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Bucureºti, 3-4 noiembrie 2011

Un important eveniment din viaþa profesiei de audit a avut loc
în perioada 3-4 noiembrie a.c., la Bucureºti, Hotel Marriott, în
organizarea Camerei Auditorilor Financiari din România: cel
de-al 3-lea Congres al Auditorilor Financiari din România,
care a avut drept temã „Profesia de audit – pentru încre-
derea investitorilor ºi protejarea interesului public”. Cu
aceastã ocazie a fost marcatã ºi Ziua Naþionalã a Auditorului
Financiar. Potrivit tradiþiei, aceastã manifestare profesionalã
de anvergurã are loc la un interval de doi ani ºi jumãtate,
Congresul actual fiind organizat sub coordonarea noului
Consiliu al Camerei, care a fost ales la 18 iunie a.c.

Deschizând lucrãrile Congresului, prof. univ. dr. Horia Neam-
þu, preºedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

a salutat prezenþa a numeroase personalitãþi recunoscute în
România ºi în plan internaþional, reprezentanþi ai organis-
melor profesionale din þarã ºi din strãinãtate, ai autoritãþilor
de reglementare, ai mediului academic ºi de afaceri, membri
ºi stagiari ai Camerei, ziariºti.

Printre personalitãþile de marcã ale profesiei pe plan inter-
naþional care au onorat cu prezenþa ºi intervenþii în Congres
au fost amintiþi: Michel de Wolf – preºedintele Federaþiei Inter-
naþionale a Contabililor Francofoni (FIDEF) ºi al Institutului
Revizorilor de Întreprinderi din Belgia, Hilde Blomme – direc-
tor executiv adjunct în Federaþia Experþilor Contabili Europeni
(FEE), Martin Fergus Harris – ambasadorul Regatului Unit al
Marii Britanii ºi Irlandei de Nord în România, Roger Acton –
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Director Europe & Americas Association of Chartered Certi-
fied Accountants (ACCA), David Szafran – secretar general
Institutul Revizorilor de Întreprinderi (IRE) Belgia, Martin
Manuzi – director general pentru Europa al Institutului
Contabililor Autorizaþi din Anglia ºi Þara Galilor (ICAEW),
Joanne Jamieson – manager monitorizare la Institutul Conta-
bililor Autorizaþi (ICAS), Scoþia, Kenneth Oliver – inspector de
calitate ºi monitorizare a auditului, Institutul Contabililor Auto-
rizaþi din Scoþia (ICAS), Janin Audas – Ordinul Experþilor
Contabili (OEC) Franþa, membru al Consiliului Superior,
Veaceslav Ciobanu – preºedintele Asociaþiei Contabililor ºi
Auditorilor Profesioniºti (ACAP) din Republica Moldova, Iurie
Spânu – preºedintele Asociaþiei Auditorilor ºi Societãþilor de
Audit din Republica Moldova (AFAM), Dragan Mikerevic -
preºedintele Asociaþiei Contabililor ºi Auditorilor (SRR)
Republica Srpska, Boyko Kostov – preºedintele Institutului
Contabililor Publici Autorizaþi din Bulgaria, Ferenc Eperjesi –
vicepreºedinte relaþii internaþionale, Camera Auditorilor din
Ungaria, Stanislav Stanek – membru al Comitetului Executiv
al Camerei Auditorilor din Cehia.

În legãturã cu importanþa evenimentului, prof.univ.dr. Horia
Neamþu preºedintele CAFR, a spus: 

„Congresul îºi propune sã faciliteze contacte între specialiºti
reprezentativi ai profesiei din þarã ºi din strãinãtate spre a face
un schimb activ de idei, soluþii ºi bune practici pentru ca activi-
tatea de audit sã fie racordatã la prioritãþile perioadei actuale.

Profesionalismul auditorilor financiari români este recunoscut
atât pe plan intern, cât ºi internaþional, o consecinþã a aces-
tui fapt fiind includerea Camerei Auditorilor Financiari din
România ca membru cu drepturi depline în cadrul organis-
melor internaþionale de profil: Federaþia Internaþionalã a
Contabililor (IFAC), Federaþia Experþilor Contabili Europeni
(FEE) ºi Federaþia Internaþionalã a Contabililor Francofoni
(FIDEF). Aceste organisme profesionale ne onoreazã cu
prezenþa reprezentanþilor lor la lucrãrile Congresului nostru. 

Avem convingerea cã rezultatele celor douã zile de dezbateri
profesionale vor reprezenta o resursã importantã de infor-
maþii pentru elaborarea mãsurilor menite sã contribuie la per-
fecþionarea activitãþii de audit financiar, în strânsã legãturã cu
cerinþele ºi aºteptãrile mediului de afaceri din România.”

Moderatorul primei pãrþi a Congresului, desfãºurate în plen,
a fost Radu Soviani, realizator de emisiuni la postul de tele-
viziune Money Channel.
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În timpul primei zile a Congresului au fost transmise mesaje
de salut din partea unor importante instituþii ale statului, pre-
cum ºi a unor organizaþii profesionale din þarã ºi din strãinã-
tate.

Traian Bãsescu, 
preºedintele României
Îmi face plãcere sã vã adresez un mesaj cu ocazia
Congresului Auditorilor Financiari din România. Congresul
are loc în contextul situaþiei economice dificile cu care se
confruntã toate statele lumii. Efectele crizei sunt încã
prezente, situaþia în unele state fiind chiar mai gravã decât în
urmã cu doi ani. De aceea, sunt necesare în continuare efor-
turi pentru stabilizarea sistemului financiar ºi regândirea prin-
cipiilor care orienteazã deciziile economice. 

Activitatea de audit reprezintã unul din pilonii pe care se
bazeazã stabilitatea financiarã. Statele ºi pieþele beneficiazã
în mod direct de garanþiile oferite de auditori privind viabili-
tatea financiarã a actorilor economici. Consolidarea funcþiei
de audit trebuie sã rãmânã, aºadar, în atenþia specialiºtilor,
dar ºi a decidenþilor politici, în special în ceea ce priveºte
rolul auditorului ºi domeniul de aplicare a activitãþii de audit. 

Valoarea garanþiilor oferite de auditorul financiar cu privire la
actorii economici este puternic corelatã cu nivelul de
încredere în aceste evaluãri ºi ea contribuie, la o scarã mai
mare, la încrederea în piaþã. Vreau sã subliniez în mod
deosebit, importanþa restabilirii încrederii pentru relansarea
economicã atât la nivelul fiecãrui stat în parte, cât ºi la nivel
european ºi mondial. 

Independenþa ºi transparenþa în desfãºurarea misiunilor de
audit sunt esenþiale în special pentru eliminarea îngrijorãrilor
cu privire la pertinenþa auditurilor în mediul de afaceri. Mai
mult, soliditatea ºi viabilitatea financiarã a actorilor economi-
ci favorizeazã în mod direct atragerea de investiþii – un ele-
ment cheie al relansãrii economice. Garanþiile oferite de pro-
fesioniºtii în audit financiar reprezintã cea mai bunã carte de
vizitã pentru câºtigarea încrederii investitorilor, fiind cu atât
mai importante cu cât asistãm la fluctuaþii permanente în
evaluarea economiilor naþionale de cãtre agenþiile de 
rating. 

În contextul situaþiei economice dificile cu care se confruntã
statele lumii, consider cã auditorul financiar contribuie mai

mult decât oricând la protejarea interesului public. Demer-
surile care au fost fãcute în ultimii ani la nivelul Uniunii Euro-
pene pentru consolidarea profesiei auditorului financiar au
vizat tocmai indicatori precum independenþa ºi transparenþa
în derularea activitãþii de audit, pentru creºterea încrederii în
profesie ºi a încrederii în analizele furnizate. 

De asemenea, consider cã unificarea regulilor ºi practicilor în
domeniul activitãþii de audit pe plan european este, în mod
egal, importantã. Ea se subscrie pledoariei mele ºi a altor li-
deri europeni pentru consolidarea puterii economice a Uni-
unii ºi creºterea capacitãþii de rãspuns la crizã. În acest con-
text, doresc sã salut implicarea Camerei Auditorilor Financiari
din România la consultãrile iniþiate de Comisia Europeanã cu
privire la Cãrþile Verzi referitoare la „Politica de audit”, la
„Modernizarea Directivei referitoare la calificãrile profesio-
nale” sau la „Cadrul de guvernanþã”. 

Este cea mai bunã dovadã a preocupãrii organismului dum-
neavoastrã pentru racordarea practicilor ºi normelor de lucru
la cerinþele ºi tendinþele în domeniu pe plan european. Iar în
ceea ce priveºte prioritãþile statului român, cum ar fi ges-
tionarea fondurilor alocate de cãtre Uniunea Europeanã,
apreciez constituirea de cãtre Camera Auditorilor Financiari
din România a Comitetelor tehnice care colaboreazã direct
cu Autoritãþile de Management din domeniu. De asemenea,
apreciez în mod deosebit ºi felicit recunoaºterea pe plan
internaþional a profesionalismului auditorului financiar din Ro-
mânia ºi a activitãþii Camerei Auditorilor Financiari din Româ-
nia, prin primirea calitãþii de membru al Federaþiei Experþilor
Contabili Europeni (FEE) ºi al Asociaþiei Internaþionale pentru
Educaþie Contabilã ºi Cercetare (IAAER). 

În acelaºi timp, doresc sã subliniez importanþa continuãrii
eforturilor de dezvoltare ºi profesionalizare a sectorului de
audit financiar în România, iar Camera Auditorilor Financiari
din România este principalul actor într-un astfel de proces.
Aceasta se poate implica în realizarea unor manuale de infor-
mare ºi orientare cu privire la auditul financiar, precum ºi în
crearea unor sisteme informatice fiabile pe care auditorul
financiar sã le poatã utiliza în activitatea pe care o desfã-
ºoarã.

În final, felicit Camera Auditorilor Financiari din România pen-
tru organizarea celui de-al treilea Congres de acest gen în
România ºi vã urez succes în cadrul lucrãrilor, precum ºi în
activitatea dumneavoastrã de zi cu zi. 

Notã: Mesajul a fost transmis de Andreia Cristina Iana, con-
silier de stat la Preºedinþia României.

Mesaje de salut

512/2011

Al 3-lea Congres al Auditorilor Financiari din România



Gheorghe Ialomiþianu, 
ministrul finanþelor publice
Aº dori sã vã mulþumesc pentru invitaþia de a participa la cel
de-al treilea Congres al CAFR ºi la Ziua Naþionalã a Audito-
rului financiar.

De la început doresc sã vã spun cã organizarea unui Con-
gres de cãtre o organizaþie foarte apreciatã de cãtre utiliza-
torii de informaþii financiare este de salutat, mai ales în con-
textul economic actual, când toþi trebuie sã ne aducem o con-
tribuþie pentru a gãsi soluþii în aceastã perioadã de crizã.
Tema acestui Congres, „Profesia de audit – pentru încre-
derea investitorilor ºi protejarea interesului public”, este
una foarte interesantã. 

Cuvântul de ordine în aceastã perioadã este „încredere”.
Pentru a depãºi aceastã perioadã trebuie sã reclãdim încre-
derea. Atât instituþiile statului, cât ºi dumneavoastrã, repre-
zentanþi ai unei profesii foarte importante, aveþi obligaþia sã o
faceþi. Auditorii financiari pot contribui la reclãdirea încrederii
atât a celor care investesc ºi îºi asumã anumite riscuri prin
investiþiile pe care le fac în companii, cât ºi a creditorilor, pen-
tru cã economia are nevoie de resurse financiare.

În al doilea rând, trebuie sã ºtiþi cã dumneavoastrã lucraþi în
interesul public. ªi aici doresc sã dau un exemplu. Compara-
tiv cu un medic, care are o rãspundere faþã de pacient ºi faþã
de familia acestuia, dumneavoastrã aveþi rãspundere în faþa
tuturor persoanelor care utilizeazã informaþii în luarea decizi-
ilor. De asemenea, þin sã precizez cã informaþiile financiare
furnizate prin situaþiile financiare validate de dumneavoastrã
stau la baza multor decizii cu implicaþii în viaþa economicã ºi
socialã a unei þãri. Ca sã vã puteþi îndeplini misiunea confe-
ritã de calitatea de auditor financiar este nevoie sã vã asigu-
raþi independenþa. Cadrul legal care reglementeazã profesia
de auditor financiar cuprinde astfel de prevederi care sã
creeze premisele independenþei. ªi aici trebuie sã mulþu-
mesc celor care au fost încã de la înfiinþare în conducerea
Camerei Auditorilor Financiari din România pentru activitatea
deosebitã în direcþia instituirii unui cadru legal, ale cãrui pre-
vederi sã vã asigure independenþa. Împreunã cu Ministerul
Finanþelor Publice s-a lucrat foarte bine pentru promovarea
legislaþiei specifice profesiei dumneavoastrã ºi cred cã acest
proces trebuie sã continue.

Sigur, CAFR a introdus standardele de audit financiar ºi un
rol important îl reprezintã controlul de calitate. Vã recomand
ca procesul de consolidare a încrederii în profesia de auditor
financiar ºi exercitarea acestei profesii în mod independent
sã fie preocupãrile de bazã ale Camerei. 

Prin natura activitãþii desfãºurate de dumneavoastrã, sã nu
uitaþi niciodatã cã lucraþi în interes public ºi nu numai pentru
cei cu care încheiaþi contracte ºi vã solicitã servicii financiare. 

Sigur cã tema Congresului este axatã pe interesul public,
punând în evidenþã investitorul, dar fãrã sã fie neglijaþi ceilalþi
utilizatori de informaþii financiare. În mod normal, experþii
contabili care þin contabilitatea, cât ºi dumneavoastrã, care
validaþi calitatea informaþiei financiare, trebuie sã lucraþi în
primul rând pentru investitori. Pentru cã ei au nevoie de infor-
maþii credibile ºi furnizate în timp util pentru a lua deciziile
cele mai bune.

Una dintre preocupãrile Ministerului Finanþelor Publice, pre-
cum ºi ale altor instituþii ale statului o constituie cea privind
reducerea birocraþiei. Nu dorim sã existe situaþia în care
expertul contabil ºi auditorul financiar sã lucreze numai pen-
tru instituþiile statului. Consider cã expertul contabil ºi audi-
torul financiar trebuie sã lucreze, în principal, pentru investi-
tori. Pentru a veni în sprijinul profesioniºtilor din domeniul
financiar contabil, Ministerul Finanþelor Publice a venit cu
unele modificãri ale Codului fiscal, prin care a promovat prin-
cipiul opþiunii în ceea ce priveºte modul de declarare ºi platã
a impozitului pe profit, simplificarea declaraþiilor fiscale, pre-
cum ºi reducerea numãrului acestora. 

Închei prin a vã ura, în numele meu ºi al instituþiei pe care o
reprezint, mult succes lucrãrilor celui de-al treilea Congres al
CAFR ºi, de asemenea, „La mulþi ani!” cu ocazia Zilei Audito-
rului Financiar. Vã asigur, totodatã, de toatã deschiderea Mi-
nisterului Finanþelor Publice ºi a Guvernului, în toate demer-
surile dumneavoastrã în vederea dezvoltãrii profesiei pe care
o exercitaþi. Am convingerea cã schimbul de informaþii care
se va realiza pe parcursul Congresului, în plen ºi în cadrul
atelierelor, va fi util atât auditorilor financiari, cât ºi celorlalþi
participanþi.
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Maria Eugenia Barna, 
preºedinta Comisiei pentru Buget, Finanþe,
Bãnci a Camerei Deputaþilor
Recunosc cã m-am documentat înainte de a veni aici ºi am
citit Standardele Internaþionale ºi Cartea Verde, pentru a ve-
dea exact care sunt problemele cu care dumneavoastrã vã
confruntaþi ºi ce anume putem sã facem noi, în cadrul Comi-
siei de Buget-Finanþe, pentru a transpune aceste reglemen-
tãri în legislaþia naþionalã.

Auditorii joacã un rol important, iar în acelaºi timp îndeplinesc
o funcþie socialã, prezentând o opinie asupra veridicitãþii ºi
corectitudinii situaþiilor financiare ale entitãþilor auditate. 

Robusteþea auditului este esenþialã pentru redescoperirea
încrederii, mai ales în aceste condiþii, contribuind la protecþia
investitorilor ºi la reducerea costului de capital. De aseme-
nea, reduce costurile în caz de faliment, care ar fi suportate
în paralel de acþionarii companiei ºi de investitori în general.
Din aceste motive, consider necesarã consolidarea indepen-
denþei auditorilor, care trebuie sã fie predominantã în mediul
de audit. De asemenea, am observat cã este necesarã
rotaþia obligatorie a auditorilor pentru prevenirea ºi înlãtu-
rarea constituirii relaþiilor de familiaritate.

În aceste condiþii, referindu-mã la Standardele Internaþionale
de Audit, acestea pleacã de la premisa cã opiniile de audit
trebuie sã prezinte fidel ºi corect prelevanþa fondului asupra

formei. Obligaþia noastrã este de a crea un climat de concu-
renþã ºi de apariþie a noi jucãtori pe piaþã. Cred cã avem ne-
voie într-adevãr de certitudini cã funcþia socialã a auditorilor
este îndeplinitã cu adevãrat.

Comisia de Buget-Finanþe a Camerei Deputaþilor este des-
chisã colaborãrii cu dumneavoastrã ºi vom sprijini toate iniþia-
tivele legislative, precum ºi propunerile care vin din partea
Ministerului Finanþelor Publice pentru a uºura misiunea dum-
neavoastrã. 

Vã rog sã-mi permiteþi sã vã adresez un sincer La mulþi ani ºi
mult succes în îndeplinirea misiunii!
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Martin Fergus Harris, 
ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii
ºi Irlandei de Nord
Este o mare plãcere ºi onoare pentru mine sã fiu alãturi de
dumneavoastrã azi, pentru cel de-al treilea Congres al Ca-
merei Auditorilor Financiari din România. Îi mulþumesc dom-
nului preºedinte Horia Neamþu pentru invitaþia de a participa
la deschiderea oficialã a acestui eveniment. 

Aº dori sã-l secondez pe domnul ministru al finanþelor în ceea
ce priveºte importanþa temei congresului de astãzi „Profesia
de audit – pentru încrederea investitorilor ºi protejarea intere-
sului public”. Cred cã acesta este ºi noul focus al sectorului
serviciilor financiare din toatã lumea, în contextul crizei eco-
nomice, ºi anume construirea unui sistem economic suste-
nabil pentru viitor ºi recâºtigarea încrederii publicului, investi-
torilor ºi în general a mediului de afaceri. Eu sunt convins cã
se va discuta mai în detaliu în continuare, dar aº vrea sã îmi
exprim convingerea cã profesia de contabil în sensul larg al
cuvântului are un rol esenþial de jucat în atingerea acestor

obiective. În primul rând prin promovarea unui comportament
etic ºi a standardelor internaþionale.

În continuare, aº vrea sã spun câteva cuvinte despre profe-
sia de contabil din þara mea ºi totodatã sã subliniez expertiza
ºi experienþa existentã în acest domeniu. În prezent, pe plan



naþional, cele 6 corpuri de contabili autorizaþi numãrã peste
275.000 de membri ºi peste 165.000 de studenþi. De aseme-
nea, la nivel internaþional cifrele vorbesc de la sine despre
prestigiul ºi importanþa acestor organizaþii: peste 370.000 de
membri din strãinãtate ºi peste 390.000 de studenþi strãini.

Acest subsector al serviciilor profesionale este în prezent o
parte importantã a economiei britanice, generând un surplus
de peste un miliard de lire sterline în fiecare an în exporturi.
În ultimii ani a crescut în mod constant ºi a devenit o profesie
nu numai respectatã, dar ºi cu influenþe internaþionale. Nu
este o surprizã cã 25% dintre directorii generali ºi 8 din 10
directori financiari ai celor mai importante companii din
Marea Britanie sunt de profesie contabili. În prezent, califi-
cãrile ºi certificãrile profesionale obþinute în Marea Britanie
aduc beneficii economiei ºi companiilor din toatã lumea. Im-
portanþa profesiei contabile ºi standardele ei înalte, la care se
opereazã în Marea Britanie joacã un rol cheie, din poziþia
Londrei ca centru mondial al serviciilor financiare. ªi am con-
vingerea cã un sector contabil de succes este esenþial pen-
tru a crea sinergiile stãrii de competitivitate economicã ale
unei þãri pe termen lung.

Am menþionat ºi mai devreme despre expertiza acumulatã în
Marea Britanie în acest domeniu ºi succesul organizaþiilor bri-
tanice în a se dezvolta pe plan internaþional. Trebuie sã pre-
cizez cã acest lucru n-ar fi fost posibil fãrã parteneriate puter-
nice cu organizaþiile locale. Am fost bucuros sã aflu cã organi-
zaþiile profesionale britanice ºi cele româneºti lucreazã deja
împreunã pentru dezvoltarea profesiei contabile în România.
Sper cã aceste colaborãri vor fi fructuoase ºi vor contribui la
crearea ºi implementarea standardelor celor mai înalte aici, în
România. Cred cu tãrie cã avem multe de oferit unii altora. 

Mugur Isãrescu, 
guvernatorul Bãncii Naþionale a României
Evoluþiile înregistrate de pieþele financiare în ultimii ani au
impus luarea de mãsuri de cãtre Banca Naþionalã a României
pentru îmbunãtãþirea permanentã a procesului de reglemen-
tare, supraveghere ºi monitorizare a sistemului bancar. Unul
dintre obiectivele principale ale Bãncii Naþionale a României
îl reprezintã crearea unui cadru de reglementare contabilã la
nivelul sistemului bancar, în concordanþã cu cerinþele Uniunii
Europene ºi cele mai bune practici în materie, prin implemen-
tarea Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã.

În contextul globalizãrii pieþelor financiare, adoptarea unui
referenþial contabil internaþional are menirea sã asigure o mai
bunã înþelegere a datelor cuprinse în situaþiile financiare pu-

blicate, precum ºi comparabilitatea informaþiilor financiare
între companii la nivel internaþional.

Implementarea IFRS de cãtre sectorul bancar din România
începând cu 1 ianuarie 2012 reprezintã un pas important în
crearea unui cadru de raportare financiarã transparent în
vederea asigurãrii necesarului de informaþii financiare pentru
investitori, autoritãþi ºi alte persoane interesate.

În acest context, prin reglementãrile de naturã contabilã, in-
clusiv a celor privind raportãrile destinate bãncii centrale,
emise de Banca Naþionalã a României, s-a urmãrit actuali-
zarea cadrului de reglementare necesar aplicãrii efective a
IFRS, întregul proces de implementare a acestor standarde
la nivelul sistemului bancar fiind monitorizat îndeaproape de
autoritatea de supraveghere. Implementarea IFRS ca bazã a
contabilitãþii ºi pentru întocmirea situaþiilor financiare indivi-
duale de cãtre instituþiile de credit, începând cu 1 ianuarie
2012, se va concretiza în creºterea transparenþei în ceea ce
priveºte prezentarea informaþiilor/elementelor din situaþiile
financiare, va permite instituþiilor de credit sã fie percepute
corect, indiferent de originea utilizatorilor, inclusiv din per-
spectiva accesului la pieþele internaþionale de capital, respec-
tiv va asigura un nivel mai mare de încredere, relevanþã ºi
consecvenþã a situaþiilor financiare.

Începând cu exerciþiul financiar al anului 2012, creºterea im-
portanþei activitãþii auditorilor financiari tinde sã se amplifice
ca urmare a contribuþiei pe care aceºtia trebuie sã o aducã la
aplicarea Standardelor Internaþionale de Raportare Finan-
ciarã de cãtre instituþiile de credit, ca bazã a contabilitãþii ºi
pentru întocmirea de situaþii financiare anuale individuale. Se
impune astfel, existenþa unui dialog continuu între suprave-
ghetori ºi auditori în vederea soluþionãrii operative a proble-
melor legate de implementarea IFRS, ce urmeazã a fi identi-
ficate în perioada urmãtoare.

