurã la tehnici de gestiune
a rezultatului. Cu toate acestea, atingerea previziunilor ana-
liºtilor financiari nu este singura motivaþie pentru care mana-
gerii utilizeazã instrumente de gestiune a rezultatului, alte
motivaþii putând consta în angajamente contractuale privind
mãrimea indicatorilor de performanþã sau considerente de
ordin fiscal. Shane ºi Stock (2006), de exemplu, au arãtat cã
analiºtii financiari reuºesc în micã mãsurã sã-ºi ajusteze pre-
viziunile pentru a surprinde tendinþa companiilor de a trans-
fera profiturile în anii care beneficiazã de cote de impozitare
mai reduse. Ramnath et al. (2008) considerã cã sunt nece-
sare cercetãri viitoare care sã continue investigarea mãsurii
în care analiºtii financiari sunt capabili sã anticipeze sau sã-
ºi ajusteze previziunile pentru a surprinde motivaþiile com-
paniilor de a apela la practici de management al rezultatului.

În acest context, considerãm cã pe pieþele de capital slab
dezvoltate, cum este ºi cea româneascã, tehnicile de gesti-
une a rezultatului nu sunt utilizate în primul rând pentru a
atinge previziunile analiºtilor financiari. Pe astfel de pieþe,
este susceptibil ca motivaþiile de ordin fiscal sau unele care
þin de þinte contractuale de performanþã ºi de remunerare a
managerilor sã fie mai importante ºi este foarte probabil ca
apelarea la tehnicile de gestiune a profiturilor sã îngreuneze
eforturile de previzionare ale analiºtilor financiari.

Având în vedere caracteristicile mediului economic româ-
nesc, studiul de faþã îºi propune sã investigheze mãsura în
care practicile de management al rezultatului au un impact
negativ asupra corectitudinii previziunilor analiºtilor financiari
pentru companiile româneºti cotate, ipoteza studiului fiind:

H: Erorile de previzionare sunt mai mari pentru 
companiile care apeleazã în mai mare mãsurã la practici 

de management al rezultatului. 

Metodologia cercetãrii
Populaþia pe care se bazeazã studiul este formatã din toate
companiile româneºti cotate la Bursa de Valori Bucureºti
pentru care existã previziuni ale analiºtilor financiari disponi-
bile în baza de date Thomson Reuters I/B/E/S. Impactul prac-
ticilor de management al rezultatului a fost investigat la douã
momente diferite, în raport cu momentul publicãrii situaþiilor
financiare, pentru a vedea în ce mãsurã previziunile
analiºtilor financiari reuºesc sã înglobeze informaþiile legate
de astfel de practici odatã cu apropierea datei de publicare a
rezultatelor financiar-contabile efective. Astfel, au fost avute
în vedere previziunile efectuate în luna decembrie a anului de
raportare (46 de observaþii anuale) ºi cele efectuate în luna
decembrie a anului anterior celui de raportare (29 de obser-
vaþii anuale), perioada acoperitã de analiºtii financiari fiind
2004-2010. Ne aºteptãm ca o eventualã corelaþie între un in-
dicator al practicilor de management al rezultatului ºi erorile
de previzionare sã scadã în intensitate sau sã devinã inexis-
tentã pentru luna decembrie a anului de raportare.

Pentru a surprinde tendinþa companiilor de a apela la practici
de management al rezultatului, am folosit indicatorul propus
de Leuz et al. (2003), care mãsoarã posibilitatea companiilor
de a supraevalua sau subevalua profiturile raportate, bazân-
du-se pe mãrimea profitul aferent veniturilor/cheltuielilor din
exploatare recunoscute, dar neîncasate/plãtite (the magni-
tute of accruals, engl.). Indicatorul este calculat ca valoarea
absolutã a raportului între profitul aferent veniturilor/cheltu-
ielilor din exploatare recunoscute, dar neîncasate/ plãtite
(accruals, engl.) ºi fluxul de trezorerie din exploatare.
Scalarea cu fluxul de trezorerie din exploatare vizeazã evita-
rea disparitãþilor de mãrime ºi performanþã.