Banca Naþionalã a României, în calitatea sa de autoritate de
reglementare, supraveghere ºi monitorizare a instituþiilor de
credit este direct interesatã ca situaþiile financiare anuale ale
instituþiilor de credit sã fie auditate în conformitate cu stan-
darde ºi practici acceptate pe plan internaþional. De altfel, au-
toritatea de supraveghere ºi-a manifestat permanent deschi-
derea totalã cãtre o relaþie de bunã colaborare cu auditorii
statutari, vizând aspecte importante privind auditul ºi proble-
me punctuale de contabilitate, cum ar fi identificarea tehni-
cilor contabile adecvate pentru tratarea noilor instrumente
financiare, contribuind totodatã la adoptarea de cãtre instituþi-
ile de credit a celor mai potrivite politici contabile.

Urmãrim cu interes procesul de redefinire a rolului auditorilor
statutari, în concordanþã cu principiile stabilite în documentul
„Politica de audit: lecþiile crizei”, adoptat în anul 2010 de Co-
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misia Europeanã. Auditul, împreunã cu activitatea de supra-
veghere ºi guvernanþa corporativã, trebuie sã contribuie la
stabilitatea financiarã. 

Banca Naþionalã a României subscrie astfel necesitãþii ca
auditorii statutari ºi organismele de supraveghere sã aibã o
relaþie de colaborare mult mai strânsã, mai ales în cazul bãn-
cilor importante din punct de vedere al riscului sistemic.

Notã: Mesajul a fost transmis de Cãtãlin Davidescu, inspec-
tor general în B.N.R.

Gabriela Victoria Anghelache, 
preºedinta Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare (extrase)

Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare, pe care o reprezint în
faþa dumneavoastrã, colaboreazã cu Camera Auditorilor
Financiari din România de mulþi ani, în baza unui Protocol ºi
aº vrea sã menþionez cã acest protocol nu este unul formal,
el se materializeazã în mai multe direcþii ºi anume: în primul
rând, se remarcã eforturile pe care auditorii financiari le fac
pentru ca rapoartele de audit sã fie bazate preponderent pe
corectitudine, pe elemente de exactitate, astfel încât acþio-
narii ºi investitorii sã fie cât mai bine informaþi în legãturã cu
activitatea ºi rezultatele societãþilor auditate. Acest lucru 
ne-a determinat sã avem o colaborare foarte strânsã, întrucât
atunci când am simþit cã în cazul unor rapoarte de audit cu
rezerve ar putea fi elemente care ar afecta transparenþa
informaþiei ºi luarea la cunoºtinþã de cãtre toþi cei interesaþi a
unor aspecte care ar putea influenþa preþul acþiunilor pe piaþã,
am solicitat Camerei Auditorilor Financiari din România reve-
derea acelor rapoarte sau adoptarea unor mãsuri care sã
conducã la o mai bunã transparenþã.

În acest context, îmi exprim gratitudinea pentru tema acestui
congres care înglobeazã investitorii - ce sunt beneficiari ai
activitãþii de audit ºi, de asemenea, consider cã, pe lângã
restabilirea încrederii despre care s-a vorbit aici atât de fru-
mos, este nevoie ca transparenþa sã stea în centrul atenþiei
auditorilor financiari, astfel încât investitorii ºi toþi cei intere-
saþi sã aibã cunoºtinþã de unele aspecte pe care auditorul, cu
profesionalismul de care dispune, reuºeºte sã le surprindã
mai bine decât oricine altcineva. 

Nicolae Vãcãroiu, preºedintele Curþii de
Conturi a României (extrase)
Salut aceastã iniþiativã a dumneavoastrã de a supune dezba-
terii Congresului o temã de actualitate ºi de mare interes res-
pectiv: „Profesia de audit – pentru încrederea investitorilor ºi
protejarea interesului public” ºi care intereseazã în mod
firesc ºi instituþia pe care o conduc.

Auditorii publici externi ºi auditorii financiari prin activitãþile lor
pot juca într-adevãr un rol important atât pentru siguranþa in-
vestitorului, pentru însãnãtoºirea mediului de afaceri, dar mai
ales pentru protejarea interesului public la modul general.

La nivelul conducerii Curþii de Conturi a României, s-a luat
iniþiativa de a da curs unui program complex de colaborare ºi
conlucrare cu Camera Auditorilor Financiari din România de-
oarece ambele pãrþi sunt direct interesate într-un schimb de
experienþã vizând creºterea gradului de pregãtire profesio-
nalã a auditorilor prin promovarea unor programe complexe
care sã dea noi valenþe acestor activitãþi importante pentru
societatea noastrã.

Notã: Mesajul a fost transmis de Marius Vorniceanu, consilier
de conturi

La Congres au mai adresat mesaje de salut: Dragan
Mikerevic, preºedintele Asociaþiei Contabililor ºi Auditori-
lor din Republica Srpska; Veaceslav Ciobanu, preºedin-
tele Asociaþiei Contabililor ºi Auditorilor Profesioniºti din
Republica Moldova; Sorin Dimitriu, preºedintele Camerei
de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti; Ruxan-
dra Bilius, preºedintele Asociaþiei Auditorilor Interni din
România; Janin Audas, reprezentantul Ordinului Exper-
þilor Contabili din Franþa; Jörg Wiederhold, reprezentan-
tul Camerei de Comerþ ºi Industrie Româno-Germane;
Ionuþ Simion, vicepreºedinte al Camerei de Comerþ Ame-
ricane în România (AmCham); Mihai Ionescu, secretar
general al Asociaþiei Naþionale a Exportatorilor ºi Impor-
tatorilor din România.
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Pentru început a fost proiectat un film cuprinzând opinii des-
pre activitatea Camerei Auditorilor Financiari din România ºi
momente semnificative din viaþa organizaþiei profesionale.

Dupã cum cunoaºteþi – a spus prof. univ. dr. Horia Neamþu -
an de an, la 26 octombrie, se sãrbãtoreºte Ziua Naþionalã a
Auditorului Financiar, zi care are drept protector pe Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

Cu acest prilej, în numele Consiliului Camerei am transmis
un mesaj tuturor auditorilor financiari din România, postat pe
site-ul Camerei, în care, dupã ce sunt evidenþiate progresele
remarcabile pe care le-au înregistrat profesioniºtii în audit ºi,
implicit, organismul profesional, am adresat calde felicitãri
tuturor colegilor, împreunã cu urãri de sãnãtate ºi succes în
activitatea profesionalã, precum ºi în plan personal.

Întrucât la numai câteva zile de la aceastã sãrbãtoare urma
sã se desfãºoare Congresul nostru, Consiliul Camerei a sta-
bilit ca aceastã zi sã fie marcatã printr-un punct distinct pe
Agenda Congresului ºi va consta în atribuirea unor distincþii
ºi premii.

Este o primã acþiune de acest fel, pentru anii care urmeazã
ne propunem sã organizãm topuri ale profesiei, pe baza unor
criterii cât mai obiective, pe tipuri de activitãþi, inclusiv pentru
firmele de audit.

Distincþiile ºi premiile au fost înmânate de prof. univ. dr. Horia
Neamþu, preºedintele Camerei.

I. Distincþii de excelenþã pentru susþinerea 
ºi promovarea Camerei în relaþiile interne 
ºi internaþionale

1. Ialomiþianu Gheorghe, ministrul finanþelor publice, auditor
financiar

2. Tudoran Tiberiu, preºedintele CSPAAS, auditor financiar

II. Distincþii de excelenþã acordate unor 
organizaþii profesionale pentru promovarea
practicilor contabile ºi de evaluare

1. Toma Marin, preºedintele CECCAR, auditor financiar

2. Stoica Filip, preºedintele ANEVAR, auditor financiar

III. Distincþii de onoare pentru activitatea de
auditor financiar de înaltã calitate

1. Andrian Vasile, Mazars, Bucureºti
2. Bunget Ovidiu, A.B.A. Audit S.R.L., Timiºoara
3. Cernat Petre Mihail, Cons Audit Inter S.R.L., Bucureºti
4. Constantin Maria, Audit Analis Expert S.R.L., Ploieºti
5. Covariu Galaction, Evalexpert, Piteºti
6. Dobre Elena, Standard Cont-Audit, Constanþa
7. Duþescu Adriana, Romexpert D&R S.R.L., Bucureºti
8. Marian Stela Angela, Audit&Consulting Association, Satu

Mare
9. Pecie Lucica Emanoila, Lucaudit S.R.L., Bucureºti
10. Popescu Gheorghe, Confident Expert CP S.R.L., Bu-

cureºti
11. Rusu Gheorghe, Romar-CoAudit S.R.L., Constanþa
12. ªtreangã Smaranda Alexa, BDO Audit, Bucureºti
13. ªuºnea Florentina, PKF FinConta S.R.L, Bucureºti
14. Szitas ªtefan, S.C. NICOLIS S.R.L, Braºov

Momentul festiv cu ocazia
Zilei Naþionale 

a Auditorului Financiar
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Premiile de excelenþã ale revistei 
„Audit Financiar”

Ca o expresie a eforturilor de sprijinire a cercetãrii ºtiinþifice
în audit financiar, a spus prof. univ. dr. Horia Neamþu,
Consiliul a acordat premii de excelenþã pentru articole ºtiinþi-
fice publicate în revista „Audit Financiar”, editatã de Camerã.
Premiile de excelenþã poartã numele „Constantin Ionete” ºi
„Alexandru Rusovici”, distinºi economiºti, personalitãþi dispã-
rute dintre noi în ultima vreme, care au sprijinit în mod deo-
sebit organizaþia noastrã profesionalã ºi, în particular, au
contribuit la realizarea unei reviste performante, cotatã de
Consiliul Naþional de Cercetare ªtiinþificã (CNCS) cu B+ ºi
inclusã în trei baze de date internaþionale.

Premiile constau în:
- plachete de excelenþã;
- acordarea câte unui abonament gratuit la revista

„Audit Financiar”, în format electronic, pe anul 2012,
cãtre o persoanã din fiecare colectiv premiat 

- o participare în contul Camerei la un Congres profe-
sional ºtiinþific din strãinãtate pentru o persoanã din
fiecare colectiv premiat.

Juriul, format din: prof. univ. dr. Ion Mihãilescu, prof. univ. dr.
Maria Manolescu, prof. univ. dr. Vasile Rãileanu, prof. univ.
dr. Pavel Nãstase, dr. Corneliu Cârlan, a recomandat acor-
darea urmãtoarelor premii de excelenþã, propuneri validate
de Consiliul Camerei:

Premiul de excelenþã „Constantin Ionete” pentru ciclul
de articole consacrate analizei auditului financiar în vizi-
unea codurilor de guvernanþã corporativã de la nivel euro-
pean a fost acordat prof.univ.dr. Dumitru Matiº ºi asist.
univ. dr. Cristina Boþa Avram. 

Premiul de excelenþã „Alexandru Rusovici” pentru cer-
cetarea aplicativã în domeniul IT sub genericul „Metode
cantitative în auditul public intern” a fost acordat colec-
tivului coordonat de dr. Adrian Vintilescu Belciug, format
din: Dragomir Avram, Lãcrãmioara Corcheº, Daniela Cre-
þu, Carmen Gegea, Adriana Lupu. 

În finalul momentului festiv prof.univ.dr. Horia Neamþu a de-
clarat: „Îi felicitãm pe cei distinºi sau premiaþi ºi ne mani-
festãm convingerea cã la viitoarea sãrbãtoare a Zilei Naþio-
nale vom avea prilejul sã transmitem asemenea distincþii ºi
premii cât mai multor auditori financiari ºi cercetãtori ºtiinþifici
în domeniul auditului.”

1112/2011

Al 3-lea Congres al Auditorilor Financiari din România

Dupã rostirea mesajelor de salut ºi desfãºurarea momentului
festiv au urmat dezbaterile în plen. Au prezentat teme:

Michel de Wolf, preºedinte al Federaþiei Internaþionale a
Experþilor Contabili Francofoni ºi a Institutului Revizorilor
de Întreprinderi din Belgia: „Protejarea interesului public cu
respectarea profesioniºtilor: o perspectivã comparativã”.

Hilde Blomme, director executiv adjunct FEE: „Viitorul

profesiei de audit în Europa: Evoluþii ºi provocãri”.

Roger Acton, Director Europe & Americas, ACCA: „Pro-
fesia de audit – unde ne situãm acum în Europa?”

Prof.univ.dr. Marin Toma, preºedintele CECCAR: „Ten-
dinþe în auditul financiar”.

Vasile Iuga, Managing Partner Romania and SEE, PwC
România: „Ce-ºi doresc investitorii?”

ªerban Toader, Senior Partner KPMG România: „Unde
ne va duce viitorul? Evoluþia profesiei de audit”.

Dezbaterile în plen

Premiul de excelenþã „Constantin Ionete” Premiul de excelenþã „Alexandru Rusovici” 



Michel de Wolf, preºedintele FIDEF
Noi credem cã diversitatea culturalã înseamnã valoare adãu-
gatã. Dacã dorim sã
avem standardele in-
ternaþionale accep-
tate ºi implementate
în întreaga lume, ele
trebuie sã integreze,
sã fie deschise mai
multor culturi, diferite,
din întreaga lume.
Standardele trebuie
sã foloseascã cele
mai bune practici din lume, chiar dacã acestea vin dintr-o
limbã sau dintr-o culturã micã. FIDEF nu lucreazã doar pen-
tru sine însuºi, ci activeazã pentru toate culturile minoritare
din lume. Lansãm un mare proiect în acest sens, la care
dorim ºi participarea Camerei dumneavoastrã, pentru a pre-
lua cele mai bune experienþe din România, pe care sã le
facem cunoscute în întreaga lume.

Dupã cum ºtiþi avem în prezent o legãturã semanticã între
apãrarea profesiei ºi protejarea interesului public. Cu 20 de
ani în urmã nu se fãcea nici-o diferenþã între acestea, audi-
torul privat trebuia sã respecte interesul public. În special
dupã scandalul Enron din Statele Unite ºi dupã Legea
Sarbanes Oxley a avut loc o schimbare majorã, în sensul cã
servirea interesului public nu se poate face fãrã suprave-
ghere publicã asupra activitãþii auditorilor. ªi astãzi aceastã
idee este acceptatã. Într-adevãr, este nevoie de aceastã
supraveghere publicã pentru a fi protejat interesul public. Dar
poate cã acesta nu este sfârºitul, pentru cã tot mai multe voci
spun cã este nevoie nu numai de supraveghere publicã, ci
trebuie sã facem un pas mai departe. O mare parte din ceea
ce în prezent reprezintã rolul organismelor profesionale tre-
buie sã fie preluat de autoritãþile publice. Asistãm deci, acum,
la aceastã schimbare cãtre supravegherea publicã, care va
exclude autoorganizarea profesionalã.

Pãrþile interesate nu mai considerã cã autoreglementarea
este o cale bunã de evitare a conflictelor de interes cu care
se confruntã auditorul. Aceºtia cred cã noi nu putem sã ges-
tionãm conflictele de interese pentru cã suntem îngrãdiþi de
organizaþia auditatã ºi raportul nostru privind situaþia finan-
ciarã trebuie sã fie independent. Bineînþeles, noi ºtim cã nu
avem nicio problemã în acest sens, pentru cã avem mulþi
clienþi, pentru cã este în joc reputaþia noastrã, pe care trebuie

sã o apãrãm. Noi ºtim bine cã putem sã gestionãm acest
conflict de interese. De aceea, pânã la urmã, supravegherea
publicã este modelul cel mai potrivit. 

Hilde Blomme, 
director executiv adjunct al FEE
Sunt multe provocãri,
dar ºi oportunitãþi în
profesia noastrã la
ora actualã. Auditorul
este consilierul de în-
credere al companiei,
care trebuie sã îndrep-
te entitatea în direcþia
cea bunã pentru a fi
sustenabilã pe termen
lung. În cele din urmã aceastã atitudine se va întoarce în
favoarea auditorului, care va fi plãtit pentru serviciile sale.

Auditorul trebuie sã aibã în vedere cã în faþa lui se aflã multe
provocãri ºi multe schimbãri. În acest moment existã unele
propuneri din partea Comisiei Europene, care încearcã sã
simplifice contabilitatea microîntreprinderilor ºi microentitã-
þilor. Se încearcã sã se ajungã la o armonizare a contabilitãþii
în Europa ºi sã se mãreascã pragul de exceptare de audit. 

Pentru a rãmâne consilieri de încredere trebuie sã ne gândim
cã nu suntem implicaþi doar în audit, ci ºi în alte servicii pe
care le oferim clientului. Dacã analizãm cerinþele de indepen-
denþã, vedem cã anumite servicii nu pot fi prestate, de exem-
plu consilierea fiscalã. În entitãþile publice existã mai multe
limitãri, dar în entitãþile mici poate cã trebuie sã abordãm alt-
fel lucrurile. Vor fi evoluþii ºi în privinþa guvernãrii corporative,
la Comisia Europeanã aflându-se în discuþie mai multe pro-
puneri ce ar putea interesa instituþiile financiare, dar ºi alte
societãþi comerciale. Existã, de asemenea, o propunere de
politicã asupra auditului, care va fi publicatã de Comisia
Europeanã în cursul lunii noiembrie. Comisia considerã o pri-
oritate reechilibrarea pieþei de audit, printre altele, prin uti-
lizarea auditurilor mixte. Aceasta ar putea duce la o reechili-
brare a pieþei pentru aceastã profesie, dar ºi la includerea
unei alte profesii sau a altor tipuri de servicii.

Toate aceste provocãri, completate de criza economicã, care
vor avea impact asupra profesiei noastre, ar trebui sã ne facã
sã regândim rolul nostru în societate, pentru cã existã tot mai
multe aºteptãri de la profesia noastrã. 
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Schimbãrile preconizate vor influenþa, cu siguranþã, profesia
de auditor, dar trebuie sã le privim ºi ca pe niºte oportunitãþi.
Va exista, probabil, o mai mare nevoie de informare din
partea membrilor pentru a înþelege aceste schimbãri, dar ºi o
deschidere cãtre posibile noi servicii de oferit clienþilor noºtri. 

Roger Acton, 
Director Europe & Americas, ACCA
Mulþumesc pentru o-
cazia de a participa la
acest important eveni-
ment din viaþa audito-
rilor financiari din Ro-
mânia. „Profesia de
audit – pentru încre-
derea investitorilor ºi
protejarea interesului
public” reprezintã o
temã foarte oportunã pentru a fi discutatã la Congres.

Nu existã nicio îndoialã cu privire la faptul cã, la nivel global,
rolul auditului este atent urmãrit. Transformãrile financiare
globale fãrã precedent din ultimii doi ani au determinat mulþi
analiºti sã punã la îndoialã valoarea auditului. ªi, în timp ce
atenþia a fost concentratã, cum era ºi normal, asupra marilor
firme de audit, printre ale cãror clienþi se numãrã bãnci ºi alte
instituþii financiare majore, existã probleme importante ºi în
sectorul pieþei de audit ocupat de firme mici. Fie cã ne place
sau nu, schimbarea vine. ªi vine curând. Comisarul Barnier
a spus de douã ori în forumuri la nivel înalt de la Bruxelles cã

anul acesta status quo-ul pentru audit nu este o opþiune. 

La sfârºitul lunii septembrie ºi la începutul lunii octombrie ale
acestui an am fost martorii unui numãr mare de ºtiri ºi discuþii
cu privire la audit, odatã cu transmiterea cãtre presã a proiec-
tului noii legislaþii întocmite de comisarul Barnier. Din rela-
tãrile din presã – care au ajuns pânã în Qatar ºi Singapore,
se pare cã vor exista propuneri dramatice, obligând marile
firme de audit sã separe serviciile de audit ºi alte servicii
decât cele de audit. 

Deºi ACCA nu a comentat deloc propunerile respective,
interesul din partea media a fost de asemenea naturã încât a
trebuit sã rãspundem. Am susþinut cã aºteptãm cu interes un
dialog constructiv cu Comisia Europeanã pe tema auditului.
Am susþinut cã sunt învãþãminte care trebuie trase ºi cã mo-
mentul este oportun pentru a reexamina rolul auditului statu-
tar pentru un viitor sustenabil. De asemenea, am promovat
ideea cã domeniul de aplicare al auditului trebuie extins pen-
tru a include mai multe responsabilitãþi care pot genera o di-
ferenþã realã pentru acþionari ºi reglementatori, cum ar fi ra-
portarea modului în care companiile îºi gestioneazã riscurile
strategice. 

Împãrtãºim preocupãrile Comisiei cu privire la concentrarea
pieþei de audit pentru companii cotate ºi credem cã mediul de
audit trebuie modificat pentru a încuraja o implicare mai mare
din partea firmelor mai mici în activitatea de audit pentru
companiile cotate. ACCA susþine pe deplin þelul Comisiei de
îmbunãtãþire a calitãþii auditului ºi acceptã cã, pentru atin-
gerea acestui þel, trebuie discutate aspecte privind indepen-
denþa, obiectivitatea ºi scepticismul profesional.

1312/2011
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Lucrãrile desfãºurate în cadrul atelierelor

Lucrãrile s-au desfãºurat apoi în cadrul a ºase ateliere, axate
pe subiecte aferente temei principale.

ATELIERUL I - „Interesul public – misiune fundamentalã
a auditorului”. Moderator: Georgeta Petre, vicepreºedinte
al Consiliului Camerei.

David Szafran, secretar general Institutul Revizorilor de
Întreprinderi (IRE), Belgia: „Tendinþe europene ºi imple-
mentarea în Belgia. Reglementarea auditului”

Laura Perrin, KPMG ºi membru în Consilul ACCA: „Inte-
resul public – misiune fundamentalã a auditorului”

Tatiana Dãnescu, prof.univ.dr. Universitatea „Petru Ma-
ior” Târgu- Mureº, Facultatea de ºtiinþe economice, juridi-
ce ºi administrative. Catedra de finanþe-contabilitate,

membru al Consiliului CAFR: „Interesul public – ipoteze ºi
perspective în practicile sociale internaþionale”

Georgeta Ancuþa ªpan, drd. Universitatea Babeº-Bolyai
Cluj-Napoca: „Conceptul de interes public – stringenþã a
întãririi rolului profesiei contabile în mediul economic”

Monica Bizon, Ministerul Finanþelor Publice: „Interesul
public, misiune fundamentalã a auditorului financiar”

ATELIERUL II - „Profesia de audit, provocãri ºi probleme
regionale”. Moderator: Carmen Mataragiu, prim-vicepreºe-
dinte al Consiliului Camerei

Joanne Jamieson, Manager monitorizare, ICAS, Scoþia:
„Identificãri comune ale monitorizãrii ºi scepticismul pro-
fesional”



Maria Manolescu, prof.univ.dr. ASE Bucureºti, membru
în Comitetul de Excelenþã al CAFR: „Unele consideraþii
privind aplicarea IFRS”

Ferenc Eperjesi, vicepreºedinte relaþii internaþionale,
MKVK Ungaria: „Structura pieþei de audit în Ungaria –
provocãri pe timp de crizã”

Florentina ªuºnea, partener PKF Finconta: „Provocãrile
de astãzi ale profesiei de audit”.

Smaranda ªtreangã, director servicii de trening BDO Au-
dit: „Rolul auditorului financiar – perspective viitoare,
locale ºi regionale”

Adriana Lobdã, partener Deloitte Audit: „Noi provocãri la
orizontul auditorilor”

Elena Dobre, prof.univ.dr. „Facultatea de ªtiinþe Econo-
mice Universitatea Ovidius”, Constanþa, formator CAFR:
„Probleme actuale ºi perspective ale monedei euro”

ATELIERUL III - „Recunoaºterea rolului societal al audi-
tului”. Moderator: Ana Morariu, vicepreºedinte al Consiliului
Camerei

Emil Culda, auditor financiar, membru în Comitetul de
Excelenþã al CAFR: „Principiul continuitãþii activitãþii ºi
criza economicã. Efectele asupra sistemului de raportare
financiar-contabilã.”

Horia Neamþu, prof.univ.dr. ASE Bucureºti, preºedintele
Consiliului CAFR: „Confirmarea rolului auditului în cadrul
societãþii”.

Adriana Duþescu, auditor financiar: „Perspective europe-
ne ºi internaþionale privind dezvoltarea profesiei de audi-
tor financiar”.

Daniel Botez, conf.univ.dr. „Vasile Alecsandri”, Bacãu,
membru al Consiliului CAFR: „Conjuncturi ºi provocãri
privind rolul auditorului în societate”.

Mirela Pãunescu, auditor financiar, formator CAFR:
„Creºterea importanþei auditului într-o lume în schimbare”.

Radu Gabriel, auditor financiar: „Rolul ºi impactul profesiei
de audit asupra încrederii publicului în informaþia financiar-
contabilã raportatã în condiþii de crizã la nivel de România”.

ATELIERUL IV - „Consolidarea încrederii în profesia de
audit”. Moderator: Ion Mihãilescu, preºedinte de onoare al
CAFR

Matilda Crossman, membru în Consiliul ACCA: „Conso-
lidarea încrederii în profesia de audit prin standarde glo-
bale”.

Laurenþiu Dobroþeanu, director executiv coordonator
CSPAAS: „Perspective europene ºi internaþionale privind
dezvoltarea profesiei de auditor financiar”.

Nicoleta Rusu, director, ºeful serviciului practici profe-
sionale, KPMG: „Calitatea serviciilor de audit, o invitaþie la
autodepãºire”.

Ovidiu Bunget, conf.univ.dr. Universitatea de Vest,
Timiºoara: „Studiu asupra relaþiei dintre opinia de audit ºi
respectarea principiilor contabile”.

Emil Irimie Popa, conf.univ.dr., Universitatea „Babeº-
Bolyai”, Cluj-Napoca: „Raþionamentul profesional, factor
determinant în creºterea calitãþii misiunilor de asigurare”.

ATELIERUL V - „Dezbateri cu privire la documentul emis
de Comisia Europeanã: Cartea Verde – Politica de audit:
lecþiile crizei”. Moderator: Mircea Bozga, membru al Consi-
liului CAFR

Hilde Blomme, director executiv adjunct FEE: „Tendinþe
recente ale politicii europene de audit. Comisia Europea-
nã, Parlamentul European ºi reacþiile FEE”.

Martin Manuzi, director regional pentru Europa, ICAEW:
„Consolidarea posibilitãþii de a alege ºi a calitãþii: opiniile
ICAEW pe marginea abordãrii Comisiei Europene asupra
structurii pieþei”.
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Cãtãlin Davidescu, membru al Consiliului Superior
CSPAAS: „Cartea Verde, o nouã dimensiune a rolului
auditorului statutar”.

Stanislav Stanek, membru al Comitetului executiv KACR,
Cehia: „Cartea Verde - poziþia pãrþilor interesate din Cehia”.

Andrian Vasile, partener Mazars România: „Câteva
aspecte cuprinse în Cartea Verde – Politica de Audit:
Lecþiile crizei”

Ruxandra Bilius, preºedinte, Asociaþia Auditorilor Interni
din România: „Cooperarea ºi comunicarea între auditorul
extern ºi auditorul intern al companiei”.

ATELIERUL VI - „Dinamizarea pieþei auditului – auditurile
mixte”. Moderator: Ana Dincã, vicepreºedinte al Consiliului
Camerei

Ana Dincã: „Auditul mixt, între concept ºi reglementare”.

Janin Audas, membru al Consiliului Superior OEC Fran-
þa, auditor financiar, asociat al 01 Audit Assurance, împre-
unã cu Brigitte Guillebert, auditor financiar, asociat al 01
Audit Assurance: „Auditul comun ºi propunerile Cãrþii
Verzi UE: practica francezã a auditului comun”. 

Alexandru Coracioni, auditor financiar, formator CAFR:
„Auditul mixt în contextul pieþei din România - avantaje
potenþiale”.

Congresul a avut 310 participanþi, din care 22 din strãinãtate.
În cele douã zile, în plen ºi în ateliere au fost prezentate 39
de comunicãri.

Scurtã statisticã

1512/2011

Al 3-lea Congres al Auditorilor Financiari din România

Sesiunea finalã, în plen

În finalul Congresului, participanþii s-au reunit într-o sesiune
finalã. Cu acest prilej, au fost exprimate opinii din salã despre
tematica abordatã ºi au fost avansate unele propuneri în
atenþia Consiliului Camerei.

În final, prof. univ. dr. Horia Neamþu, preºedintele CAFR, a
rostit o alocuþiune în care au fost sintetizate principalele con-
cluzii ce s-au desprins în urma dezbaterilor:

Ne aflãm la sfârºitul a douã zile de lucru, de dezbateri intense
ºi profunde asupra unei teme care preocupã în cel mai înalt
grad atât profesioniºtii în audit, cât ºi beneficiarii direcþi ai
activitãþii acestora – investitorii, creditorii, instituþiile publice,
mediul de afaceri ºi mediul social în ansamblu. Pentru cã, aºa
cum s-a demonstrat practic în cvasitotalitatea intervenþiilor la
Congresul nostru, în aceste momente de crizã pe care le tra-
verseazã întreaga lume ºi care se resimt semnificativ ºi în þara
noastrã, acum, pentru profesia de audit este esenþial sã gãsim
cele mai eficiente metode, cãi pentru ca prin misiunile noastre
sã contribuim la crearea unui climat de încredere în viabili-
tatea ºi eficienþa proiectelor de dezvoltare fãrã de care nu
poate fi fãcut planul necesar în depãºirea efectelor crizei.

Este evident cã provocãrile cu care se confruntã mediul de
afaceri au o reverberaþie directã ºi în eforturile pe care audi-
torii financiari trebuie sã le depunã pentru a evalua impactul
acestora asupra situaþiei ºi performanþelor financiare ale
entitãþilor auditate. În context, înþelegerea riscurilor la care
este expusã o entitate ca urmare a conjuncturii economice în
care ne aflãm devine o cerinþã importantã a misiunilor de

audit ºi a altor misiuni specifice, contribuind nemijlocit la
furnizarea unor servicii profesionale de înaltã calitate ºi la
întãrirea relaþiilor de afaceri.

Desigur, s-a discutat ºi în plen ºi în ateliere despre cum este
mai bine sã acþionãm. În aceastã privinþã, s-a desprins cu
pregnanþã ideea cã esenþiale sunt, pe de o parte, asigurarea
unui nivel ridicat de competenþã profesionalã – obþinut printr-
o pregãtire continuã perseverentã, racordatã la tot ce este
nou în profesie ºi, pe de altã parte, respectarea riguroasã,
deopotrivã, a principiilor deontologice cuprinse în Codul Etic
ºi a Standardelor Internaþionale de Audit emise de IFAC.

Aici, la Congres, reprezentanþi ai instituþiilor statului ºi ai me-
diului de afaceri au exprimat cu claritate ce aºteaptã de la
auditorii financiari, ºi anume ca rapoartele de audit sã fie
întocmite cu seriozitate ºi profesionalism, astfel încât sã asi-
gure deplina încredere în obiectivitatea ºi corectitudinea
opiniilor exprimate asupra modului cum sunt elaborate situ-
aþiile financiare. Iar reprezentanþii strãini care ne-au onorat cu
prezenþa ºi mai ales cu intervenþiile lor substanþiale, atât în
plen, cât ºi pe ateliere au relevat, pe baza experienþei din
organizaþiile profesionale pe care le reprezintã, câteva cãi ºi
soluþii pe care le-au adoptat ºi de care putem ºi noi þine
seama în construcþia strategiilor de audit.

Deosebit de importante mi s-au pãrut dezbaterile asupra pre-
ocupãrilor pe plan internaþional ºi european privind prezentul
ºi mai ales viitorul acestei profesii, iar Cartea Verde emisã de
Uniunea Europeanã reprezintã o bazã interesantã de discuþii
asupra lecþiilor crizei ºi a modului cum este mai bine sã se



procedeze în profesia noastrã pentru o mai eficientã monito-
rizare a calitãþii misiunilor de audit.

Aºadar, putem trage concluzia cã acest al treilea Congres al
auditorilor financiari din România s-a constituit într-o impor-
tantã manifestare profesionalã, care a creat cadrul unui dia-
log extrem de util între participanþi, generator de idei ºi soluþii,
care vor fi luate în considerare în acþiunile viitoare ale Ca-
merei. Dupã cum, din intervenþiile ºi prezentãrile specialiºtilor
români, ale practicienilor, s-a desprins dorinþa lor de angajare
în depãºirea provocãrilor perioadei pe care o traversãm, pu-
nându-ºi în valoare talentul, pregãtirea ºi conºtiinþa profe-
sionalã în slujba interesului public.

Îmi exprim încrederea cã viitorul – cel puþin pentru profesia
de auditor din România – va valida utilitatea ºi însemnãtatea
Congresului la care am participat. Pentru reuºita acestui
eveniment de seamã din viaþa auditorilor financiari români
aducem mulþumirile noastre personalitãþilor care ne-au ono-
rat cu prezenþa lor; în primul rând pentru atenþia de care ne-
am bucurat din partea instituþiilor statului român, a Preºedin-
þiei, a Parlamentului, a Guvernului – prin persoana distinsului
nostru coleg, domnul Gheorghe Ialomiþianu, ministrul finan-
þelor publice –, a preºedintelui Curþii de Conturi, a conducerii
Bãncii Naþionale a României, a Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare, a Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.

Totodatã, acordãm o înaltã apreciere prezenþei invitaþilor
strãini: domnul ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii
ºi Irlandei de Nord, reprezentanþii din partea organismelor
profesionale internaþionale, precum FEE, FIDEF – din care ºi
CAFR face parte ca membru cu drepturi depline, dar ºi ai
altor organizaþii profesionale din diferite þãri, cu care Camera
are excelente relaþii de colaborare.

Mulþumim, de asemenea, organizaþiilor profesionale din Ro-
mânia, atât din mediul de afaceri, cum sunt Camera de Co-
merþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti, Camera de Comerþ
România-Germania, Camera de Comerþ Româno-America-
nã, ANEIR sau UPLR, cât ºi altor organizaþii înrudite prin
specificul profesiei contabile, precum CECCAR, ANEVAR,
UNPIR, Camera Consultanþilor Fiscali, Asociaþia Auditorilor
Interni, precum ºi auditorilor români prezenþi la Congres care
au contribuit la îmbogãþirea mai amplã a conþinutului dezba-
terilor. Iar cea mai relevantã dovadã a interesului manifestat
pentru Congresul nostru de cãtre societatea româneascã
este prezenþa mass-media din televiziuni, posturi de radio ºi
din presa scrisã, ziariºti care au reflectat ºi vor reflecta ºi în
zilele urmãtoare problematica aflatã pe agenda Congresului.

Mulþumim sponsorilor, care au sprijinit efortul financiar impus
de organizarea acestui important eveniment din viaþa profe-
siei.

Doresc în mod deosebit sã-i felicitãm pe organizatorii acestui
Congres, din cadrul Consiliului Camerei ºi al Executivului,
precum ºi al entitãþilor de prestãri de servicii cu care am
colaborat, pentru profesionalismul ºi abnegaþia de care au
dat dovadã în eforturile de asigurare a bunului mers al unui
eveniment de mare anvergurã.

Vã mulþumesc pentru participare ºi vã doresc multe împliniri
în activitatea dumneavoastrã profesionalã ºi în viaþa perso-
nalã! Vã aºteptãm la cel de-al 4-lea Congres, pe care
intenþionãm sã-l organizãm în primãvara anului 2014!

Mijloacele media au reflectat cu interes Congresul, atât
înainte, în timpul lucrãrilor, cât ºi dupã eveniment.

Astfel, în numãrul premergãtor manifestãrii, revista „Eco-
nomistul” a publicat un amplu interviu cu prof. univ. dr. Horia
Neamþu, preºedintele CAFR, având titlul: „Serviciile de audit
financiar, o investiþie pentru sãnãtatea afacerilor”, postul de
televiziune „The Money Channel” a transmis o ediþie spe-
cialã, pe durata a aproximativ o orã, cuprinzând un interviu cu
prof.univ.dr. Horia Neamþu ºi imagini de la lucrãrile în plen. Iar
ulterior desfãºurãrii Congresului, într-o emisiune „live” a pos-
tului „The Money Channel” a fost invitat preºedintele Ca-
merei, prof.univ.dr. Horia Neamþu care a prezentat princi-
palele concluzii desprinse din comunicãrile ºi dezbaterile
care au avut loc. Postul „Radio France International” a reali-
zat douã emisiuni pe teme de business, dedicate exclusiv
Congresului, una în prealabil – printr-un interviu cu
prof.univ.dr. Horia Neamþu ºi alta „live” surprinzând opinii ale
unor participanþi la eveniment, printre care Carmen Mata-
ragiu, prim-vicepreºedinte al Consiliului CAFR ºi Ion Mihãi-
lescu, preºedinte de onoare al Camerei, privind teme impor-
tante puse în dezbatere privind prezentul ºi viitorul profesiei.

Agenþiile de presã „Agerpres” ºi „Rador”, posturile de radio
„Radio România Actualitãþi” ºi „Radio România FM” ºi pos-
turile de televiziune „PRO TV”, „The Money Channel” ºi
„Realitatea TV” au informat cu promptitudine opinia publicã
despre pregãtirea ºi desfãºurarea Congresului.

De asemenea, în presa scrisã („Capital”, „Piaþa Financiarã”,
„Evenimentul Zilei” „Economistul”, „Tribuna Economicã”,
„Afacerea”, „Together for Your Business”, „Revista Finanþe
Publice ºi Contabilitate” ºi Revista de Insolvenþã, presa
localã, îndeosebi din zona Reprezentanþei Iaºi a CAFR) s-au
publicat reportaje ºi relatãri de la eveniment, inclusiv prin
consemnarea unor opinii ale reprezentanþilor strãini prezenþi
la Congres.

Ecouri în mass-media
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A Study Regarding Fee Level and Risks on the Financial Auditor
Independence. Solutions and Perspectives 
When total fees (irrespective of the type of services offered) that are or will be received from an audit client represent a sig-
nificant percentage from the turnover of that financial auditor, there is a risk of financial dependence of the auditor on the
client-company. A solution to avoid this (even apparent) financial dependence of the audit company on a certain audited enti-
ty would be to limit the fee percentage from the total audit fees an audit company can receive from a single client.  Another
solution would be that no restriction on the fee level exists and instead this level is freely set between auditors and audit com-
mittee. Moreover, independence of the financial auditor could be protected by other measures, too, such as the external rota-
tion (the rotation of the audit company).

The present article critically analyses these solutions that are also to be found in the financial audit regulations in force at the
European Union level, at international level and in the United States of America. Therefore, the present study analyses and
compares the European, international and North-American regulations from the perspective of the manner in which they reg-
ulate the maximum level of fees cashed from the audit clients, so that the independence of the financial audit remains intact.
The research continues with a critical analysis of the answers received on this issue following the debate launched by the
Green Paper of the European Commission in 2010 - "Audit policy. Lessons from the crisis". Last but not least, the authors'
opinions on the investigated issues are supported by arguments.
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Introducere
Auditorul financiar (firmã de audit sau
auditor individual) are ca unicã sursã de
venituri onorariile primite de la clienþi
pentru serviciile de audit sau de consul-
tanþã prestate. Atunci când onorariile
totale (indiferent de tipul serviciilor ofe-
rite) care sunt sau vor fi primite de la un
client de audit reprezintã un procentaj
semnificativ din cifra de afaceri a res-
pectivului auditor financiar survine ris-
cul unei dependenþe financiare a audi-
torului de compania-client. 

Dependenþa provine din faptul cã pier-
derea unui astfel de client poate con-
duce la pierderea unei surse de venit
semnificative pentru firma de audit ºi
poate pune probleme de continuitate a
activitãþii (în special în cazul firmelor de
audit mici ºi în cazul auditorilor aflaþi la
început de carierã). Auditorul financiar
este mai vulnerabil la eventualele pre-
siuni ale managementului în cazul unor
divergenþe cu privire la politicile con-
tabile sau cu privire la raportul de audit
deoarece neînþelegerile sale cu condu-
cerea entitãþii auditate pot avea drept
consecinþã încetarea colaborãrii cu
aceasta. 

Desigur, dependenþa financiarã a audi-
torului financiar poate fi doar o aparen-
þã, acesta manifestând obiectivitate, in-
tegritate, independenþã – într-un cu-
vânt, profesionalism. Cu toate acestea,
situaþia descrisã reprezintã o amenin-
þare la adresa independenþei auditorului
financiar ºi necesitã luarea unor mãsuri
de protecþie, fie la nivelul reglementã-
rilor, fie la nivelul profesiei, fie la nivelul
firmei de audit/auditorului financiar.

Pentru a evita aceastã aparentã depen-
denþã financiarã a firmei de audit de o
anumitã entitate auditatã, o soluþie ar fi
limitarea proporþiei onorariilor pe care o
firmã de audit le poate primi de la un
singur client faþã de veniturile totale ale

firmei. O altã soluþie ar fi sã nu existe
nicio restricþie cu privire la nivelul ono-
rariilor, ci acesta sã fie stabilit liber între
auditori ºi comitetul de audit. De ase-
menea, independenþa auditorului finan-
ciar ar putea fi protejatã ºi prin alte mã-
suri, cum ar fi rotaþia externã (a firmei
de audit). 

În cele ce urmeazã sunt prezentate
comparativ soluþiile aduse de normali-
zatorul european, internaþional ºi nord-
american cu privire la riscurile create de
onorariile încasate de la clienþii de
audit. De asemenea, este prezentatã o
analizã criticã a rãspunsurilor referi-
toare la aceastã problemã, primite ca
urmare a dezbaterii lansate de Cartea
Verde a Comisiei Europene din 2010
„Politica de audit. Lecþiile crizei” ºi sunt
argumentate opiniile proprii ale autorilor
pe marginea aspectelor investigate. 

Abordare 
metodologicã

Obiectivul prezentului articol este de a
discuta problematica nivelului onorari-
ilor încasate de auditorul financiar prin
prisma faptului cã reprezintã o posibilã
ameninþare la adresa independenþei
auditorului financiar. Din punct de ve-
dere metodologic, demersul cercetãrii
este de naturã normativistã, pe de-o
parte, ºi analitic-argumentativã, pe de
altã parte. 

În primul rând, cercetarea este realiza-
tã în spiritul normativismului, care pre-
supune analiza, explicarea, îmbunãtãþi-
rea normelor existente, precum ºi ela-
borarea de noi norme (Ionaºcu, 2007).
În al doilea rând, demersul este de na-
turã analiticã, deoarece este analizatã
comparativ fiecare categorie de regle-
mentãri (la nivel internaþional, în
Uniunea Europeanã ºi în Statele Unite
ale Americii). În al treilea rând, demer-

sul este de naturã argumentativã, deoa-
rece, în urma analizei efectuate, sunt
prezentate atât argumente, cât ºi con-
traargumente la diferitele soluþii aduse
de normalizatori la problema amenin-
þãrii generate de onorariile auditorului,
firul logic al domeniului de cercetare
fundamentând astfel opinia autorilor ºi
concluzia finalã a articolului. 

Reglementãri 
relevante la nivel

european, 
internaþional ºi 
nord-american

Reglementãrile relevante la nivelul
Uniunii Europene sunt reprezentate
de Recomandarea Comisiei din 16 mai
2002 privind independenþa auditorilor,
partea B „Circumstanþe specifice”, sec-
þiunea 8 „Onorarii de audit ºi non-audit”,
subsecþiunea 8.2. „Relaþia dintre ono-
rariile totale ºi veniturile totale”. Comisia
recomandã sã nu fie permisã situaþia în
care prestarea de servicii de cãtre audi-
torul statutar, indiferent cã sunt servicii
de audit sau de consultanþã, genereazã
o dependenþã financiarã de clientul de
audit în fapt sau în aparenþã. 

Se considerã cã dependenþa financiarã
survine când onorariile totale (atât pen-
tru serviciile de audit, cât ºi pentru ser-
viciile de consultanþã) care sunt sau vor
fi primite de la un client de audit ºi de la
entitãþile sale afiliate constituie în fie-
care an, de-a lungul unei perioade de
cinci ani, un procentaj semnificativ din
cifra de afaceri a societãþii de audit. De
asemenea, auditorul statutar ar trebui
sã analizeze dacã existã anumite relaþii
cu unul dintre clienþii de audit, care
creeazã aparenþa unei dependenþe
financiare faþã de o persoanã ce poate
influenþa rezultatul auditului. 
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Persoanele aflate în poziþia de a influ-
enþa rezultatul auditului sunt:

toate persoanele direct implicate în
auditul statutar, inclusiv: 

- partenerii de audit, managerii de
audit ºi personalul de audit (cu
alte cuvinte, echipa de audit), 

- personalul profesional din alte
discipline implicat în misiunea
de audit (de exemplu avocaþi,
evaluatori, specialiºti în materie
de fiscalitate, specialiºti IT etc.), 

- persoanele care fac controlul
calitãþii sau supravegheazã di-
rect misiunea de audit;

toate persoanele care fac parte din
lanþul de comandã pentru auditul
statutar, în cadrul firmei de audit sau
reþelei din care face parte firma;

toate persoanele din cadrul firmei
de audit sau al reþelei sale care se
pot afla în poziþia de a exercita influ-
enþã asupra auditului statutar. 

În orice caz, conform Recomandãrii Co-
misiei din 16 mai 2002, auditorul statu-
tar ar trebui sã poatã demonstra cã nu
existã dependenþã financiarã în relaþie
cu un anumit client de audit ºi entitãþile
afiliate ale acestuia. 

ªi Directiva europeanã 43/2006 menþio-
neazã drept ameninþare la adresa inde-
pendenþei auditorului statutar sau firmei
de audit nivelul onorariilor primite de la
o entitate auditatã, precum ºi structura
onorariilor. 

Mai recent, ºi Cartea Verde “Politica de
audit: lecþiile crizei”, emisã de Comisia
Europeanã în 2010, atrage atenþia
asupra structurii onorariilor în cadrul
capitolului privind guvernanþa corpora-
tivã ºi independenþa societãþilor de
audit. Se menþioneazã cã poate fi avutã
în vedere limitarea proporþiei onorariilor
pe care o firmã de audit le poate primi
de la un singur client faþã de veniturile

totale din audit ale firmei. De aseme-
nea, se considerã utilã o analizã a argu-
mentelor pro ºi contra unor astfel de
limitãri, în special în ceea ce priveºte
aplicarea lor la firmele mici de audit.

În privinþa reglementãrilor internaþio-
nale, Codul de eticã IESBA (Internatio-
nal Ethics Standards Board of Ac-
countants) face distincþie între pon-
derea pe care o are onorariul primit de
la un anumit client în volumul total al
onorariilor societãþii de audit (paragraful
290.220, secþiunea 290 „Independenþã
– angajamente de audit ºi revizuire” din
Cod) ºi ponderea respectivului onorariu

în volumul onorariilor unui anumit par-
tener de audit (paragraful 290.221,
secþiunea 290 „Independenþã – angaja-
mente de audit ºi revizuire” din Cod).
Cu toate acestea, nu menþioneazã o
pondere exactã care ar periclita inde-
pendenþa societãþii de audit sau a par-
tenerului de audit, ci discutã doar
despre „o proporþie semnificativã din
onorariile firmei”, respectiv despre „o
proporþie mare din veniturile unui
partener individual”. Pentru a stabili
semnificaþia ameninþãrii se va þine cont
de factori precum structura firmei ºi
dacã firma este nou creatã pe piaþã.

În cazul în care compania supusã audi-
tului este o entitate de interes public,
IESBA introduce prevederi mai precise.
Conform paragrafului 290.222, secþi-
unea 290 „Independenþã – angaja-
mente de audit ºi revizuire” din Codul
de Eticã, privitor la clienþii de audit care
sunt entitãþi de interes public, dacã pen-
tru doi ani consecutivi onorariile totale
de la client ºi entitãþile sale afiliate re-
prezintã mai mult de 15% din totalul
onorariilor primite de societatea de
audit, aceasta din urmã este obligatã sã
comunice persoanelor însãrcinate cu
guvernanþa acest fapt ºi sã discute ce
mãsuri de protecþie va aplica pentru a
reduce ameninþarea la un nivel accep-
tabil. 