Analiza a avut la bazã urmãtorul model de regresie, dupã
cum urmeazã:

Unde:

ERROR: Eroarea de previzionare pentru compania i la
momentul t, calculatã ca valoarea absolutã a dife-
renþei dintre mediana profitului pe acþiune previzionat
ºi valoarea efectivã a profitului pe acþiune, scalatã cu
preþul acþiunilor companiei i la momentul t;

EM: Un indicator pentru managementul rezultatului, calcu-
lat ca valoare absolutã a raportului între profitul afe-
rent veniturilor/cheltuielilor din exploatare recunos-
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cute, dar neîncasate/plãtite (accruals, engl.) ºi fluxul
de trezorerie din exploatare la sfârºitul perioadei de
raportare t pentru compania i;

SIZE: Valoarea capitalizãrii bursiere pentru compania i la
momentul t;

FOLLOWING: Numãrul de previziuni financiare incluse în
calculul medianei profitului pe acþiune previzionat
pentru compania i la momentul t;

Coeficientul indicatorului pentru managementul rezultatului
(variabila EM) se aºteptã sã fie pozitiv, respectiv apelarea în
mai mare mãsurã la practici de management al rezultatului
duce la creºterea erorilor de previzionare. Variabila SIZE a
fost folositã pentru a controla tendinþa companiilor mari de a
divulga un volum mai mare de informaþii, ceea ce face ca pre-
viziunile analiºtilor sã fie mai corecte. În plus, a fost inclusã
variabila FOLLOWING, care urmãreºte sã controleze efectul
unei eventuale competiþii în rândul analiºtilor financiari, care
amelioreazã acurateþea previziunilor, în condiþiile în care acþi-
unile sunt urmãrite de un numãr mai mare de analiºti. De re-
gulã, studiile de specialitate, de exemplu Tarca, 2009, eliminã
din eºantion companiile care nu sunt urmãrite de cel puþin trei
analiºti financiari (Tabelul 1).

Rezultatele cercetãrii
S-a observat cã sunt puþine companii urmãrite de trei sau mai
mulþi analiºti financiari. Prin urmare, pentru a nu diminua
populaþia observatã prin eliminarea previziunilor consensuale
care nu includ un numãr rezonabil de analiºti financiari, am

renunþat la variabila FOLLOWING, întrucât este puþin proba-
bil ca aceasta sã aibã o influenþã semnificativã asupra ero-
rilor de previzionare. 

Pentru linearitate ºi întrucât variabilele EM ºi SIZE nu sunt dis-
tribuite normal, a fost efectuatã o transformare logaritmicã a
acestora. De asemenea, au fost eliminate trei observaþii care
ieºeau din tendinþã (outliers, engl.) la sfârºitul perioadei de ra-
portare. Rezultatele regresiei sunt prezentate în tabelul 2.

Aºa cum era de aºteptat, rezultatele au arãtat cã previziunile
analiºtilor financiari au fost mai corecte pentru companiile
care au apelat în mai micã mãsurã la practicile de manage-
ment al rezultatului, indicatorul de management al rezultatu-
lui fiind corelat pozitiv cu erorile de previzionare ale analiºtilor
financiari. Se observã, de asemenea, o scãdere în intensitate
a acestei corelaþii la sfârºitul exerciþiului, faþã de începutul
exerciþiului (sig. 0,025 faþã de 0,013 respectiv R2 11% faþã de
20%), ceea ce denotã faptul cã analiºtii financiari reuºesc sã
înglobeze o parte din informaþiile incluse în situaþiile financia-
re interimare spre sfârºitul exerciþiului financiar, previziunile
analiºtilor financiari fiind mai puþin vulnerabile faþã de practi-
cile de gestiune a rezultatului în aceastã perioadã. Tendinþa
se menþine ºi în condiþiile în care este inclusã ºi variabila
SIZE (mãrimea companiei) pentru a controla efectul divulgãrii
unui volum mai mare de informaþii. Se observã cã erorile de
previzionare efectuate la începutul exerciþiului sunt corelate
negativ cu mãrimea companiei (firmele mai mari, care divul-
gã un volum mai mare de informaþii, beneficiazã de previziuni
mai corecte) ºi pozitiv cu indicatorul pentru managementul
rezultatului. Deºi sensul legãturii se menþine, corelaþiile scad
în intensitate la sfârºitul perioadei de raportare, ca urmare a
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încorporãrii informaþiilor divulgate de companiile cotate în
cursul exerciþiului financiar.

Concluzii
Lucrarea a investigat efectul practicilor de management al
rezultatului ale companiilor româneºti cotate asupra corecti-
tudinii previziunilor analiºtilor financiari. Rezultatele au arãtat
cã firmele româneºti cotate care apeleazã în mai micã
mãsurã la tehnici de gestiune a rezultatului, beneficiazã de
previziuni mai corecte. Cea mai importantã limitã a studiului
derivã din numãrul mic de societãþi româneºti cotate urmãrite
de analiºtii financiari ºi din perioada limitatã de timp acope-
ritã de previziunile acestora.
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