Pentru reducerea conflictului de inte-
rese cauzat de o proporþie semnificativã
a onorariilor generate de un client de
audit în volumul total al onorariilor,
IESBA propune în paragraful 290.220,
secþiunea 290 „Independenþã – angaja-
mente de audit ºi revizuire”, anumite
mãsuri de protecþie: reducerea depen-
denþei de client, revizuiri externe ale
controlului calitãþii ºi consultarea unei
terþe pãrþi, cum ar fi un organism profe-
sional de reglementare sau un alt profe-
sionist contabil, cu privire la raþiona-
mente-cheie. În cazul în care conflictul
de interese priveºte doar un partener

Atunci când onorariile
totale (indiferent de

tipul serviciilor
oferite) care sunt 

sau vor fi primite de la
un client de audit

reprezintã un 
procentaj semnificativ

din cifra de afaceri 
a respectivului 

auditor financiar
survine riscul unei

dependenþe financiare
a auditorului 

de compania-client
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de audit, atunci acesta poate fi redus la
un nivel acceptabil, în conformitate cu
paragraful 290.221 din secþiunea 290
„Independenþã – angajamente de audit
ºi revizuire”, prin reducerea dependen-
þei de client, prin implicarea unui profe-
sionist contabil pentru a revizui activi-
tatea efectuatã sau, dupã caz, pentru a
acorda consultanþã sau prin controale
externe ºi interne regulate ale calitãþii
misiunii de audit. 

În ceea ce priveºte cazul în care com-
pania-client este o entitate de interes
public, IESBA propune în paragraful
290.222 din secþiunea 290 „Indepen-
denþã – angajamente de audit ºi revi-
zuire” douã mãsuri de protecþie alterna-
tive: 

o revizuire înainte de emiterea ra-
portului de audit („a pre-issuance
review”): înainte de emiterea unei
opinii de audit privitoare la situaþiile
financiare din cel de-al doilea an de
misiune, respectiva misiune este
revizuitã de un profesionist contabil
care nu este membru al societãþii de
audit sau de un organism profesio-
nal de reglementare ºi 

o revizuire dupã emiterea raportului
de audit („a post-issuance review”):
dupã ce a fost emisã o opinie de
audit asupra situaþiilor financiare din
al doilea an ºi înainte de emiterea
unei opinii de audit asupra situaþiilor
financiare din al treilea an, un profe-
sionist contabil care nu este mem-
bru al societãþii de audit sau un or-
ganism profesional de reglementare
efectueazã o revizuire a auditului
din al doilea an echivalentã cu un
control al calitãþii. 

Dacã onorariile generate de un client –
entitate de interes public – ºi de en-
titãþile sale afiliate depãºesc semnifica-
tiv 15% din onorariile totale ale socie-
tãþii de audit, societatea va determina
dacã revizuirea ulterioarã emiterii opi-

niei de audit nu ar putea reduce ame-
ninþarea la un nivel acceptabil ºi, prin
urmare, dacã este necesarã efectuarea
unei revizuiri înainte de emiterea opiniei
de audit. Într-o astfel de situaþie, se va
efectua o aºa-numitã „a pre-issuance
review”. 

În ceea ce priveºte reglementãrile
nord-americane, Codul de Conduitã
Profesionalã emis de AICPA (American
Institute of Certified Public Accoun-
tants) nu include reglementãri explicite
în legãturã cu raportul dintre onorariile
primite de la un client ºi onorariile totale
ale societãþii de audit. SEC (Securities

and Exchange Commission) considerã
independenþa societãþii de audit ca fiind
ameninþatã dacã o mare parte din veni-
turile ei provin de la un client de audit. 

Analiza criticã 
a alternativelor 

propuse de 
normalizatori la

riscurile identificate
Comisia Europeanã a lansat Cartea
Verde „Politica de audit: lecþiile crizei”
ca parte integrantã a altor iniþiative
derulate în vederea menþinerii stabilitãþii
financiare la nivel european ºi inter-
naþional. Cartea Verde a fost publicatã
în octombrie 2010, pe fundalul recentei
crize financiare. Din cauza acestei con-
juncturi, Comisia Europeanã identificã
necesitatea ca rolul ºi domeniul de apli-
care a activitãþii de audit sã fie aduse în
discuþie ºi analizate în contextul general
al reformei privind reglementarea pieþei
financiare. 

Pe acest fundal, Comisia iniþiazã o dez-
batere având ca subiect rolul auditoru-
lui, guvernanþa ºi independenþa firmelor
de audit, supravegherea auditorilor,
configuraþia pieþei de audit, crearea unei
pieþe unice pentru prestarea de servicii
de audit, simplificarea regulilor pentru
întreprinderi mici ºi mijlocii ºi pentru au-
ditorii mici ºi mijlocii ºi cooperarea inter-
naþionalã pentru supravegherea reþele-
lor globale de audit. În cadrul prezentei
cercetãri, au fost supuse discuþiei acele
aspecte legate nemijlocit de impunerea
unui nivel maxim al onorariilor. 

Sumarul rãspunsurilor primite la între-
bãrile din Cartea Verde ºi publicate în
februarie 2011 conþine doar pãrerile
profesiei ºi ale mediului universitar cu
privire la chestiunea în discuþie.

Este adecvat 
sã se calculeze 
raportul dintre 

onorariile totale 
de la un client 

ºi entitãþile sale 
afiliate ºi onorariile

totale încasate 
de firmã, aºadar 

fãrã a se þine cont 
de tipul serviciilor
prestate (audit sau
non-audit) pentru

respectivele 
onorarii
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Societãþile de audit ºi auditorii (atât
auditori din Big Four, cât ºi auditori din
afara acestei categorii) sunt de acord
cu soluþia stabilirii unei limite a onorari-
ilor primite de la un client, calculatã ca
procent din onorariile totale. Acest grup
de respondenþi susþin necesitatea de
transparenþã, dar nu ºi pe cea de noi
reglementãri în aceastã problemã. 

Cât despre mediul universitar, repre-
zentanþii acestuia considerã cã limitele
pentru remuneraþia primitã de la un cli-
ent prevãzute în prezent (în Danemarca
– 20% ºi Germania – 30 sau 20%) sunt
prea ridicate pentru a putea elimina
riscul de dependenþã financiarã a audi-
torului de compania-client. Prin urmare,
considerã adecvatã limita de 10%. Un
alt aspect subliniat de mediul universi-
tar este cã nu doar la nivelul societãþii
de audit, ci ºi la nivelul biroului local sau
chiar la nivelul partenerului de audit
existã riscul unei dependenþe econo-
mice de compania auditatã. Pe acest
motiv, se sugereazã ºi posibilitatea de a
impune onorarii maxime ºi la aceste
niveluri. 

În cele ce urmeazã vom prezenta pro-
pria viziune cu privire la soluþia pro-
pusã de Comisia Europeanã în Cartea
Verde, prin referire la riscurile ºi bene-
ficiile pe care considerãm cã le-ar putea
genera. Pentru a ne fundamenta anali-
za, este necesarã mai întâi clarificarea
câtorva aspecte. 

În primul rând, se pune problema mo-
dalitãþii de calcul a baremului onorariilor
de la un client, adicã dacã procentul
onorariilor se va calcula prin raportare
la onorariile totale din servicii de audit
(cum propune Comisia Europeanã) sau
prin raportare la veniturile totale ale
firmei. În opinia noastrã, este adecvat
sã se calculeze raportul dintre onorariile
totale de la un client ºi entitãþile sale
afiliate ºi onorariile totale încasate de
firmã, aºadar fãrã a se þine cont de tipul

serviciilor prestate (audit sau non-audit)
pentru respectivele onorarii. O astfel de
modalitate de calcul oferã o privire mai
largã asupra relaþiei financiare dintre
firma de audit/auditor ºi client, þinând
cont de potenþiala complexitate a an-
samblului de servicii oferite entitãþii-
client. 

În al doilea rând, în cazul unor firme mai
mari problema dependenþei financiare
se pune nu doar la nivelul firmei de
audit, ci chiar ºi la nivelul biroului local
sau al partenerului în cauzã. Dupã pã-
rerea noastrã, existenþa unor regle-
mentãri atât de detaliate în materie de
onorarii nu ar trebui sã facã obiectul
normalizãrii la nivel european, ci ar tre-
bui lãsatã la latitudinea organismelor
profesionale din fiecare stat membru. În
caz contrar, considerãm cã s-ar comite
eroarea de a nu se lua în considerare
particularitãþile pieþelor de audit ºi ca-
racteristicile firmelor de audit din fiecare
stat al Uniunii Europene. 

Nu în ultimul rând, un aspect demn de
analizat este acela al categoriilor de
reglementãri care sã conþinã prevederi
cu privire la baremul onorariilor primite
de la un anumit client: sunt adecvate
doar reglementãrile naþionale?, doar
Codul de Eticã IESBA?, sunt necesare
reglementãri suplimentare la nivelul
Uniunii Europene? sau, din contrã, as-
pectele referitoare la stabilirea onorari-
ilor ar trebui lãsate în seama pieþei de
audit, fãrã vreo altã intervenþie a
legiuitorilor? În opinia noastrã, sunt
necesare ºi adecvate o serie de pre-
vederi cu caracter general în Codul de
Eticã IESBA ºi la nivelul Uniunii Euro-
pene, iar aspectele care þin de detaliu
(de exemplu, limita efectivã a onorariilor
primite de la un singur client) ar trebui
sã fie responsabilitatea organismelor
profesionale din fiecare stat membru.
Astfel s-ar evita stabilirea unei sume
fixe, arbitrare a onorariilor, care sã nu
þinã cont de particularitãþile naþionale.

Referitor la beneficiile soluþiei în dis-
cuþie, considerãm cã limitarea nivelului
onorariilor încasate de la un anumit
client raportate la onorariile totale ale
firmei de audit reprezintã o formã de
control a eventualelor anomalii care pot
apãrea atât în cazul companiilor mici ºi
mijlocii de audit, cât ºi în cazul com-
paniilor mari, cu activitate la nivel glo-
bal. Prin „anomalii” înþelegem situaþia în
care firmele de dimensiuni reduse sau
auditorii au atât de puþin clienþi, încât
dependenþa lor financiarã de aceºti
clienþi este inerentã sau situaþia în care
firmele mari de audit au clienþi la rândul
lor mari, care sunt atât de semnificativi,
încât pierderea lor ar conduce chiar la
reduceri de personal în cadrul respec-
tivelor firme de audit. 

În ceea ce priveºte riscurile propunerii
de a stabili un plafon pentru onorariile
primite de la un anumit client, în opinia
noastrã, riscul central este acela cã
astfel s-ar putea ca unele societãþi de
audit mici ºi mijlocii sã fie eliminate
de pe piaþã. În ultimã instanþã, o astfel
de mãsurã normativã ar avea ca efect o
creºtere a concentraþiei de pe piaþa de
audit, deoarece ar fi favorizate firmele
din grupul Big Four ºi defavorizate
firmele mici ºi mijlocii de audit. Acestora
din urmã le este dificil sã atragã ºi sã
fidelizeze clienþi de dimensiuni mai
mari. În plus, existã riscul ca aceste
firme sã fie nevoite sã stabileascã ono-
rarii prea scãzute pentru munca ce tre-
buie efectuatã sau pur ºi simplu sã
încalce baremul stabilit de reglementãri
ºi sã fixeze onorarii ridicate pentru
auditarea entitãþilor mari. 

De asemenea, considerãm cã, înainte
de a lua o decizie în direcþia unor noi
reglementãri cu privire la nivelul ono-
rariilor, ar trebui mai întâi evaluate re-
glementãrile deja implementate în
statele membre ºi efectele acestor
reglementãri. Spre exemplu, în Dane-
marca, onorariile pentru servicii de
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audit ºi non-audit provenind de la un
acelaºi client nu pot depãºi 20% din
veniturile totale ale firmei de audit.
Similar, în Marea Britanie, Standardele
Etice au stabilit un nivel maxim al ono-
rariilor pe care le poate primi o firmã de
la un anumit client: pentru companii lis-
tate, aceastã limitã este de 10%, iar
pentru companii nelistate, aceasta este
de 15% din onorariile totale primite de
firmã. În plus, Codul de Eticã pentru
Profesioniºtii Contabili IESBA stabileºte
în cazul auditãrii entitãþilor de interes
public cã societatea de audit care
primeºte de la un client ºi entitãþile sale
afiliate mai mult de 15% din totalul ono-
rariilor primite este obligatã sã comu-
nice persoanelor însãrcinate cu guver-
nanþa aceastã stare de fapt. 

Un alt argument în defavoarea acestei
soluþii este cã limitarea onorariilor
provenite de la un anumit client ar
reprezenta o intervenþie gravã pe
piaþa serviciilor de audit. În opinia
cercului de lucru privind dreptul bilanþier
al profesorilor din domeniul ºtiinþelor
juridice de la Universitatea din Köln, o
astfel de intervenþie este nejustificatã.
Dupã pãrerea noastrã, impunerea la
nivel european a unei limite fixe a pro-
centului de onorarii primite de la un
client în totalul onorariilor firmei de audit
ar fi o mãsurã caracterizatã de inflexibi-
litate, care nu ar lua în considerare par-
ticularitãþile diferitelor pieþe de audit din
cadrul Uniunii Europene. 

De altfel, considerãm cã o astfel de
limitare nu ar fi fezabilã. Este nerealist
sã impui unei firme de audit nou-înfi-
inþate sau unui auditor aflat la început
de carierã o anumitã structurã a ono-
rariilor încasate. În mod evident, numã-
rul clienþilor unei firme de audit de di-
mensiuni mici sau ai unui auditor indi-
vidual va fi redus. Un motiv ar fi cã re-
sursele unui astfel de auditor sunt încã
limitate, precum ºi faptul cã acesta se
aflã în procesul de construire a unei

reputaþii ºi a unui portofoliu de clienþi –
proces care este de duratã. 

Concluzii
În opinia noastrã, o limitare a procen-
tului onorariilor provenite de la un sin-
gur client în raport cu totalul onorariilor
primite de o firmã de audit este o soluþie
binevenitã numai în cazul firmelor,
respectiv auditorilor, cu experienþã pe
piaþã ºi care ºi-au format deja un cerc

de clienþi. În statele membre în care
profesia se aflã abia la început, firmele
de audit sunt tinere ºi de dimensiuni
mici, iar auditorii aflaþi la început de
carierã fac eforturi pentru a-ºi gãsi ºi
menþine clientela, o astfel de restricþie
nu este fezabilã, deoarece poate pune
în primejdie supravieþuirea respec-
tivelor firme / auditori. În schimb, con-
siderãm cã la nivelul firmelor de dimen-
siuni mijlocii ºi mari, prevederea privind
limita maximã a remuneraþiei de la un
anumit client este adecvatã.
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Introducere
În activitatea de audit financiar, profesioniºtii sunt constrânºi
de cãtre volumul mare al datelor analizate sã dezvolte instru-
mente specifice, pentru a putea furniza, în mod eficient, con-
cluzii utile în cadrul procesului de revizuire a situaþiilor finan-
ciare. Procedurile analitice, instrumente cu originea în anali-
za economicã, reprezintã una dintre soluþiile principale de
optimizare a procesului de audit, cu condiþia ca datele prelu-
crate sã fie corecte, iar modelul economic ales sã ofere
rãspunsul potrivit pentru tipul de risc analizat. Aceste instru-
mente reprezintã, de cele mai multe ori, singura „opþiune”
disponibilã în activitatea auditorului, comparabilã în eficienþã
doar cu avantajele furnizate de cãtre utilizarea calculatorului
în procesul de audit (spre exemplu, prin utilizarea
CAATS’urilor - Computer Aided Audit Tools). 

Din nefericire, auditorii financiari nu au întotdeauna acces la
soluþii sofisticate din punct de vedere informatic, dar au posi-
bilitatea sã utilizeze experienþa tehnicã, precum ºi judecata
profesionalã pentru a dezvolta instrumente de lucru competi-
tive ºi eficiente în procesul de colectare ºi analizã a infor-
maþiei. Articolul îºi propune sã prezinte din punct de vedere
conceptual procedurile analitice, în contextul Standardelor
Internaþionale de Audit, împreunã cu exemple de proceduri
analitice care pot avea o utilizare imediatã în activitatea prac-
ticã.

Metodologia ºi obiectivele
cercetãrii

Lucrarea se înscrie în categoria demersurilor de cercetare
pozitivã, în cadrul cãreia conceptele teoretice sau normative
sunt acceptate prin reflectarea ºi demonstrarea lor practicã,
prin exemple alese în sprijinul profesioniºtilor din domeniul
auditului financiar. Calea urmatã în realizarea acestei cerce-
tãri a constituit-o consultarea literaturii de specialitate, pre-
zentatã în bibliografie, dezvoltarea ºi detalierea conceptelor
teoretice însoþite de exemple practice, iar în finalul lucrãrii
testarea empiricã a facilitãþii de aplicare a unei tehnici statis-
tice complexe aparþinând domeniului „analizei de regresie”.
Prin esenþa lor practicã, procedurile analitice bazate pe mo-
dele de tip cantitativ, ce pun în evidenþã relaþii statistice între
diferite variabile, se încadreazã în cercetarea de tip pozitivist.
De facto, scopul principal al procedurilor analitice este evi-
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denþierea relaþiilor cauzale dintre diferitele variabile, în con-
textul verosimilitãþii acestor relaþii, lucru care a uºurat demer-
sul acestui articol. Lucrarea presupune, de asemenea ºi o
abordare explicativã, deoarece pe parcursul articolului
aspectele teoretice sunt exemplificate prin soluþii practice.

Procedurile analitice 
ºi Standardele Internaþionale 

de Audit
Procedurile analitice reprezintã instrumente de lucru pentru
auditorul financiar cu ajutorul cãrora acesta evalueazã infor-
maþia financiarã din perspectiva relaþiilor verosimile dintre
datele financiare ºi datele nefinanciare sau al abaterilor neo-
biºnuite, dar semnificative, care pot apãrea în contextul uti-
lizãrii unor comparaþii între datele financiare ºi datele aºtep-
tate (definiþia procedurilor analitice este prezentatã în cadrul
ISA 520 „Proceduri analitice”). Aceste instrumente denumite
ºi proceduri analitice de fond sunt proiectate sã „funda-
menteze” informaþia financiarã prin utilizare independentã
sau în combinaþie cu alte teste de detaliu. În situaþia în care
nivelul riscului de audit determinat în etapa planificãrii este

ridicat, atunci putem aplica în mod extensiv teste de detaliu,
iar dacã nivelul riscului va scãdea atunci poate creºte gradul
de utilizare al procedurilor analitice. Procedura de fond este
conceputã sã detecteze denaturãrile semnificative la nivelul
afirmaþiilor conducerii. În contextul Standardelor Internaþiona-
le de Audit, procedurile analitice sunt corelate cu etapele de
desfãºurare ale misiunii de audit (Tabel nr. 1).

Efectuarea procedurilor analitice este importantã în fazele de
planificare ºi finalizare, acolo unde standardele de audit
apreciazã cã aplicarea acestora are un caracter obligatoriu.

Procedurile analitice pot fi grupate în douã tipuri ºi anume în
proceduri predictive (bazate de cele mai multe ori pe mode-
le de calcul foarte simple, e.g. multiplicarea veniturilor cu rata
profitabilitãþii, multiplicarea suprafeþei unui magazin cu rata
vânzãrilor pe metru pãtrat etc.) sau pe analiza ratio-urilor/
trend-urilor. Pot fi de asemenea asimilate procedurilor
analitice ºi activitãþile de analizã a datelor numerice bazate
pe diferite filtrãri numerice ce pun în evidenþã elemente
neobiºnuite (implicit cu risc ridicat). Literatura de specialitate1

prezintã în strânsã corelaþie cu procedurile analitice, activi-
tãþile de chestionare ale clientului; într-adevãr, acest tip de
probã este foarte important, mai ales în cadrul misiunilor de
revizuire limitatã.

1 Arens, Alvin A., Loebecke, James K., Audit. O abordare integratã, Ed. Arc, Chiºinãu, 2003, pag. 422.
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Practic, procedura analiticã funcþioneazã asemenea unui
„test de verosimilitate”, în care auditorul evalueazã în faza
iniþialã procedura propusã ºi informaþiile utilizate, din punct
de vedere al adecvãrii procedurii ºi respectiv al credibilitãþii
informaþiilor, apoi îºi planificã un obiectiv „þintã” (aºteptare) al
datelor financiare analizate, faþã de care determinã abaterea
actualã. Dacã abaterea este neverosimilã, atunci procedura
analiticã a identificat o denaturare.

În principal, observãm cã acest procedeu se bazeazã pe
folosirea activã a metodei comparative datoritã faptului cã,
în activitatea auditorului financiar, utilizarea experimentului
este dificil de realizat. În secundar, auditorul financiar utili-
eazã în domeniul procedurilor analitice metoda modelizãrii,
adicã a simplificãrii realitãþii complexe prin intermediul unor
modele artificiale teoretice, formalizate prin ecuaþii matemati-
ce care redau relaþiile dintre elementele constitutive. Aceste
modele economico-matematice pun în evidenþã fie o variaþie
pozitivã (covarianþã), fie o variaþie negativã (contravarianþã). 

Valoarea procedurilor analitice, fie ele bazate pe comparaþii
sau pe modele matematice, depinde de gradul lor de adec-
vare cu afirmaþiile conducerii, de generalitatea lor în aplicare
ºi totodatã de simplitatea în utilizare. Concluziile procedurilor
analitice sunt utile, dar validitatea acestora va depinde în
mod covârºitor de rigoarea definirii termenilor, dar ºi de posi-
bilitatea aplicãrii lor asupra unor volume mari de date având
un caracter de previzibilitate. Aceastã metodã poate suscita
ipoteze, dar nu va putea constitui explicaþia cauzelor în situ-
aþia unei misiuni de audit.

Tipurile de comparaþii utilizate în analiza datelor financiare
prezintã diversitate. Spre exemplu, ele pot fi realizate între:

(a) Datele comparative ale diferitelor perioade (nivelul
soldurilor activelor ºi pasivelor, cheltuieli ºi respectiv
venituri);

(b) Datele planificate (bugete, previzionãri financiare,
estimãri) ale entitãþii ºi cele actuale;

(c) Estimãrile auditorului ºi datele din conturi (e.g. indica-
tori de profitabilitate sau diferite tipuri de costuri);

(d) Firme sau domenii de activitate similare sau datele de
ramurã (benchmarking);

(e) Rezultatele unor modele matematice relaþionale care
prezintã avantajul predictibilitãþii ºi rezultatele curente;

(f) Datele financiare ºi cele nefinanciare (e.g. cifrele can-
titative ale producþiei ºi indicatorii financiari).

Spre exemplu, prezentãm un model de tabel comparativ al
conturilor (Figura nr. 1), în care putem observa în mod intui-
tiv avantajele analizei comparative a soldurilor prin interme-
diul abaterilor relative, dar ºi absolute, prin utilizarea unui
model de calcul tabelar în Excel. Aceste tabele comparative
ar fi util sã fie realizate în cadrul tuturor secþiunilor de analizã
a conturilor ºi ar trebui, în opinia noastrã, sã constituie „firul
conducãtor” în procesul de analizã a conturilor.

Gradul de sofisticare al acestor comparaþii poate fi diferit, în
funcþie de judecata profesionalã a auditorului, precum ºi în
corelaþie cu gradul de asigurare dorit. Evaluarea iniþialã asu-
pra aplicabilitãþii unei proceduri analitice ar trebui sã defi-
neascã în mod obligatoriu douã elemente:

Precizia doritã a procedurii analitice (la nivelul erorii to-
lerabile), precum ºi

Gradul de încredere în procedura aplicatã.

Experienþa practicã ne aratã cã definirea celui de al doilea
element este greu de realizat în activitatea curentã a audito-
rilor financiari, din cauza dificultãþii inerente a procesului de
cuantificare a acestuia. Gradul de încredere în procedura
analiticã pe care dorim sã o utilizãm este influenþat de:

experienþa noastrã tehnicã pentru identificarea factorilor
cu efect semnificativ sau al relaþiei implicate,

stabilitatea mediului economic (dacã mediul este instabil
nu este recomandabil sã ne bazãm pe procedurile anali-
tice care folosesc un model predictiv),

complexitatea organizãrii entitãþii,

gradul de încredere al datelor utilizate.

În cadrul activitãþii practice, auditorul financiar din România
utilizeazã „Ghidul privind auditul calitãþii”2, care prevede în
cadrul secþiunii B7/1 (Sumarul evaluãrii riscului ºi planul de
eºantionare) cã atunci când procedurile analitice pot fi uti-
lizate efectiv pentru obþinerea de probe privind o afirmaþie in-
dividualã, acest fapt influenþeazã reducerea volumului eºan-
tionului. Determinarea gradului de relevanþã acordat acestor
proceduri analitice ºi care afecteazã volumul eºantionului,
necesitã utilizarea raþionamentului profesional. Ghidul pre-
vede cã aplicarea raþionamentului profesional în utilizarea
procedurilor analitice trebuie fundamentatã ºi documentatã în
cadrul dosarului misiunii de audit, în vederea justificãrii unei
astfel de abordãri. 

2 ICAS, Ghid privind auditul calitãþii, coeditare CAFR- Ed IRECSON, Bucureºti, 2009



26

Cercetare

Audit Financiar, anul IX

În urma acestei analize se cuantificã un factor care este uti-
lizat în calculul eºantionului; astfel, un factor de 3 trebuie uti-
lizat pentru relevanþa totalã; 2 - pentru o relevanþã limitatã ºi
1- pentru lipsa relevanþei. În cadrul activitãþii desfãºurate de
cãtre auditori cu respectarea „Normelor minimale de audit”,
în activitatea de determinare a riscului de audit trebuia evalu-
atã mãrimea riscului de nedetectare neasociat cu eºan-
tionarea (RNNE). Scopul acestei evaluãri era determinat de
posibilitatea utilizãrii procedurilor analitice de revizuire în
cadrul anumitor secþiuni de audit. În mod similar cu recoman-
darea prezentatã în „Ghidul privind auditul calitãþii”, era

prezentat un factor al gradului de siguranþã a revizuirii
analitice, care putea sã fie evaluat ca: ridicat (31%), moderat
(56%) sau zero (100%). Evaluarea acestor factori era docu-
mentatã în faza de planificare a auditului, atunci când în urma
aplicãrii procedurilor analitice preliminare trebuia determinat
dacã procedurile analitice vor constitui o metodã satisfãcã-
toare de obþinere a probelor de audit. Observãm cã abor-
darea este similarã în ambele variante ºi cã în principal audi-
torul trebuie sã se bazeze pe raþionamentul profesional în
determinarea relevanþei acordate aplicãrii procedurilor
analitice.
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Procedurile analitice constituie instrumentul de lucru predilect
în cadrul misiunilor de revizuire (ISAE 3000 „Alte misiuni de
certificare, cu excepþia auditului, sau examinãrilor limitate ale
situaþiilor financiare” sau ISAE 3400 „Misiuni de examinare a
informaþiilor financiare previzionale”), acolo unde probele
principale de audit provin în principal din chestionarea per-
sonalului entitãþii. Într-o manierã similarã cu cerinþele prezen-
tate în ISA 520 „Proceduri analitice”, standardul de audit uti-
lizat de cãtre auditorii din SUA (Statement on Auditing
Standards No. 56 „Analytical Procedures”) evidenþiazã de
asemenea importanþa procedurilor analitice ºi recomandã uti-

lizarea acestora pe parcursul întregului proces al auditului
financiar.

Proceduri analitice 
- exemple practice

Din experienþa practicã vã prezentãm unele exemple de pro-
ceduri analitice, în funcþie de poziþia conturilor analizate în
cadrul situaþiilor financiare (Tabel nr. 2):
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În activitatea de audit financiar, aplicarea procedurilor
analitice trebuie corelatã în mod direct cu riscul sau eroarea
posibilã adresatã (Tabel nr. 3).

În mod obiºnuit, auditorul financiar ar trebui sã ia în consi-
derare urmãtoarele aserþiuni aferente situaþiilor financiare, în
procesul de „proiectare” al procedurilor de fond:

Existenþã;

Evaluare sau mãsurare;

Completitudine (exhaustivitate);

Drepturi ºi obligaþii;

Prezentare ºi clasificare.

Procedurile analitice nu pot fi utilizate pentru obþinerea de
probe de audit pentru toate afirmaþiile conducerii, dar sunt
extrem de utile pentru documentarea unor aserþiuni specifice,
cum ar fi evaluarea sau exhaustivitatea. Spre exemplu,

existenþa stocurilor sau a imobilizãrilor este testatã în princi-
pal prin intermediul participãrii la inventariere sau prin obser-
vaþie fizicã, iar existenþa creanþelor prin utilizarea tehnicii cir-
cularizãrii; în aceste cazuri, utilizarea procedurilor analitice ar
putea fi utilã ca o metodã auxiliarã.

Procedurile analitice pot fi utilizate ºi în situaþii rare, cum ar fi
auditarea instrumentelor financiare derivate, acolo unde
obiectivele de audit în corelaþie cu afirmaþiile/aserþiunile con-
ducerii, pot fi, spre exemplu, dacã:

Toate câºtigurile sau pierderile cauzate de cãtre instru-
mentele derivate sunt înregistrate în situaþiile financiare
(Completitudine);

Toate instrumentele derivate sunt înregistrate în situaþiile
financiare (Completitudine);

Instrumentele derivate sunt înregistrate în bilanþ la o va-
loare rezonabilã (Evaluare);
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Instrumentele derivate, precum ºi câºtigurile sau pierde-
rile asociate sunt corect clasificate, descrise ºi prezentate
în situaþiile financiare, precum ºi în notele la situaþiile
financiare în conformitate cu standardele contabile apli-
cabile (Prezentare).

Un exemplu ilustrativ de proceduri analitice aplicabile în ca-
zul instrumentelor financiare derivate poate fi urmãtorul:

Comparaþi sumele câºtigurilor sau pierderilor provenite
din diferenþe de schimb valutar sau din rata dobânzii,
aferente swap-urilor, opþiunilor futures sau contractelor la
termen cu variaþiile aºteptate (bazate pe schimbãri în rata
dobânzii, rata de schimb etc.) ºi verificaþi variaþiile actuale
pentru verosimilitate;

Comparaþi valoarea de piaþã curentã a instrumentelor
derivate cu valoarea perioadei precedente.

Datele nefinanciare faþã de care un auditor poate sã coreleze
informaþia financiarã analizatã pot fi de naturã diversã, spre
exemplu:

Numãrul angajaþilor (salariu pe angajat, vânzãri pe anga-
jat);

Numãrul vizitatorilor (vânzãri pe numãrul mediul al vizita-
torilor în magazin);

Suprafaþa operaþionalã (venituri pe metru pãtrat);

Lungimea (cost pe kilometru);

Volumul cantitativ al producþiei sau vânzãrilor (venituri pe
bucatã);

Numãrul comenzilor de vânzare, numãrul comenzilor noi
primite de la clienþi;

Numãrul reclamaþiilor primite de la clienþi;

Gradul de ocupare hotelierã;

Numãrul autovehiculelor achiziþionate sau casate.

Tehnici statistice 
– analiza regresionalã

Standardul de Audit ISA 520 enumerã printre metodele posi-
bile care pot fi folosite în calitate de proceduri analitice ºi
tehnicile statistice avansate, spre exemplu, analiza regre-
sionalã. Aceastã metodã se bazeazã pe studiul legãturilor
statistice (stohastice) în care „fenomenul efect este rezultatul
combinãrii mai multor cauze”3, spre deosebire de situaþia
unor legãturi funcþionale realizate în mod direct (univoc) între
un fenomen-cauzã ºi un fenomen-efect. În domeniul statis-
ticii, se utilizeazã de asemenea metode ºi proceduri analitice
de calcul ºi interpretare statisticã prin care se poate determi-
na existenþa ºi direcþia legãturii, forma ºi gradul de intensitate
în care aceasta se realizeazã. Astfel de metode pot fi, spre
exemplu, aplicarea ecuaþiilor de regresie, a coeficienþilor de
corelaþie sau a coeficienþilor de asociere. Bineînþeles, toate
aceste metode se pot aplica doar în situaþia în care din datele
ºi experienþa anterioarã se poate documenta o relaþie de
cauzalitate obiectivã dintre fenomenul-cauzã ºi fenomenul-
efect.

În primul rând, statistica prin intermediul testãrii ipotezelor
statistice ne oferã posibilitatea stabilirii cu un grad de proba-
bilitate ales, a existenþei sau absenþei legãturii dintre
fenomene4:

3 Biji, Elena Maria et al., Statisticã pentru economiºti, Ed. Economicã, Bucureºti, 2010, pag. 275
4 Isaic-Maniu, Alexandru, Mitruþ, Constantin ºi Voineagu, Vergil, Statistica pentru managementul afacerilor,  Ed. Economicã, Bucureºti, 1999, pag. 172.
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Testul χ2: spre exemplu, în cazul a douã variabile X ºi Y,
din calculul numeric al valorii χ2 pentru situaþia în care
aceasta este mai micã decât valoarea χ2 tabelatã, pen-
tru (m-1)(n-1) – grade de libertate ºi o probabilitate P
aleasã, se poate aprecia dacã cele douã variabile sunt
independente;

Testul analizei dispersionale: testul se bazeazã pe formu-
la aditivitãþii dispersiilor ºi pe calculul unor indicatori fun-
damentaþi pe dispersie. De asemenea, prin comparaþie
cu valori precalculate se poate aprecia existenþa unor
legãturi statistice.

În al doilea rând, putem aplica analiza regresiei statistice în
scopul proiectãrii unui model de regresie. Noþiunea de regre-
sie a fost propusã pentru prima datã de cãtre un biolog
englez (Fr. Galton). În perioada în care acesta studia relaþia
dintre talia bãieþilor la încorporare în armatã ºi talia pãrinþilor
(tatãlui) acesta a fãcut observaþia cã existã o tendinþã de
revenire a înãlþimii bãieþilor spre talia medie, ori de câte ori
talia tatãlui era mult sub sau deasupra mediei. Aceastã relaþie
între variabila „talia bãiatului” ºi o altã variabilã „talia tatãlui”,
exprimând regresia spre medie, este exprimatã matematic
printr-o ecuaþie în care variabila dependentã y, este o funcþie
de una sau mai multe variabile explicative x (ecuaþia de
regresie fiind y = f(x))5.

Activitatea de proiectare a unui model de regresie se poate
desfãºura într-un mod teoretic ideal, în mai multe etape, spre
exemplu:

Identificarea tipului de dependenþã;

Specificarea formei de exprimare a variabilelor;

Estimarea parametrilor modelului;

Testarea semnificaþiei parametrilor estimaþi;

Validarea modelului;

Utilizarea modelului în operaþiuni de simulare ºi pre-
dicþie.

Tipurile de manifestare a legãturii dintre fenomene pot lua
forme diverse, în cadrul cãrora modelul linear reprezintã un
caz ideal, ecuaþia analiticã matematicã putând avea de cele
mai multe ori o formã curbilinie (exponenþial, parabolic, hiper-
bolic, Tornqvist, Gompertz, logistic etc.). 

Pentru modelul de regresie unifactorialã liniarã6, ecuaþia
funcþiei liniare de regresie este (1):

Yxi = a + bxi + ei (1)

Unde:

Yxi = valorile teoretice ale variabilei Y în funcþie de X;

xi = valorile empirice ale variabilei X;

a ºi b = parametrii funcþiei de regresie;

ei = mãrimea erorii (diferenþa dintre valoarea empiricã yi ºi
valoarea teoreticã Yxi.

Parametrii a ºi b se estimeazã prin metoda celor mai mici
pãtrate, care presupune minimizarea sumei pãtratelor erorii
(∑ ei

2 = min). Se obþine un sistem de ecuaþii (2):

Na + b∑xi = ∑yi

a∑xi + b∑xi
2 = ∑xiyi (2)

unde xi ºi yi reprezintã valorile empirice înregistrate, iar n
este numãrul unitãþilor.

Din rezolvarea sistemului de ecuaþii se obþine

a = [∑yi ∑xi
2 + ∑xi ∑xiyi] / [n∑xi

2 – (∑xi)
2]

b = [n∑xiyi - ∑xi ∑yi] / [n∑xi
2 – (∑xi)

2] (3)

Intensitatea legãturii dintre cele douã variabile poate fi mãsu-
ratã prin intermediul coeficientului de corelaþie care este
definit astfel:

ρ(Y/X) = [∑(x – x mediu)(y – y mediu)] / [nσxσy] (4)

unde σx ºi σy reprezintã abaterile medii pãtratice ale celor
douã variabile. Domeniul de variaþie al coeficientului de core-
laþie este [-1;1]. Semnul indicatorului ne va indica direcþia
legãturii; spre exemplu, semnul minus ne indicã o legãturã
inversã. Valorile sub 0,2 ne aratã inexistenþa legãturii.

Exemplu numeric
În Tabelul nr. 4, am prezentat datele primare (col. 1 ºi 2) 
care reprezintã valoarea materialelor directe aflate în core-
laþie cu valoarea producþiei (lunar). Datele obþinute din con-
tabilitatea de costuri au fost ordonate crescãtor dupã valorile
xi (col. 1).

Seriile de date din col. 1 ºi 2 se aflã în corelaþie directã
(Figura nr. 2), ele fiind reprezentate de cãtre curba 
„Actual”. În aceastã etapã am realizat identificarea tipului de
legãturã.

5 Pecican, Eugen ªtefan, Econometria pentru... economiºti, Ed. Economicã, Bucureºti, 2007, pag. 59.
6 Anghelache, Constantin et al., Bazele statisticii teoretice ºi economice, Ed. Economicã, Bucureºti, 2005, pag. 140.
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Estimarea parametrilor modelului se realizeazã prin rezol-
varea sistemului de ecuaþii normale:

12 a + 4.268 b = 9.101

4.268 a + 1.675.888 b = 3.542.030 (5)

având soluþiile a = 71,17921 ºi b = 1,93225. Funcþia de regre-
sie care descrie legãtura celor douã variabile este reprezen-

tatã în coloana (5) din Tabelul nr. 3:

Yxi = 71,17921 + 1,932252 xi (6)

iar grafic este reprezentatã de cãtre curba „Teoretic”, prezen-
tatã în Figura nr.1.

Ecuaþia (5) poate fi utilizatã pentru calcularea valorilor teore-
tice ale funcþiei de regresie prin înlocuirea succesivã cu valo-
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rile empirice xi (coloana 5 din Tabelul nr. 3). 

Valorile a ºi b pot fi determinate cu ajutorul funcþiilor statistice
disponibile în Excel: INTERCEPT(known_y, known_x) ºi
respectiv SLOPE(known_y, known_x). Procedeul regresiei
este aplicat unui eºantion de cazuri, deoarece în practicã dis-
punem doar de datele unui eºantion, în multe situaþii ne-
reproductibile. 

Observãm uºurinþa cu care ecuaþia funcþiei de regresie poate
fi utilizatã pentru efectuarea de predicþii (extrapolare), utilã nu
numai pentru prognozã, dar ºi pentru aplicarea testelor pro-
cedurilor analitice. 

Coeficientul de corelaþie calculat cu ajutorul funcþiei statistice
din Excel, CORREL(array 1;array 2) are valoarea 0,93625;
aceastã valoare ne indicã o legãturã directã strânsã între
cele douã seturi de variabile.

Exemplul numeric prezentat mai sus este simplificat în do-
rinþa de a demonstra posibilitatea realã de aplicare a analizei
de regresie în scopul aplicãrii procedurilor analitice în cadrul
auditului financiar. 

În practicã, modelele de regresie pot fi mult mai complicate
(e.g. multifactoriale sau neliniare), iar testarea parametrilor
ecuaþiei de corelaþie sau a indicatorului de corelaþie se poate
efectua prin intermediul teoriei testãrii ipotezelor statistice
(aplicarea legii de repartiþie Student).

Concluzii
Auditorul financiar întâlneºte în multe situaþii variaþii ne-
obiºnuite în cadrul situaþiilor financiare, comparativ cu perioa-
da precedentã, pe care trebuie sã le interpreteze ºi cãrora
trebuie sã le ofere o explicaþie. 

Cauza acestor variaþii o reprezintã în numeroase cazuri fac-
torii exogeni ai mediului extern în care evolueazã entitatea,
dar poate fi determinatã ºi de cãtre factori endogeni, cum ar
fi punctele slabe ale mediului de control intern ºi care pot per-
mite apariþia erorilor sau a fraudei. 

Explicaþia furnizatã acestor abateri neobiºnuite sau aºtep-
tate, fie cã a fost obþinutã de cãtre auditor prin efort propriu,
fie cã a fost în mod direct furnizatã de cãtre entitate, trebuie
sã fie evaluatã din punct de vedere al adecvãrii ºi verosimi-
litãþii în cadrul procedurilor analitice aplicate. 

Scopul acestui articol este de a prezenta cititorului cadrul
conceptual al procedurilor analitice, însoþite de exemple con-
crete cu aplicabilitate în activitatea practicã de audit financiar. 

Aceste exemple pot fi utilizate nu numai de cãtre auditorii
financiari în cadrul auditului extern, dar pot fi utile pentru
auditorii interni sau, de ce nu, chiar managementului en-
titãþilor, care le pot utiliza în scopul verificãrii situaþiilor finan-
ciare sau pentru dezvoltarea unor instrumente utile în activi-
tatea de previzionare.
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Introducere
Iniþial, în perioada de debut a activitãþii
IASC/B, aplicarea IAS/IFRS s-a fãcut
facultativ de cãtre companiile trans-
frontaliere, iar apoi, treptat, s-a trecut la
aplicarea obligatorie, la nivelul unor
jurisdicþii naþionale sau suprastatale
(UE). Astãzi, normele IFRS sunt adop-
tate în peste 100 de þãri (Alali ºi Cao,
2010), aplicarea lor fiind obligatorie sau
doar permisã. 

Studiile privind motivaþiile ºi impactul
adoptãrii IFRS sunt relativ recente,
dezvoltate îndeosebi dupã anii 2000, ºi
privesc consecinþele aplicãrii acestora
asupra companiilor din diferite þãri, cât
ºi motivaþiile adoptãrii IFRS de cãtre
diferite þãri.

În contextul aplicãrii voluntare a IFRS,
companiile urmãresc obþinerea unor
avantaje care le vizeazã direct (accesul
la finanþare strãinã sau la finanþare cu
un cost mai scãzut, creºterea trans-

Motivaþii ºi consecinþe ale
adoptãrii IFRS: percepþii
privind factorii instituþionali
din mediul românesc
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Institutional Factors
The purpose of this paper is to capture the perception of the finance directors of
listed Romanian companies regarding the economic benefits of IFRS implemen-
tation and the institutional factors that may affect their occurrence. The results
showed that the majority of finance directors believe that the IFRS adoption can
improve the quality of financial reporting by means of increased international
comparability and the switch to fair values. However, the finance directors indicat-
ed a series of institutional factors (such as the link between accounting and tax-
ation, and the lack of active markets needed for fair value measurements) that
are likely to prevent financial statements drafted according to IFRS to provide
quality accounting information, despite the high quality standards on which they
are based. Furthermore, the finance directors identified structural institutional fac-
tors (such as the double accounting system operating in Romania, or the capital
market inefficiency) that are expected to limit the potential economic benefits for
the capital market that can be derived from accounting information conforming to
IFRS, regardless of its qualitative characteristics.
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parenþei pentru asigurarea încrederii
investitorilor etc.). În schimb, dacã apli-
carea IFRS este obligatorie, impusã de
factorii de decizie politicã sau de regle-
mentare contabilã, atunci problema
costului adoptãrii IFRS nu se pune la
nivel de entitate în sensul raportului
cost/avantaje, deoarece firmele percep
acest cost ca pe unul care trebuie
suportat. În schimb, sunt avute în vede-
re motivaþii generale, frecvent fiind
vehiculat avantajul cã firmele vor pro-
duce ºi difuza raportãri contabile de
înaltã calitate, care vor asigura trans-
parenþã ºi comparabilitatea informaþiilor
financiare pentru mediul de afaceri.

Cercetãri recente au arãtat cã benefici-
ile adoptãrii IFRS depind în mare
mãsurã de motivaþiile care stau la baza
aplicãrii lor, dar ºi de contextul local în
care sunt aplicate. 

Astfel, existã dovezi empirice potrivit
cãrora avantajele IFRS sunt mai mari
pentru companiile care le adoptã volun-
tar, precum ºi pentru companiile care
opereazã în contexte locale, caracteri-
zate prin pieþe de capital puternice sau
cu regimuri de impunere reglementarã
puternicã (legal enforcement, engl.).

În România, normele IFRS sunt aplica-
te cu precãdere ca urmare a respectãrii
cerinþelor impuse de UE þãrilor membre,
contextul local fiind caracterizat de fac-
tori instituþionali specifici, cum sunt o
piaþã bursierã slab capitalizatã ºi cu o
lichiditate redusã, finanþarea predomi-
nant bancarã a entitãþilor, conectarea
contabilitãþii la fiscalitate ºi calitatea
slabã a guvernanþei corporative. 

În acest context, studiul de faþã îºi pro-
pune sã investigheze percepþiile direc-
torilor financiari ai companiilor româ-
neºti cotate cu privire la beneficiile
adoptãrii normelor IFRS ºi la factorii
instituþionali care, în opinia lor, pot influ-
enþa avantajele implementãrii.

Stadiul 
cunoaºterii

Cercetãrile privind impactul adoptãrii
IFRS sunt dezvoltate îndeosebi în ulti-
mii zece ani ca urmare a impunerii trep-
tate a acestora ca standarde contabile
globale, obiectivele acestor studii vari-
ind de la identificarea motivaþiilor/ be-
neficiilor aºteptate care stau la baza
implementãrii IFRS, la evaluarea efec-
tivã a avantajelor adoptãrii lor la nivelul
pieþei sau al companiilor ºi a factorilor
instituþionali care afecteazã obþinerea
acestor avantaje.

Astfel, Ramana ºi Sletten (2009, 2011)
au analizat cauzele adoptãrii IFRS de
cãtre diferitele jurisdicþii naþionale ºi au
pus în evidenþã „efecte de reþea” (net-
work effects, engl.) în adoptarea tot mai
largã a acestor standarde de care þãri,
arãtând cã este mai probabil ca o þarã
sã adopte normele IFRS dacã partene-
rii ei comerciali sau þãrile din cadrul
regiunii ei geografice le-au adoptat. În
studiul din 2011, efectuat pe 92 de þãri
pentru perioada 2003-2008, Ramana ºi
Sletten atrag atenþia asupra unui fapt:
cu cât mai multe jurisdicþii naþionale
aflate în legãturi cu o anumitã þarã
aplicã IFRS cu atât mai mult se ame-
lioreazã percepþia privind beneficiile
adoptãrii (care merg de la diminuarea
costurilor de tranzacþie la creºterea uti-
lizãrii situaþiilor financiare de cãtre uti-
lizatorii strãini), ceea ce contribuie sem-
nificativ la decizia de adoptare a IFRS
de cãtre respectiva þarã, iar perceperea
beneficiilor de reþea atrage ºi creºterea
gradului de armonizare a aplicãrii IFRS
între diferite þãri. Interesul pentru adop-
tarea IRFS este cu atât mai ridicat cu
cât o þarã este interesatã de dez-
voltarea relaþiilor economice cu strãinã-
tatea iar, datoritã efectelor de reþea,
adoptarea IFRS se autoîntreþine.

Legat de beneficiile efective ale adop-
tãrii IFRS, Daske et al. (2008) au arãtat,
la nivel global, pe baza unui eºantion
mare de companii obligate sã aplice
normele IFRS din diferite þãri, cã lichidi-
tatea pieþelor creºte la momentul imple-
mentãrii standardelor internaþionale,
împreunã cu aprecierea valorii acþiunilor
ºi cu o reducere a costului capitalului. 

Cu toate acestea, Daske et al. (2008)
au arãtat cã aceste beneficii ale adop-
tãrii normelor IFRS se obþin doar în
þãrile în care companiile au motivaþii
individuale de a fi transparente ºi în
care maniera de impunere reglemen-
tarã (legal enforcement, engl.) este pu-
ternicã. În plus, studiul a identificat fap-
tul cã efectele IFRS asupra pieþei de
capital sunt mai pronunþate pentru com-
paniile care le adoptã voluntar atât în
anul în care le adoptã, cât ºi mai târziu,
când normele IFRS devin obligatorii.

Un alt studiu efectuat de cãtre aceeaºi
autori – Daske et al. (2011) – a analizat
în detaliu impactul adoptãrii voluntare a
IFRS asupra pieþei, identificând o prac-
ticã „formalã” de adoptare a IFRS, res-
pectiv adoptarea unei „etichete” pentru
a câºtiga încrederea investitorilor. Fã-
când distincþia între companiile care
adoptã serios normele IFRS ºi cele
care le adoptã doar pentru a afiºa o
„etichetã” (serious vs. label adopters,
engl.), studiul aratã cã efectele adop-
tãrii IFRS în termeni de creºtere a
lichiditãþii pieþei ºi de scãdere a costului
capitalului sunt vizibile pentru compani-
ile care implementeazã serios normele
IFRS, dar nu ºi pentru cele care le
adoptã ca o „etichetã”.

Ulterior ºi alte cercetãri au arãtat cã
aplicarea IFRS nu genereazã automat
beneficiile aºteptate la momentul deci-
ziei de implementare, respectiv aplica-
rea IFRS nu asigurã implicit ºi un nivel
ridicat de calitate a raportãrii financiare
a companiilor, diferenþele fiind explicate
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prin existenþa unor factori instituþionali
specifici fiecãrui context naþional.

Macias ºi Muiño (2011) au pus în evi-
denþã cã în spaþiul UE, dupã adoptarea
obligatorie a IFRS pentru întocmirea si-
tuaþiilor financiare consolidate ale com-
paniilor cotate începând cu anul 2005,
funcþioneazã sisteme contabile duale
(dual accounting systems, engl.), deoa-
rece un numãr de state europene (de
exemplu: Austria, Belgia, Franþa, Ger-
mania, Italia, Portugalia, Spania etc.)
cer utilizarea standardelor contabile lo-
cale pentru întocmirea situaþiilor finan-
ciare ale societãþilor comerciale. În
aceste þãri IFRS sunt aplicate doar la
întocmirea situaþiilor financiare consoli-
date ale companiilor listate, în timp ce la
întocmirea situaþiilor financiare indivi-
duale entitãþile au obligaþia utilizãrii
normelor contabile locale; aceste þãri
sunt catalogate cu o adoptare parþialã a
IFRS. În schimb, alte þãri europene per-
mit utilizarea IFRS pentru întocmirea
tuturor situaþiilor financiare (Danemar-
ca, Finlanda, Grecia, Irlanda, Olanda,
Marea Britanie etc.), fiind clasificate ca
þãri cu o adoptare integralã a IFRS.

Macias ºi Muiño (2011) au arãtat cã
þãrile europene cu o adoptare parþialã a
IFRS au o calitate mai slabã a sistemu-
lui contabil, deoarece normele contabile
locale sunt orientate mai mult cãtre
nevoile cerinþelor legale, cum ar fi cal-
cularea impozitului pe profit, decât cãtre
nevoile furnizorilor de capital. Calitatea
slabã a raportãrii financiare se înreg-
istreazã atât înainte, cât ºi dupã adop-
tarea IFRS, ceea ce sugereazã faptul
cã entitãþile din cadrul acestor þãri au o
cerere scãzutã de situaþii financiare de
calitate.

Karampinis si Hevas (2011) au arãtat,
de asemenea, cã aplicarea IFRS într-
un mediu economic cu o infrastructura
instituþionalã neadecvatã, cum este
cazul Greciei (cu tradiþie juridicã bazatã

pe codul civil, orientare bancarã pentru
finanþarea companiilor, concentrare
semnificativã a proprietãþii corporatiste,
protecþie redusã a investitorilor ºi cali-
tatea slabã a reglementãrii) nu este
suficientã pentru a beneficia de avanta-
jele unor standarde contabile de înaltã
calitate, ci este nevoie de îmbunãtãþirea
altor factori din mediul local.

Mediul economic românesc este de
asemenea caracterizat de o serie de
factori instituþionali specifici, cum sunt o
piaþã bursierã slab capitalizatã ºi cu o
lichiditate redusã, finanþarea predomi-
nant bancarã a entitãþilor ºi calitatea gu-
vernanþei corporative, ceea ce poate
influenþa semnificativ calitatea raportãrii
financiare bazate pe IFRS. În prezent,
România aplicã IFRS dupã o politicã
compatibilã cu reglementãrile UE în
materie ºi poate fi calificabilã, în acord
cu clasificãrile fãcute de Macias ºi
Muiño (2011), ca o þarã cu un sistem
contabil dual ºi cu o adoptare parþialã a
IFRS. Astfel, societãþile comerciale care
emit valori mobiliare tranzacþionate pe o
piaþã reglementatã ºi care întocmesc
situaþii financiare consolidate au obliga-
þia întocmirii de situaþii financiare con-
forme cu IFRS, începând cu exerciþiul
financiar al anului 2007. De asemenea,
instituþiile de credit sunt obligate sã
aplice IFRS la întocmirea situaþiilor
financiare consolidate. Tot începând cu
anul 2007 celelalte entitãþi de interes
public pot opta pentru aplicarea IFRS la
întocmirea situaþiilor financiare individu-
ale sau consolidate, pentru nevoile pro-
prii de informare. Însã, conform OMFP
nr. 1121/2006 (art. 4), toate entitãþile,
indiferent dacã aplicã sau nu IFRS, în
relaþia cu instituþiile statului trebuie sã
întocmeascã situaþii financiare anuale
conforme cu directivele europene.

Baza de aplicare a IFRS în mediul ro-
mânesc este în creºtere: conform Ordi-
nului BNR nr. 9/2010, începând cu
exerciþiul financiar al anului 2012, insti-

tuþiile de credit (bãnci, cooperative de
credit, bãncile de economisire ºi de
creditare din domeniul locativ ºi cele de
credit ipotecar, sucursalele din Româ-
nia ale bãncilor strãine, cât ºi cele din
strãinãtate ale instituþiilor de credit
româneºti) vor þine contabilitatea ºi vor
întocmi situaþii financiare anuale indi-
viduale conforme cu IFRS.

De asemenea, conform Ordinul
C.N.V.M. nr. 11/2011, entitãþile autori-
zate, reglementate ºi supravegheate de
CNVM (societãþile de servicii de in-
vestiþii financiare, societãþile de admi-
nistrare a investiþiilor, organismele de
plasament colectiv, depozitari centrali,
case de compensare ºi operatori de
piaþã/sistem) au obligaþia pentru exer-
ciþiile financiare ale anilor 2010 ºi 2011
de a întocmi, în scop informativ, un al
doilea set de situaþii financiare anuale
în conformitate cu IFRS, obþinute prin
retratarea situaþiilor financiare anuale
întocmite potrivit Reglementãrilor con-
tabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunitãþilor Economice Europene.
Situaþiile financiare anuale întocmite în
conformitate cu IFRS trebuie auditate ºi
sunt publicate pe site-ul propriu al aces-
tor entitãþi, dar „sunt destinate exclusiv
pentru a fi utilizate de entitãþile respec-
tive, acþionarii acestora ºi CNVM ºi nu
pot fi invocate ca fundament al deciziei
de investiþie”.

Însã, un proiect normativ afiºat pe site-
ul CNVM la 22.06.2011 vizeazã amâ-
narea aplicãrii IFRS de cãtre entitãþile
supravegheate de CNVM, acestea ur-
mând ca pentru exerciþiile financiare ale
anilor 2011 ºi 2012 sã întocmeascã, în
aceleaºi condiþii, un al doilea set de
situaþii financiare anuale în conformitate
cu IFRS.

Putem concluziona cã, în prezent,
România face parte din grupa þãrilor
europene cu un sistem contabil dual ºi
în care aplicarea IFRS creºte în influ-
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enþã atât prin efectul impunerii obliga-
torii la întocmirea rapoartelor financiare
individuale, cât ºi prin faptul cã aceste
standarde pot fi aplicate voluntar, însã
deocamdatã utilitatea lor în mediul
naþional poate fi apreciatã ca fiind scã-
zutã deoarece nu sunt recunoscute în
relaþia entitãþilor cu instituþiile statului ºi
nici „nu pot fi invocate ca fundament al
deciziei de investiþie”. În acest context,
aplicarea IFRS face ca înseºi nevoile
informaþionale ale investitorilor sã fie
parþial satisfãcute de vreme ce situaþiile
financiare conforme cu IFRS nu ser-
vesc ca bazã pentru repartizarea profi-
tului ºi a dividendului, deoarece impozi-
tarea acestora se face plecând de la
raportãrile întocmite pe baza standar-
delor contabile locale, conforme cu
directivele europene.

Obiectivele 
ºi metodologia

cercetãrii
Având în vedere caracteristicile mediul
economic românesc ºi ale sistemului
contabil actual (sistem „dual” în termenii
lui Macias ºi Muiño (2011)), studiul de
faþã îºi propune sã investigheze per-
cepþiile directorilor financiari ai com-
paniilor româneºti cotate cu privire la
efectele aºteptate ale implementãrii
IFRS ºi la factorii instituþionali care, în
opinia lor, pot influenþa avantajele
implementãrii.

Acest obiectiv va fi urmãrit prin trei di-
recþii de investigaþie, respectiv:

1. Investigarea stadiului adoptãrii
IFRS de cãtre companiile româneºti
cotate;

2. Investigarea percepþiei directorilor
financiari cu privire la beneficiile
adoptãrii normelor IFRS;

3. Identificarea factorilor instituþionali

care, în opinia directorilor financiari
ai companiilor cotate, au impact
asupra beneficiilor adoptãrii nor-
melor IFRS.

Cercetarea a fost iniþiatã în noiembrie
2010 prin trimiterea unui chestionar prin
e-mail directorilor financiari ai compani-
ilor cotate, respectiv celor 66 de com-
panii cotate la Bursa de Valori Bucureºti
(BVB). Rata iniþialã de rãspuns a fost
scãzutã, ulterior fiind crescutã prin
retrimiterea chestionarelor ºi/sau prin
resolicitãri telefonice. În final au fost
obþinute 37 de chestionare completate,
reprezentând o ratã de rãspuns de
56%. Ultimul chestionar a fost obþinut în
aprilie 2011. Datele au fost analizate cu
ajutorul programului SPSS 13.0. Rezul-
tatele cercetãrii au fost analizate pe
cele trei direcþii menþionate mai sus.

Rezultatele 
cercetãrii

1. STADIUL ADOPTÃRII IFRS
DE CÃTRE COMPANIILE

ROMÂNEºTI COTATE

Pentru a identifica stadiul adoptãrii
IFRS de cãtre companiile cotate la
BVB, am urmãrit mãsura în care aceste
firme aplicã sau urmãresc aplicarea
normelor IFRS în situaþiile financiare
individuale sau consolidate, anul în
care a fost iniþiatã implementarea, pre-
cum ºi motivaþiile care fundamenteazã
implementarea sau interesul pentru
adoptarea IFRS. Rezultatele obþinute
au fost sintetizate în tabelele 1 ºi 2 ºi în
figura 1.

Din totalul companiilor cotate, doar
16,2% aplicã IFRS atât în situaþiile
financiare individuale, cât ºi în situaþiile
financiare consolidate, analiza datelor
arãtând cã motivaþia pentru o astfel de
implementare rezidã în presiunea ac-

þionarilor (Goodman and Kruskal
tau=0,156; p=0,028). De asemenea,
companiile cu acþionariat majoritar
românesc nu sunt interesate de apli-
carea IFRS în situaþiile financiare indi-
viduale (Somers’d=0,258; p=0,031), de
unde putem trage concluzia cã pentru
aceste companii nu existã presiunea
intrãrii în perimetrul de consolidare al
unui grup care aplicã IFRS. De altfel,
pentru companiile investigate, analiza
datelor a identificat o tendinþã datã de
originea acþionariatului, respectiv com-
paniile care aplicã IFRS fie în situaþiile
financiare individuale, fie în cele conso-
lidate, au acþionariat majoritar strãin
(Somers’d=0,387; p=0,016).

În plus, un alt factor explicativ al adop-
tãrii IFRS este dat de recursul la
finanþarea externã (fie bancarã, fie
provenind de pe piaþa de capital), com-
paniile care apeleazã la o astfel de fi-
nanþare întocmind situaþii financiare in-
dividuale conforme cu IFRS (Goodman
and Kruskal tau=0,163; p=0,016).

În ce priveºte data implementãrii IFRS
(vezi Fig.1), se constatã o creºtere a
interesului pentru IFRS odatã cu regle-
mentãrile care impun adoptarea aces-
tor standarde (anii 2000-2001 ºi 2006-
2010). Cu toate acestea, ca motivaþie
pentru implementarea IFRS în perioada
1994-2010 sau a interesului pentru
IFRS în perioada urmãtoare, nu se
impune obligativitatea legalã (IFRS în
situaþii financiare consolidate: Good-
man and Kruskal tau=0,001; p=0,893;
IFRS în situaþii financiare individuale:
Goodman and Kruskal tau=0,010;
p=0,587; Interes pentru situaþii financia-
re consolidate: Goodman and Kruskal
tau=0,019; p=0,447; Interes pentru situ-
aþii financiare individuale: Goodman
and Kruskal tau=0,002; p=0,808). 

În consecinþã, putem deduce cã, deºi în
România adoptarea IFRS este impusã
în principal de reglementãrile legale,
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aplicarea acestora poate fi explicatã ºi
prin alte motivaþii, cum ar fi originea ºi
presiunile acþionariatului sau recursul la

finanþarea externã, adoptarea voluntarã
jucând un rol important alãturi de cea
obligatorie.

2. BENEFICIILE ADOPTÃRII

NORMELOR IFRS
Studiul a urmãrit surprinderea per-
cepþiei directorilor financiari cu privire la
beneficiile adoptãrii IFRS pe douã pali-
ere, respectiv, i) mãsura în care adop-
tarea IFRS poate duce la ameliorarea
calitãþii raportãrii financiare pentru com-
paniile româneºti cotate ºi ii) obþinerea
unor avantaje economice cu impact
asupra deciziilor de gestiune ºi a perfor-
manþelor companiilor. Rezultatele obþi-
nute sunt sintetizate în tabelele 3 ºi 4.

Avantajul nominalizat de cei mai mulþi
dintre respondenþi a fost cel al compa-
rabilitãþii pe plan internaþional (78,4%),
urmat de utilizarea valorilor actuale
(62,2%). Analiza datelor a arãtat însã
cã beneficiile adoptãrii IFRS legate de
ameliorarea calitãþii raportãrii financiare
au fost apreciate diferit în funcþie de ca-
racteristicile populaþiei studiate. Astfel,
companiile care au beneficiat de con-
sultanþã asiguratã de specialiºti strãini
au apreciat mai mult informaþiile pre-
vizionale furnizate de raportãrile con-
forme cu IFRS (Goodman and Kruskal
tau=0,184; p=0,010), în schimb, cele
care au primit consultanþã de la spe-
cialiºti români au nominalizat în mai
mare mãsurã comparabilitatea pe plan
internaþional (Goodman and Kruskal
tau=0,210; p=0,006). În plus, compani-
ile cu capital majoritar românesc au
apreciat cel mai mult utilizarea valorilor
actuale (valorilor juste) în întocmirea
situaþiilor financiare, acest comporta-
ment putând fi explicat prin faptul cã re-
ferenþialul IFRS este semnificativ diferit
de cel local, bazat cu precãdere pe
evaluare la cost istoric ºi principiul pru-
denþei. În schimb, companiile care în-
tocmesc atât situaþii financiare individu-
ale, cât ºi consolidate conforme cu
IFRS au indicat în mai mare mãsurã
avantajul dat de cerinþele sporite de
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divulgare a informaþiilor (Goodman and
Kruskal tau=0,109; p=0,048), acestea
fiind cel mai bine poziþionate pentru a
observa un astfel de avantaj, com-
parativ cu entitãþile care aplicã doar
reglementãrile contabile naþionale, 
care nu solicitã decât set limitat de
informaþii.

Majoritatea repondenþilor (86,5%) au
apreciat cã referenþialul IFRS are avan-
tajul de a fi un sistem adecvat între-
prinderilor cotate, oferind informaþii mai
relevante investitorilor. Acest avantaj a
fost surprins în mai mare mãsurã de
cãtre companiile care aplicã IFRS în si-
tuaþiile financiare individuale sau con-
solidate (Goodman and Kruskal

tau=0,161; p=0,016), fiind în mãsurã sã
aprecieze cel mai bine un astfel de be-
neficiu, ºi, de asemenea, de cãtre com-
paniile care au apreciat impactul ce-
rinþelor sporite de divulgare a infor-
maþiilor IFRS asupra calitãþii raportãrii
financiare (Goodman and Kruskal
tau=0,133; p=0,029), conºtientizând
faptul cã deciziile de investire pe piaþa
de capital depind în mare mãsurã de un
sistem de raportare financiarã cât mai
cuprinzãtor.

Unul dintre beneficiile economice im-
portante aºteptate la nivel internaþional,
respectiv reducerea costului capitalului,
nu a fost recunoscut decât în foarte
micã mãsurã de cãtre directorii finan-

ciari ai companiilor româneºti cotate
(13,5%). Totuºi, acest avantaj a fost
indicat în mai mare mãsurã de cãtre
companiile care au aplicat IFRS pentru
a avea acces la finanþarea externã
(Goodman and Kruskal tau=0,158;
p=0,027) ºi de cãtre firmele care aplicã
IFRS atât în situaþiile financiare conso-
lidate, cât ºi în cele individuale (Good-
man and Kruskal tau=0,109; p=0,048),
acestea fiind în mãsurã sã poatã apre-
cia acest beneficiu.

De asemenea, reducerea costului capi-
talului a fost recunoscutã de cãtre com-
paniile care au apreciat informaþiile pre-
vizionale oferite de situaþiile financiare
conforme cu IFRS (Goodman and
Kruskal tau=0,326; p=0,001), conºtien-
tizând faptul cã informaþiile previzionale
permit estimarea mai credibilã a fluxu-
rilor viitoare de trezorerie, reduc riscul
informaþional ºi, în consecinþã, diminu-
eazã costul capitalului.

3. FACTORII INSTITUÞIONALI
CARE AFECTEAZÃ BENEFICI-
ILE NORMELOR IFRS

Studiul a încercat sã surprindã per-
cepþiile directorilor financiari ai com-
paniilor româneºti cotate cu privire la
douã categorii de factori instituþionali.
Astfel, în primul rând studiul a încercat
sã identifice factorii instituþionali speci-
fici mediului românesc care afecteazã
aplicarea IFRS ºi care, în opinia direc-
torilor financiari, împiedicã obþinerea
unor informaþii financiare de calitate, în
ciuda nivelului calitativ superior al stan-
dardelor contabile internaþionale. Iar, în
al doilea rând, s-a încercat sur-
prinderea opiniei respondenþilor cu
privire la factorii instituþionali structurali
care limiteazã avantajele potenþiale 
ale informaþiilor financiare conforme 
cu IFRS, indiferent de nivelul lor cali-
tativ.
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3.1. Factori instituþionali care
afecteazã calitatea informa-
þiilor financiare conforme
cu IFRS

Din totalul populaþiei investigate, doar
un procent de 37,8% a considerat cã
implementarea normelor IFRS în Ro-
mânia nu se poate realiza de o manierã
comparabilã cu a þãrilor dezvoltate din
UE, deoarece aplicarea lor este influ-
enþatã de contextul local. Factorii insti-
tuþionali identificaþi, care afecteazã cali-
tatea aplicãrii normelor IFRS, sunt sin-
tetizaþi în tabelul 5.

O pondere mare (83,3%) din totalul
celor care au considerat cã aplicarea
IFRS este influenþatã de contextul local,
au indicat conectarea contabilitãþii la fis-
calitate ca un factor instituþional semni-
ficativ. Însã, se poate argumenta cã, în
contextul unei duble raportãri, în care
se întocmesc douã seturi de situaþii fi-
nanciare, unul conform cu reglemen-
tãrile locale, valabil în relaþia cu instituþi-
ile statului, ºi unul conform cu IFRS,
pentru nevoi proprii de informare, apli-
carea IFRS nu mai poate fi influenþatã
de fiscalitate.

Cu toate acestea, aplicarea normelor
IFRS poate fi influenþatã de un context
local în care preparatorii de conturi
aplicã, în mod uzual, un sistem de
raportare contabilã conectat la fiscali-
tate. Aceasta cu atât mai mult cu cât
situaþiile financiare conforme cu IFRS
se întocmesc actualmente prin retratare
ºi nu prin înregistrarea contabilã a tran-
zacþiilor în conturi conform normelor
IFRS. Situaþia se poate agrava în
condiþiile în care România poate adop-
ta o poziþie similarã cu a altor state
membre UE, renunþând sã impunã
companiilor listate care aplicã IFRS sã
întocmeascã ºi un set de situaþii finan-
ciare conforme cu reglementãrile con-
tabile locale. 

Companiile care deja aplicã normele
IFSR atât în situaþiile financiare indivi-
duale, cât ºi în cele consolidate au sem-
nalat în mai mare mãsurã lipsa unor
pieþe active pentru determinarea valo-
rilor juste (Somers’d=0,467; p=0,047).
În schimb, directorii financiari ai com-
paniilor care se finanþeazã preponde-
rent din sectorul bancar indicã în mai
mare mãsurã factorii care þin de subiec-
tivitate în aplicarea normelor IFRS,

respectiv raþionamentul profesional
diferit (Goodman and Kruskal
tau=0,241; p=0,050) ºi atitudinea ma-
nagerilor faþã de risc ºi incertitudine în
efectuarea evaluãrilor contabile
(Goodman and Kruskal tau=0,306;
p=0,027).

Costurile mari induse de o aplicare cât
mai exactã a normelor IFRS au fost
indicate într-o mãsurã mai importantã
de cãtre directorii financiari ai entitãþilor
cu acþionariat majoritar românesc
(Somers’d=0,500; p=0,042), precum ºi
de cei cu o experienþã de peste 20 de
ani în domeniul financiar-contabil
(Goodman and Kruskal tau=0,400;
p=0,011).

De asemenea, cei care au considerat
cã existã o lipsã de interes pentru o
aplicare integralã a IFRS întrucât
finanþarea provine în cea mai mare
parte din sectorul bancar vãd aplicarea
IFRS ca o sursã importantã de infor-
maþii pentru management (Goodman
and Kruskal tau=0,314; p=0,021).

3.2. Factorii instituþionali struc-
turali care limiteazã avanta-
jele potenþiale ale informaþi-
ilor financiare conforme cu
IFRS

În general, directorii financiari conside-
rã cã adoptarea IFRS a îmbunãtãþit sau
va îmbunãtãþi în mare mãsurã calitatea
informãrii investitorilor (54,1%), cu toate
cã aceºtia indicã factori instituþionali
structurali, specifici mediului autohton,
care pot diminua astfel de valenþe ale
implementãrii IFRS (Tabelul 6).

Marea majoritate a directorilor financiari
(72,2%) considerã cã obligaþia de a
aplica atât reglementãrile contabile
locale, cât ºi IFRS poate induce o anu-
mitã derutã în rândul investitorilor ºi
analiºtilor financiari. Dubla raportare a
fost indicatã ca un factor instituþional în
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mai mare mãsurã de cãtre companiile
care aplicã deja IFRS în situaþiile finan-
ciare consolidate (Goodman and
Kruskal tau=0,166; p=0,016), ceea ce
poate semnala interesul acestora pen-
tru o aplicare integralã a IFRS.

De asemenea, 36,1% dintre respon-
denþi considerã ineficienþa pieþei drept
un factor instituþional care poate neu-
traliza într-o anumitã mãsurã beneficiile
unei informaþii financiare de calitate.
Analiza datelor a arãtat cã firmele care
au indicat acest factor instituþional au
decis sã aplice IFRS mai târziu decât
cele care nu l-au semnalat (So-
mers’d=0,302; p=0,001), ceea ce este
în concordanþã cu opinia acestora
potrivit cãreia se pot obþine beneficii
limitate ca urmare a aplicãrii unor stan-
darde de raportare financiarã de cali-
tate pe o piaþã ineficientã. 

În acelaºi timp, ineficienþa pieþei a fost
indicatã ca un factor instituþional în mai
mare mãsurã de cãtre companiile cu
capital majoritar românesc (Somers’d=
0,433; p=0,013).

Faptul cã situaþiile financiare conforme
cu IFRS nu se pot utiliza pentru dis-
tribuirea dividendelor a fost indicat în
mai mare mãsurã de cãtre companiile
care aplicã deja IFRS (Somers’d=
0,292; p=0,027) ºi de cãtre companiile
care cred cã normele IFRS sunt mai
adecvate nevoilor informaþionale ale in-
vestitorilor (Somers’d=0,323; p=0,021).
Aceastã ultimã categorie de respon-
denþi indicã, de asemenea, în mai mare
mãsurã faptul cã situaþiile financiare
conforme cu IFRS nu pot fi utilizate
pentru stabilirea profitului impozabil ca
un factor instituþional (Somers’d=0,226;
p=0,038) împreunã cu firmele cu capital
majoritar românesc (Somers’d=0,233;
p=0,036).

Concluzii 
ºi cercetãri 

viitoare
Acest studiu a urmãrit sã surprindã per-
cepþia directorilor financiari ai compani-
ilor cotate asupra beneficiilor econo-

mice ale adoptãrii normelor IFRS ºi a
factorilor instituþionali care ar putea
afecta obþinerea lor. 

Rezultatele au confirmat cã România
are un sistem contabil dual (în termenii
lui Macias ºi Muiño (2011)) o proporþie
de numai 16,2% din companiile listate
întocmind atât situaþii financiare indivi-
duale, cât ºi consolidate, conforme cu
IFRS, deºi 51,4% aplicã IFRS în situaþii
financiare consolidate. Cu toate aces-
tea, studiul a arãtat cã adoptarea volun-
tarã joacã un rol important alãturi de
reglementãrile legale în implementarea
IFRS, adoptarea IFRS fiind explicatã ºi
prin factori ca originea sau interesul
investitorilor sau recursul la finanþarea
externã.

Rezultatele au arãtat, de asemenea, cã
majoritatea directorilor financiari ai
companiilor cotate considerã cã adop-
tarea IFRS poate ameliora calitatea
raportãrii financiare prin creºterea com-
parabilitãþii ºi orientarea cãtre valori ac-
tuale. 

Majoritatea respondenþilor considerã,
de asemenea, cã normele IFRS pot
produce avantajul economic al unui
mediu informaþional mai bun al com-
paniilor, fapt care este considerat bene-
fic atât pentru investitori, cât ºi pentru
manageri. 

Cu toate acestea, directorii financiari au
indicat o serie de factori instituþionali
(cum ar fi conectarea contabilitãþii la fis-
calitate ºi lipsa pieþelor active necesare
pentru determinarea valorilor juste)
care sunt susceptibili sã diminueze po-
tenþialul situaþiilor financiare conforme
cu IFRS de a furniza informaþii de cali-
tate, cu toate cã normele IFRS sunt
standarde contabile de calitate înaltã. În
plus, directorii financiari au identificat
factori instituþionali structurali (cum ar
dubla raportare sau piaþa de capital ine-
ficientã) care pot limita beneficiile eco-
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nomice potenþiale ale raportãrii finan-
ciare conforme cu IFRS, indiferent de
nivelul sãu calitativ.

Principala contribuþie a lucrãrii constã în
surprinderea opiniei directorilor finan-
ciari ai companiilor cotate legatã de fac-
torii instituþionali locali care au poten-
þialul de a limita beneficiile economice
ale adoptãrii normelor IFRS în Româ-
nia. 

La acest moment, însã, se impune efec-
tuarea unor cercetãri ulterioare care sã
evalueze empiric efectul unor astfel de
factori instituþional asupra calitãþii rapor-
tãrii financiare ºi asupra altor consecinþe
aºteptate ale implementãrii IFRS. 

Deºi impactul factorilor instituþionali
locali este deocamdatã necunoscut,
studiul aratã cã directorii financiari ai

companiilor româneºti cotate percep
potenþialul negativ al acestora, ceea ce
îi împiedicã sã considere cã nivelul ca-

litativ ridicat al standardelor IFRS ge-
nereazã automat ºi beneficiile aºteptate
ale adoptãrii lor.
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Introducere 
Pe pieþele internaþionale se simte nevoia, acum mai mult
decât oricând, a unei stabilitãþi ºi transparenþe financiare
crescute. Promovarea unui set global de standarde contabile
constituie un pas important în aceastã direcþie. Pe plan inter-
naþional, procesul de convergenþã este marcat de colabo-
rarea fãrã precedent a Comitetului pentru Standardele Inter-
naþionale de Contabilitate (IASB) ºi a Comisiei Standardelor
de Contabilitate Financiarã (FASB). În ultimul raport comun,
emis de cãtre acestea pe 21 aprilie 2011, s-au subliniat pro-
gresele substanþiale înregistrate pe parcursul ultimului an în
procesul de convergenþã dintre Standardele Internaþionale de
Raportare Financiarã (IFRS) ºi Principiile Contabile General
Acceptate din Statele Unite ale Americii (GAAP), precum ºi
faptul cã finalizarea convergenþei se aºteaptã a avea loc în a
doua jumãtate a anului 2011. 

Pe plan european, Standardele Internaþionale de Raportare
Financiarã au dobândit o însemnãtate deosebitã începând cu
1 ianuarie 2005, moment de la care toate companiile din
Uniunea Europeanã listate pe o bursã de valori au fost
nevoite sã întocmeascã situaþii financiare consolidate în con-
formitate cu IFRS. 

În cazul României, adoptarea Standardelor Internaþionale de
Raportare Financiarã (IFRS) de cãtre Sistemul Bancar
Românesc a constituit o cerinþã venitã din partea Fondului
Monetar Internaþional ºi a Uniunii Europene, ca parte a acor-
durilor de finanþare încheiate cu autoritãþile române. O serie
de alte þãri europene prevãd obligativitatea întocmirii situaþi-
ilor financiare individuale IFRS de cãtre instituþiile de credit
(Italia, Portugalia, Grecia, Þãrile Baltice º.a.m.d.). Motivul
pentru care sistemul bancar este vizat cu precãdere în pro-
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cesul de conversie la IFRS este tocmai acela menþionat mai
sus: comparabilitatea ºi transparenþa situaþiilor financiare ale
instituþiilor de credit sunt imperios necesare pentru pro-
movarea stabilitãþii. 

Metodologia de cercetare 
Prezentul articol elaboreazã prezentarea fãcutã în cadrul
Conferinþei „IFRS: experienþa internaþionalã ºi implementarea
de cãtre sectorul bancar din România în 2012”, organizatã de
cãtre Banca Naþionalã a României ºi ICAEW. Experienþa
dobânditã ca urmare a demarãrii procesului de convergenþã
la IFRS a bãncilor din România, precum ºi experienþa euro-
peanã ºi internaþionalã ne-au arãtat cã procesul de conver-
genþã ridicã o serie întreagã de provocãri. În cele ce urmeazã
am prezentat principalele provocãri cu care ne aºteptãm sã
se confrunte bãncile româneºti, punând accentul pe
provocãrile de naturã financiar-contabilã. Prezentarea nu se
doreºte a fi exhaustivã, existând numeroase arii, precum con-
tabilitatea de acoperire, tratamentul instrumentelor compuse
de datorii ºi capitaluri, moneda funcþionalã ºi de prezentare,
tratamentul contractelor de leasing, de asigurare sau impactul
planurilor de beneficii acordate angajaþilor, care – ºi din con-
siderente privind dimensiunea articolului – nu au fost incluse
în cele ce urmeazã, dar de a cãror însemnãtate suntem
conºtienþi. În elaborarea acestui articol au fost folosite ca sur-
se de analizã ºi studii interne sau publice elaborate de KPMG. 

Provocãri 
A. CONTEXTUL IMPLEMENTÃRII IFRS

Schimbãrile ce implicã modificãri majore sunt întotdeauna
dificile, însã cadrul contextual actual accentueazã provo-
carea adusã de procesul de convergenþã.

O primã dificultate o constituie timpul, din care a mai rãmas
puþin pânã la 1 ianuarie 2012 ºi, deºi perioada de tranziþie a
început în 2009, numeroase aspecte, precum noile planuri de
conturi, reglementãrile prudenþiale ºi regimul fiscal al imple-
mentãrii IFRS, au fost soluþionate de curând sau sunt încã în
proces de finalizare. Soluþionarea acestor aspecte a dat
naºtere la ample discuþii ºi controverse între cei trei mari
actori implicaþi - instituþiile de credit ºi Asociaþia Românã a
Bãncilor (ARB), Banca Naþionalã a României (BNR) ºi
Ministerul Finanþelor Publice (MFP). 

În plus, perioada economicã actualã, caracterizatã de con-
centrarea de resurse în monitorizarea portofoliilor de credite

ºi de necesitatea reducerii cheltuielilor, face cu atât mai difi-
cilã gãsirea unui echilibru între costul ºi fiabilitatea soluþiilor
implementate de cãtre bãnci. 

B. ASPECTE FINANCIAR-CONTABILE

Conformitatea cu IFRS presupune adoptarea tuturor stan-
dardelor în vigoare; însã nu toate vor prezenta aceeaºi
provocare. 

În detalierea aspectelor financiar-contabile pe care le implicã
conversia la IFRS am ales ºase arii care considerãm cã vor
avea un impact major asupra situaþiilor financiare sau a cãror
implementare va necesita resurse sporite. Pentru acestea,
figura 1 ilustreazã importanþa adoptãrii: axa orizontalã denotã
impactul previzionat al acestora asupra situaþiilor financiare
(i.e. asupra contului de profit ºi pierdere ºi/ sau capitaluri pro-
prii), iar axa verticalã costul implementãrii (reprezentat în spe-
cial de costul soluþiilor IT aferente). În plus, am încheiat capi-
tolul printr-o discuþie asupra cerinþelor generale de prezentare
a situaþiilor financiare ºi printr-o scurtã privire spre viitor. 

1. Ajustãrile pentru deprecierea activelor financiare 

2. Recunoaºterea ºi evaluarea instrumentelor financiare 

3. Tratamentul contabil al titlurilor de plasament 

4. Recunoaºterea veniturilor 

5. Impozitul amânat 

6. Consolidarea entitãþilor cu scop special 

7. Prezentarea situaþiilor financiare 

8. Privire cãtre viitor.

1. Ajustãrile pentru deprecierea activelor finan-
ciare (IAS 39) 

Ajustarea pentru deprecierea instrumentelor financiare re-
prezintã o arie în care cerinþele contabile, de supraveghe-
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re ºi de administrare a riscurilor se intersecteazã; este aria
cu cel mai mare impact contabil, dar ºi cea mai expusã
judecãþilor de valoare ºi, ca atare, cea mai controversatã.

Diferenþa semnificativã între nivelul ajustãrilor de depreciere
a creditelor determinate în baza principiilor IFRS ºi nivelul
ajustãrilor de depreciere a creditelor înregistrate în baza Re-
glementãrilor contabile BNR curente a fost probabil cel mai
mediatizat aspect. Dincolo de dificultatea adoptãrii modelului
„pierderii întâmplate”, a unor parametri ºi concepte noi, pre-
cum probabilitatea de pierdere ºi provizionarea colectivã,
toate fiind provocãri în sine, adevãrata provocare porneºte
din fundamentele acestei metodologii. Metodologia de provi-
zionare prevãzutã de IAS 39 nu este prescriptivã, în contrast
cu prevederile existente ale Bãncii Naþionale cuprinse în Re-
gulamentul 3/2009. 

Abordarea IFRS pune accentul pe raþionamentul profesional,
care este decisiv în estimarea multor factori folosiþi în calculul
de provizion, ceea ce conduce la o subiectivitate ridicatã. Pro-
vizioanele au fost numite de cãtre preºedintele ARB1, Radu
Graþian Gheþea, „mãrul discordiei” în negocierile trilaterale
purtate între ARB, BNR ºi MFP. Ca atare, bãncile trebuie sã
dezvolte nu doar metodologiile conforme cu principiile gene-
rale stipulate de IFRS, ci ºi sisteme de validare a provizioa-
nelor (back testing, stress-testing etc.), astfel încât sã reducã
sau sã corecteze elementul de subiectivitate. Bãncile româ-
neºti, deprinse cu metoda de calcul matricealã prevãzutã de
reglementãrile statutare româneºti, trebuie de asemenea sã
înþeleagã cã metodologia IFRS este o metodologie vie, în per-
manentã schimbare: pot deveni disponibile noi informaþii care
sã indice deprecierea unei pãrþi a portofoliului sau nevoia unei
segmentãri suplimentare a acestuia, parametrii trebuie în per-
manenþã actualizaþi, iar, în acelaºi timp, bãncile trebuie sã eva-
lueze mãsura în care realitatea istoricã se mai potriveºte cu
contextul actual ºi sã verifice permanent dacã nu este nevoie
sã îºi ajusteze parametrii obþinuþi pe baza datelor istorice, ast-
fel încât sã reflecte mai îndeaproape evoluþiile recente.

2. Recunoaºterea iniþialã la valoare justã ºi eva-
luarea ulterioarã a instrumentelor financiare
(IAS 39) 

Instrumentele financiare constituie cea mai mare parte a
activelor ºi datoriilor bãncilor, iar prevederile IFRS sunt
prescriptive; aceasta conduce adesea la probleme de im-
plementare majore. 

IFRS cere ca toate instrumentele financiare sã fie recunos-
cute iniþial la valoarea justã, care cel mai adesea, însã nu
întotdeauna, este reprezentatã de preþul/ costul tranzacþiei.

Dupã recunoaºterea iniþialã, acestea sunt evaluate la valoa-
rea justã (activele deþinute pentru vânzare ºi activele deþinute
la valoarea justã prin contul de profit ºi pierdere), cost amor-
tizat sau cost (portofoliile de credite ºi creanþe ºi activele
deþinute pânã la maturitate). 

Provocarea provine atât din necesitatea determinãrii valorii
juste, cât ºi din cerinþa privind amortizarea costurilor. Ca
exemplu, în cazul unei achiziþii de portofolii de credite, por-
tofoliul achiziþionat nu va fi recunoscut la valoarea la care a
fost achiziþionat, ci la valoarea justã reprezentatã, de pildã,
de valoarea prezentã a fluxurilor viitoare de numerar esti-
mate, iar diferenþa dintre valoarea prezentã ºi valoarea plãtitã
va reprezenta un câºtig sau o pierdere ce va trebui amortiza-
tã pe durata de viaþã a portofoliului achiziþionat. În plus, nece-
sitatea de a determina valoarea justã nu se rezumã doar la
momentul recunoaºterii iniþiale. Deºi unele instrumente sunt
evaluate la cost sau cost amortizat, chiar ºi pentru acestea
IFRS solicitã ca valoarea justã sã fie prezentatã în notele ex-
plicative la situaþiile financiare. Astfel, bãncile vor fi nevoite sã
determine valoarea justã pe parcursul întregii perioade de de-
þinere pentru toate instrumentele financiare pe care le deþin. 

3. Tratamentul contabil al titlurilor de plasament /
activelor disponibile pentru vânzare (IAS 39) 

Pieþele financiare în scãdere vor pune probleme în special
în contabilizarea titlurilor de plasament.

Cadrul contabil statutar nu prevede înregistrarea plusurilor
de valoare pentru titlurile de plasament ºi deci nici reflectarea
acestora în conturile de rezerve / contul de profit ºi pierdere,
minusurile de valoare pentru instrumentele încadrate în cate-
goria titlurilor de plasament fiind înregistrate în contul de pro-
fit ºi pierdere în cadrul contabil statutar. 

În urma tranziþiei la IFRS ca bazã a contabilitãþii, atât plusurile,
cât ºi a minusurile de valoare vor fi înregistrate în capitaluri
proprii - în conturile de rezervã. Provocarea nu va veni din re-
cunoaºterea ºi a plusurilor de valoare, neprevãzutã în contabi-
litatea statutarã, ci din dezvoltarea metodologiilor prin care sã
se determine momentul la care scãderile de valoare înregis-
trate în rezerve trebuie recunoscute în profit ºi pierdere, res-
pectiv momentul la care scãderile de valoare îndeplinesc crite-
riile de “semnificativ” ºi “prelungit” prevãzute de IFRS pentru
recunoaºterea unui provizion în contul de profit ºi pierdere. 

4. Recunoaºterea veniturilor (IAS 18, IAS 39) 

Necesitatea amortizãrii comisioanelor de acordare fo-
losind metoda ratei de dobândã efective va reprezenta în

1 În cadrul Conferinþei “IFRS: eºti pregãtit pentru 1 ianuarie 2012?”, organizatã de KPMG ºi Ziarul Financiar, în data de 23 noiembrie 2010
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primul rând o provocare pentru implementarea unei soluþii
eficiente în sistemele IT ale bãncii.

În prezent, reglementãrile statutare româneºti permit bãncilor
sã opteze între amortizarea liniarã a comisioanelor de acor-
dare, a primelor, reducerilor sau a costurilor de tranzacþiona-
re aferente ºi amortizarea bazatã pe metoda dobânzii efec-
tive. Principiile de recunoaºtere a veniturilor financiare pre-
vãzute de IAS 18 „Venituri” permit doar amortizarea bazatã
pe metoda dobânzii efective, folositã momentan de un numãr
redus de bãnci. În cele mai multe cazuri, în scopul raportãrii
IFRS realizate de cãtre bãncile româneºti, ajustarea pentru
impactul folosirii metodei dobânzii efective se bazeazã pe o
aproximare realizatã la sfârºit de an ºi nu pe un calcul auto-
mat realizat la nivel de tranzacþie; aceasta deoarece sis-
temele IT de bazã ale bãncilor româneºti nu oferã aceastã
funcþionalitate, iar majoritatea iau în considerare înlocuirea,
actualizarea sau achiziþionarea unor aplicaþii IT externe. 

În studiul realizat de cãtre KPMG în România2, diferenþele re-
zultate din aplicarea celor douã metode nu aveau, la 31 de-
cembrie 2009 ºi 30 iunie 2010, un impact semnificativ asupra
contului de profit ºi pierdere sau asupra capitalurilor, datoritã
faptului cã portofoliile bãncilor româneºti sunt relativ mature.
Diferenþa dintre cele douã metode creºte în cazul creditelor
nou acordate ºi al celor care se apropie de scadenþã. Astfel,
în cazul în care vor existã fluctuaþii semnificative în activitatea
de creditare, fie în sensul acordãrii a numeroase noi credite
sau în sensul apropierii de maturitate a unei pãrþi semnifica-
tive a portofoliului, impactul folosirii metodei liniare în
defavoarea celei bazate pe dobândã efectivã va creºte.
Provocarea pentru bãnci a fost gãsirea unei soluþii IT care sã
minimizeze costurile necesare implementãrii calculului bazat
pe metodã dobânzii efective într-un interval de timp scurt. 

5. Impozitul amânat (IAS 12) 

Neclaritãþile privind tratamentul fiscal al aplicãrii IFRS fac
dificilã anticiparea impactului pe care îl va avea impozitul
amânat asupra situaþiilor financiare ale bãncilor româneºti. 

La momentul aplicãrii IFRS ar trebui analizat dacã existã di-
ferenþe temporare între baza fiscalã ºi valoarea contabilã a
fiecãrui element de activ ºi datorie. Asemenea diferenþe ar
putea da naºtere unei creanþe sau datorii privind impozitul pe
profit amânat care ar trebui înregistratã la momentul adoptãrii
IFRS în contrapartidã cu un cont de rezultat reportat. 

De exemplu, dacã valoarea contabilã a unui activ este mai
mare decât baza sa fiscalã, se obþine o diferenþã temporarã

impozabilã, deoarece beneficiile economice generate de
recuperarea activului depãºesc valoarea ce va fi permisã sub
forma deducerilor în scopuri fiscale. 

Provocarea cu care bãncile româneºti se confruntã constã în
faptul cã regimul fiscal al aplicãrii IFRS începând cu 2012 este
încã neclar. Numeroase arii pot constitui potenþiale puncte
sensibile, precum o posibilã necesitate de a þine o evidenþã
separatã, în scopuri fiscale, a comisioanelor amortizate pe
baza metodei dobânzii efective, impactul pe care îl va avea
modelul de reevaluare a imobilizãrilor corporale (IFRS permi-
þând atât modelul costului, cât ºi modelul reevaluãrii) sau tra-
tamentul fiscal al câºtigurilor ºi pierderilor nerealizate din
reevaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare,
înregistrate prin intermediul conturilor de capitaluri proprii. Nu
în ultimul rând, întrucât prin conversia la IFRS se aºteaptã ca
bãncile româneºti sã înregistreze venituri semnificative din
eliberarea de provizioane, impozitarea acestora ºi regimul fis-
cal aferent ar putea avea un impact major fie asupra bilanþu-
lui, prin contul de impozit amânat, fie asupra contului de pro-
fit ºi pierdere sau chiar asupra ambelor. Constrângerea timpu-
lui este cu atât mai puternicã, întrucât, dupã ce aceste aspec-
te sunt lãmurite de cãtre MFP, bãncile vor avea la dispoziþie
puþin rãgaz pentru evaluarea impactului diferitelor tratamente
ºi evidenþe fiscale ºi stabilirea mãsurilor optime. 

6. Consolidarea entitãþilor cu scop special (IAS
27, SIC 12) 

Structurile ce rezultã din relaþiile bãncilor cu entitãþile cu
scop special pot fi foarte complexe ºi vor necesita cel mai
probabil revizuirea fiecãrei tranzacþii pentru a determina
dacã consolidarea este adecvatã.

Principala provocare ridicatã de consolidarea entitãþilor cu
scop special se referã la conceptul de control care este
definit în IAS 27 „Situaþii financiare consolidate ºi individuale”
drept puterea de a guverna politicile financiare ºi operaþio-
nale ale unei entitãþi în scopul obþinerii de beneficii din activi-
tãþile sale. IFRS conþine instrucþiuni specifice privind apli-
carea conceptului de control în cazul entitãþilor cu scop spe-
cial, întrucât numeroase dintre acestea au obiective prede-
terminate ºi este astfel mai dificil de stabilit cine le contro-
leazã. O entitate cu scop special este definitã drept o entitate
creatã pentru îndeplinirea unui obiectiv specific ºi bine definit
(e.g. securitizarea creanþelor). În practicã, adesea este ne-
voie de o analizã individualã pentru a determina dacã o enti-
tate poate fi privitã drept o entitate cu scop special. SIC 12
„Consolidarea entitãþilor cu scop special” oferã îndrumare cu

2 “IFRS: Are you ready? The race is on”, KPMG România, publicat in 14 decembrie 2010 ttp://www.kpmg.com/RO/en/IssuesAndInsights/ArticlesPu-
blications/Press-releases/Pages/IFRS-are-you-ready-The-race-is-on.aspx”   



46

Cercetare

Audit Financiar, anul IX

privire la necesitatea consolidãrii ºi oferã urmãtorii indicatori
de control: entitatea îºi desfãºoarã activitatea cu scopul în-
deplinirii nevoilor caracteristice ale bãncii, banca are puterea
de decizie care sã îi permitã sã obþinã majoritatea beneficiilor
rezultate din activitatea entitãþii cu scop special, banca are
dreptul la majoritatea beneficiilor obþinute de cãtre entitate
sau banca deþine majoritatea intereselor reziduale în entitate. 

Problema ridicatã de astfel de entitãþi este cã adesea este ne-
voie de judecãþi complexe pentru a determina dacã sunt înde-
plinite criteriile pentru consolidarea entitãþilor cu scop special. 

7. Prezentarea situaþiilor financiare (IAS 1) 

IFRS nu este prescriptiv în ceea ce priveºte formatul Con-
tului de Profit ºi Pierdere, al Bilanþului Contabil sau al altor
componente ale situaþiilor financiare; aduce, în schimb,
cerinþe de prezentare în notele explicative suplimentare
cerinþelor statutare. 

IAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare” include cerinþe mini-
me privind prezentarea situaþiilor financiare, incluzând con-
þinutul ºi indicaþiile privind structura acestora. Ca urmare, pre-
zentarea situaþiilor financiare va putea varia semnificativ de
la o bancã la alta. Probabil, componenta cea mai scrutinizatã
a situaþiilor financiare este contul de profit ºi pierdere; aici
însã, IFRS stipuleazã doar câteva elemente ce trebuie pre-
zentate ºi solicitã managementului sã aleagã metoda de
prezentare pe care o considerã a fi cea mai relevantã. Bãn-
cile româneºti au fost deja confruntate cu problema alegerii
formatelor de prezentare, iar provocarea va fi a utilizatorilor
situaþiilor financiare în înþelegerea unor formate diferite. În
acest sens, notele la situaþiile financiare vor trebui sã fie
foarte detaliate, iar IFRS prevede cerinþe de prezentare foar-
te cuprinzãtoare/laborioase/detaliate privind numeroase arii.
De exemplu, prevederile IFRS 7 „Instrumente financiare” so-
licitã prezentarea de informaþii calitative ºi cantitative ample,
care sã explice importanþa instrumentelor financiare pentru
situaþiile financiare ale entitãþii, expunerea la risc ºi modul în
care este administratã aceastã expunere. Alte cerinþe IFRS
includ necesitatea prezentãrii de explicaþii privind ºi descrieri
ale judecãþilor de valoare ale conducerii, precum ºi analize
de senzitivitate. Este foarte probabil ca o parte din informaþiile
solicitate de cãtre IFRS sã necesite un efort deosebit pentru a
putea fi obþinute, iar în acest caz ar putea fi nevoie de sisteme,
procese ºi controale interne noi pentru colectarea acestora. 

8. Privire cãtre viitor 

Modificãrile IFRS vor solicita atenþie permanentã nu doar
din partea departamentelor de contabilitate, dar ºi a con-
ducerilor bãncilor româneºti. 

În prezent, o bunã parte din IFRS sunt supuse revizuirii de
cãtre IASB, care deja a emis numeroase proiecte de expu-
nere privind modificãrile vizate sau chiar a anunþat intenþii
clare de înlocuire a unor standarde. Cea mai importantã
schimbare anunþatã se referã la înlocuirea actualului IAS 39
„Instrumente financiare: recunoaºtere ºi mãsurare” de cãtre
IFRS 9 „Instrumente financiare”, planificat iniþial sã devinã
obligatoriu încã din 2012, însã pentru care Uniunea Euro-
peanã a amânat adoptarea. Provocarea noilor standarde
provine din necesitatea bãncilor de a fi în permanenþã infor-
mate cu privire la modificãrile ce urmeazã a fi implementate.
Multe din standardele IFRS permit adoptarea anticipatã ºi,
din acest motiv, conducerea bãncii trebuie sã dispunã de su-
ficient timp pentru a analiza dacã adoptarea anticipatã ar pu-
tea aduce beneficii, precum simplificarea unor procese impli-
cate în raportare ºi o reflectare mai fidelã a situaþiilor finan-
ciare sau, în caz contrar, dacã noile standarde ar putea impli-
ca noi schimbãri ºi costuri, ce vor trebui planificate din timp. 

C. IMPACTUL ASUPRA SISTEMELOR INFORMATICE

Sistemele informatice vor trebui sã sufere modificãri
majore, iar întârzierile în implementare pot da naºtere
unor costuri inutile. 

Un efect important al convergenþei la IFRS va fi creºterea
efortului în întreaga bancã pentru analiza ºi raportarea noilor
informaþii necesar a fi prezentate. Luarea de decizii strate-
gice ºi tactice în ceea ce priveºte sistemele informaþionale ºi
procesele suport, într-o manierã timpurie, ajutã la limitarea
costurilor ºi a riscurilor inutile ce apar ca urmare a posibilelor
dublãri de efort sau a schimbãrilor în abordare la o etapã
ulterioarã. Cu cât noile procese sunt mai automatizate cu atât
vor avea un impact disruptiv mai mic asupra operaþiunilor zil-
nice ale bãncilor. Din pãcate, experienþa ne aratã cã multe
din soluþiile „temporare” introduse la momentul conversiei cã-
tre IFRS adesea rãmân implementate ani la rând, chiar ºi
dupã ce proiectul de conversie s-a terminat, în ciuda faptului
cã acestea pot necesita un volum de muncã foarte ridicat, iar
la o analizã atentã se dovedesc a fi ineficiente din punct de
vedere al costurilor. 

Concluzii 
Conversia la IFRS reprezintã unul dintre cele mai importante
proiecte cu care sistemul bancar românesc s-a confruntat.
Numeroasele noi cerinþe de raportare vor avea un impact
puternic în special asupra sistemelor IT ºi este recomandat
ca soluþiile necesare sã fie implementate înainte de 1 ianua-
rie 2012. Accentul pus pe raþionamentele profesionale va
pune la încercare instruirea personalului implicat în conver-
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sie, nu numai a personalului implicat direct în raportare, dar
ºi a membrilor departamentelor de analizã ºi risc, precum ºi
ai altor departamente, care vor fi nevoiþi sã monitorizeze
indiciile de depreciere ºi relevanþa parametrilor estimaþi pe
baza datelor istorice. Sunt de asemenea arii care, cu doar
câteva luni înainte de momentul conversiei, sunt marcate de
incertitudini, precum tratamentul fiscal de la momentul con-
versiei ºi implicit impactul asupra impozitului amânat. Bãncile
trebuie sã înþeleagã cã, dupã transpunerea conturilor,
migrarea soldurilor ºi preluarea ajustãrilor IFRS la 1 ianuarie
2012, complexitatea raportãrii IFRS nu se va diminua, astfel
încât eventualele modificãri în procesul de convergenþã vor
deveni tot mai dificil de implementat. Datã fiind complexitatea
conversiei la IFRS, diferenþa o vor face o bunã planificare ºi
monitorizarea progresului de cãtre fiecare bancã, astfel încât
procesul sã aibã loc cu succes, fãrã a implica costuri inutile
ºi fãrã a perturba operaþiunile bãncii.

IFRS: Are you ready? The race is on, KPMG Romania, 14
Decembrie 2010, http://www.kpmg.com/RO/en/Issues
A n d I n s i g h t s / A r t i c l e s P u b l i c a t i o n s / P r e s s - r e l e a -
ses/Pages/IFRS-are-you-ready-The-race-is-on.aspx;

Impact of IFRS: Banking, KPMG International, Februarie 2011,
http://www.kpmg.com/cn/en/issuesandinsights/articlespubli-
cations/pages/ifrs-banking-o-201102.aspx;

The Bank Statement, Issue 1, KPMG International, Aprilie 2011,
http://www.kpmg.com/im/en/issuesandinsights/articlespubli-
cations/publicationseries/pages/ifrs-banking-newsletter-apl-
2011.aspx;

The Bank Statement, Issue 2, KPMG International, Iulie 2011,
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/ ar-
ticlespublications/ifrs-insurance-newsletters/pages/ifrs-
banking-newsletter-2011-2.aspx.

Bibliografie



48

Cercetare

Audit Financiar, anul IX

Introducere
Spãlarea banilor este un proces compli-
cat ºi complex, a cãrui gravitate nu este
deloc neglijabilã, mai ales în contextul
nefast al instabilitãþii financiare, al dez-
echilibrelor ºi vulnerabilitãþilor sistemului
economic generate de perioada de
crizã, pe parcursul cãreia riscul de apa-
riþie a unor astfel de fenomene infrac-
þionale creºte simþitor. Astfel, în perioa-
dele de crizã poate fi observatã o ampli-
ficare a fenomenelor de spãlare a bani-
lor ºi crimã organizatã, aflate deseori în
legãturã cu activitãþi specifice economiei
subterane datorate presiunii fiscale,
creºterii gradului de corupþie etc.

Noþiunea de spãlare a banilor se referã
la diversele metode ºi procedee ce per-
mit deghizarea originii banilor sau a altor
bunuri generate de derularea unor activi-
tãþi infracþionale, prin acordarea unui
aspect aparent legal provenienþei aces-
tora. Fapta în cauzã devine ultima verigã
a lanþului infracþional, impunându-se
deci ca extrem de necesarã activitatea
de prevenire ºi combatere la scarã largã
a acestui fenomen pe plan naþional, cât
ºi internaþional, precum ºi cunoaºterea
ºi anihilarea filierelor prin care se asigu-
rã spãlarea banilor.

În acest sens, precizãm cã în România
funcþioneazã un sistem instituþional cu
atribuþii în prevenirea ºi sancþionarea
spãlãrii banilor, constituit din:

- instituþia de implementare ºi anu-
me Oficiul Naþional de Prevenire 
ºi Combatere a Spãlãrii Banilor
(ONPCSB), cu rol în elaborarea, co-
ordonarea ºi implementarea siste-
mului naþional de combatere a spã-
lãrii banilor ºi finanþãrii terorismului;

- entitãþile raportoare, respectiv per-
soanele fizice ºi juridice care intrã
sub incidenþa Legii nr. 656/2002 pen-
tru prevenirea ºi sancþionarea spãlã-
rii banilor, precum ºi pentru institui-

Prevenirea 
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- abordarea pe bazã de risc
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rea unor mãsuri de prevenire ºi com-
batere a finanþãrii actelor de terorism,
cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, conform art. 8 al acesteia; 

- instituþii cu atribuþii de aplicare a
legii ºi alte instituþii cu rol activ:
Ministerul Public, Ministerul Justiþiei,
Ministerul Administraþiei ºi Internelor,
Ministerul Finanþelor Publice, Ser-
viciul Român de Informaþii, Serviciul
de Informaþii Externe etc;

- autoritãþi de supraveghere: Banca
Naþionalã a României, Ministerul Fi-
nanþelor Publice, Curtea de Conturi,
Comisia de Supraveghere a Asigu-
rãrilor, Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare etc.

- diversele asociaþii profesionale
ale categoriilor de entitãþi rapor-
toare, în rândul cãrora se numãrã ºi
Camera Auditorilor Financiari din
România.

În cadrul sistemului instituþional sus-
menþionat, auditorii (care, potrivit art. 8
lit. e din Legea nr. 656/2002 cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare, au cali-
tatea de entitãþi raportoare) au un rol
deosebit de important, anume acela de a
detecta ºi raporta tranzacþiile suspecte a
avea ca scop spãlarea banilor sau
finanþarea actelor de terorism.

Auditorii sunt profesioniºti a cãror activi-
tate implicã o analizã temeinicã a me-
diului de afaceri în care evolueazã en-
titãþile pe care le auditeazã ºi deþinerea
unor cunoºtinþe aprofundate în sfera
legal-fiscalã; astfel, vasta experienþã pro-
fesionalã a auditorilor constituie un
instrument eficient care îi poate ajuta sã
detecteze, în cadrul activitãþii de audit,
operaþiunile care aparent nu au un scop
economic sau legal sau tranzacþiile care,
prin natura sau caracterul lor neobiºnuit
în raport cu activitãþile regulate ale socie-
tãþii comerciale auditate, trezesc suspici-
unea de spãlare a banilor sau de finan-
þare a actelor de terorism.

Potrivit legislaþiei româneºti în vigoare,
este necesar ca în desfãºurarea activi-
tãþii lor toate entitãþile raportoare sã
adopte mãsuri adecvate de prevenire a
spãlãrii banilor ºi a finanþãrii actelor de
terorism ºi, în acest scop, pe bazã de
risc, sã aplice mãsuri-standard, simpli-
ficate sau suplimentare de cunoaºtere a
clientelei, care sã le permitã identifi-
carea, dupã caz, ºi a beneficiarului real1.

În opinia noastrã, riscul reprezintã, în ter-
meni generali, posibilitatea ca o entitate
sã fie implicatã într-o schemã de spãlare
a banilor sau finanþare a terorismului. De
asemenea, abordarea pe bazã de risc
presupune identificarea ºi evaluarea de
cãtre entitãþile raportoare (în cazul nos-
tru auditorii) a riscurilor potenþiale de
spãlare a banilor ºi finanþare a terorismu-
lui pe care clienþii lor ºi tranzacþiile deru-
late de aceºtia le-ar putea genera. 

Metodologia de 
cercetare

Obiectivele articolului sunt (i) de a pre-
zenta caracteristicile procesului de abor-
dare pe bazã de risc în activitatea de
prevenire ºi combatere a spãlãrii banilor
ºi (ii) de a propune câteva exemple prac-
tice privind: factorii care ar putea influ-
enþa nivelul de risc, categorii de risc
(riscul geografic, de þarã, de client, de
produs/serviciu, de tranzacþie etc.) ºi
câþiva indicatori de anomalie (orientativi)
care ar putea fi folosiþi de cãtre auditori
pentru detectarea tranzacþiilor suspecte.

Sursele de documentare folosite de au-
tor în vederea elaborãrii acestui material
au fost: legislaþia în materie, literatura de
specialitate, ghidurile, manualele ºi alte
documente elaborate de diverse auto-
ritãþi recunoscute pe plan naþional ºi
internaþional ºi, nu în ultimul rând, ele-
mentele practice desprinse din tipologiile
de spãlare a banilor ºi finanþare a teroris-

mului elaborate în cadrul ONPCSB în
scopul instruirii entitãþilor raportoare,
tipologii care au la bazã cazuri reale,
bazându-se pe concluziile mai multor
analize financiare derulate în cadrul
acestei instituþii.

În vederea elaborãrii acestui material,
autorul a cules, prelucrat ºi interpretat
diverse informaþii privitoare la subiectul
abordat, îmbinând concluziile rezultate
din analiza materialelor documentare
enumerate mai sus cu cele extrase din
propria experienþã în materia analizei
financiare a tranzacþiilor suspecte, pre-
cum ºi a analizei preliminare a riscului
efectuatã pentru rapoartele de tranzacþii
suspecte primite de Oficiu. 

Aspecte generale
privind abordarea 

pe bazã de risc 
Este recomandat ca mãsurile luate de
auditori în domeniul prevenirii ºi comba-
terii spãlãrii banilor sã fie proporþionale
cu riscurile identificate, pentru a evita o
risipã inutilã de resurse ºi a-ºi putea con-
centra atenþia asupra situaþiilor ce pre-
supun vulnerabilitãþi majore.

Totodatã, entitãþile raportoare (în rândul
cãrora se aflã ºi auditorii) îºi vor stabili, în
funcþie de specificul activitãþii lor, stra-
tegii axate pe identificarea clienþilor
implicaþi în tranzacþii cu risc sporit,
cãrora li se vor aplica, conform preveder-
ilor legale în materie, mãsuri suplimenta-
re (pe lângã cele standard) de cunoaº-
tere a clientelei ºi o monitorizare mai
strictã a activitãþii în vederea identificãrii
tranzacþiilor suspecte de spãlare a bani-
lor sau finanþare a terorismului. 

În aceeaºi ordine de idei, pentru cate-
goriile de clienþi, produse ºi servicii ce
genereazã un risc scãzut în domeniul
spãlãrii banilor, entitãþile raportoare vor
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1 Noþiunea de beneficiar real este prezentatã detaliat în art. 22 din Legea nr. 656/2002 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. 
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putea aplica proceduri simplificate de
monitorizare ºi cunoaºtere a clientelei.

Este de dorit ca strategia utilizatã de
auditori pentru stabilirea riscurilor sã
aibã caracteristicile unui proces dina-
mic, realist ºi util, care sã þinã seama
de evoluþia permanentã a metodelor ºi
tehnicilor de spãlare a banilor, de adap-
tabilitatea ºi spiritul inovativ al infracto-
rilor care speculeazã imediat orice opor-
tunitate oferitã de mediul de afaceri pen-
tru a derula noi tipuri de operaþiuni având
ca scop ascunderea originii ilicite a unor
fonduri. 

În literatura de specialitate a fost sublini-
at ºi faptul cã eficienþa unei strategii de
combatere a spãlãrii banilor ºi finanþãrii
actelor de terorism va fi apreciatã în
funcþie de succesul cu care detecteazã
activitãþile care prezintã un grad înalt
de risc, dar în acelaºi timp evitã sã
ridice bariere activitãþilor din sfera
economiei legitime2.

În cadrul abordãrii pe bazã de risc, este
indicat ca auditorii sã-ºi foloseascã ca-
pacitãþile de evaluare, cunoºtinþele ºi ex-
perienþa pentru a detecta orice anomalie
apãrutã în structura sau scopul unei tran-
zacþii. Odatã detectat riscul, este reco-
mandabil:

- sã fie tratate cu maximã atenþie tran-
zacþiile considerate suspecte,

- sã fie plasate operaþiunile suspecte
în contextul mai larg al domeniului de
activitate ºi al specificului afacerii en-
titãþii auditate, al altor informaþii pe
care le auditorii le deþin despre clien-
tul lor, 

- sã fie analizate eventualele necon-
cordanþe între scopul declarat ºi cel
real al tranzacþiilor, 

- sã fie evaluatã posibila fraudã ºi
orice circumstanþe care pot fi legate
de tranzacþiile în cauzã, 

- sã se încerce obþinerea ºi analizarea

tuturor documentelor justificative
care ar putea clarifica natura ºi sco-
pul iniþierii unor fluxuri financiare
complexe ºi neobiºnuite. 

Atragem atenþia asupra faptului cã atât
persoanele implicate în activitãþi de spã-
lare a banilor, cât ºi organizaþiile teroriste
îºi permit sã angajeze ºi sã plãteascã
corespunzãtor specialiºti în domeniile
legislaþiei fiscale ºi contabilitãþii, care au
rolul de a „cosmetiza”, a deghiza activi-
tãþile financiare ale grupãrilor de crimã
organizatã, astfel încât sã existe reale
dificultãþi în sesizarea diferenþelor dintre
acestea ºi tranzacþiile legale (de exem-
plu: înfiinþarea de societãþi comerciale ºi
derularea prin intermediul lor a unor
activitãþi comerciale naþionale ºi inter-
naþionale aparent legale sau a unor flux-
uri financiare complicate, efectuarea de
investiþii etc.). 

Pentru a putea recunoaºte ºi identifica
situaþiile ce prezintã riscuri crescute în
domeniul spãlãrii banilor ºi finanþãrii tero-
rismului, auditorii ar putea participa la
sesiuni de lucru având ca scop schimbul
de experienþã cu privire la diverse tipo-
logii de tranzacþii suspecte (ce nu pre-
supun prezentarea numelor reale ale
persoanelor implicate, ci doar exemple
de operaþiuni, modalitãþi concrete de ac-
þiune ce ar putea avea ca scop spãlarea
banilor pe care auditorii experimentaþi 
le-au detectat deja în cursul unor activi-
tãþi de audit ºi doresc sã le împãrtãºeas-
cã colegilor lor).

De asemenea, este recomandatã revi-
zuirea periodicã a procedurilor de
evaluare ºi gestionare a riscurilor, în
vederea adaptãrii acestora la noile teh-
nologii ce ar putea favoriza anonimatul
(de exemplu, sistemele de plãþi on-line,
sistemele de licitaþii electronice) ºi la di-
versele metode ºi tehnici de spãlare a
banilor.

Totodatã, includerea clienþilor în diver-

se categorii de risc trebuie sã con-
stituie un proces flexibil, deoarece
apariþia la un moment dat, pe parcursul
derulãrii relaþiei de afaceri, a unor infor-
maþii negative (noi ºi relevante) despre
un client inclus iniþial pe lista celor cu risc
scãzut, determinã trecerea acestuia pe
lista celor cu risc crescut. Astfel de infor-
maþii relevante s-ar putea referi, de
exemplu, la faptul cã administratorul
entitãþii auditate este anchetat de
organele de aplicare a legii cu privire la
sãvârºirea unor infracþiuni generatoare
de bani murdari - evaziune fiscalã,
fraudã, trafic de droguri, de fiinþe umane,
furt º.a.m.d., implicarea clientului în inci-
dente de platã majore înregistrate
frecvent la CIP, existenþa unor acuzaþii
publice de concurenþã neloialã sau prac-
tici de luare/dare de mitã sau de impli-
care în diverse activitãþi dubioase etc. În
aceeaºi ordine de idei, dacã suspiciunile
ce au determinat încadrarea unui client
în categoria celor cu risc crescut nu se
menþin, acesta va fi inclus în categoria
celor cu risc mai scãzut. 

Apreciem cã, în cazul clienþilor încadraþi
ca având un risc mai ridicat, ar fi indicat
ca evaluarea riscului sã fie documentatã
de entitãþile raportoare atât la iniþierea
relaþiei de afaceri, cât ºi periodic, pe par-
cursul derulãrii acesteia.

Dintre factorii care ar putea influenþa
nivelul de risc menþionãm, cu titlu
exemplificativ:

- caracteristicile mediului economic,
cultural, politic ºi legislativ, calitatea
mediului de afaceri (de exemplu, un
mediu caracterizat printr-un grad ridi-
cat al corupþiei ºi al infracþionalitãþii
sau un cadru legal prea permisiv con-
duce la creºterea nivelului de risc); 

- amploarea ºi natura activitãþii (riscul
este direct proporþional cu dimensiu-
nea, cu volumul ºi complexitatea ac-
tivitãþii);

2 Bogdan, Camelia, Spãlarea banilor – Aspecte teoretice ºi de practicã judiciarã, cap. IV – Prevenirea spãlãrii banilor potrivit reglementãrilor interne,
Secþiunea I – Prevenirea spãlãrii banilor prin aplicarea standardelor de cunoaºtere a clientelei pe bazã de risc, Ed. Universul Juridic, România,
2010, pag. 297
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- portofoliul de clienþi (calitatea clien-
þilor este invers proporþionalã cu
riscul);

- expunerea din punct de vedere
politic3 a clienþilor sau a celor care au
calitatea de asociaþi/acþionari, admi-
nistratori sau beneficiari reali ai clien-
þilor;

- obiectul de activitate ºi reputaþia cli-
enþilor (cu cât reputaþia este mai
bunã, riscul scade);

- resursele umane: calitatea angaja-
þilor ºi colaboratorilor ºi nivelul ridicat
al standardelor etice impuse per-
sonalului sunt factori ce diminueazã
riscul;

- tipul de produse / servicii oferite (ris-
cul este invers proporþional cu gradul
de „transparenþã” al relaþiei între enti-
tate ºi clienþii ei; astfel, cu cât pro-
dusul/serviciul oferit de entitate im-
pune o mai bunã cunoaºtere a
clienþilor cu atât riscul se diminueazã;
riscul creºte odatã cu reþinerea ori
refuzul de a furniza informaþii, docu-
mente sau lãmuriri rezonabile);

- în general, vulnerabilitãþile care ar
putea fi speculate de persoanele im-
plicate în activitãþi de spãlare a bani-
lor, observarea de cãtre auditor a
unui caracter neobiºnuit sau suspect
al activitãþilor derulate de clienþii lor.

Un alt aspect important îl constituie in-
formaþiile pe baza cãrora este stabilit
nivelul de risc al clienþilor ºi al tranzacþi-
ilor pe care aceºtia le deruleazã. Aceste
informaþii trebuie sã fie actuale ºi
exacte ºi sã provinã din surse se-
rioase, credibile. Este recomandat ca
auditorii sã fie bine informaþi cu privire la
clienþii lor, la identitatea ºi activitatea
acestora, pentru cã doar aºa pot avea o
imagine de ansamblu a tuturor circum-
stanþelor a cãror înþelegere ar putea con-
duce la stabilirea gradului concret de risc

în domeniul spãlãrii banilor ºi / sau
finanþãrii terorismului. Informaþiile privind
cunoaºterea clientului sunt reþinute, con-
form Ghidului privind Auditul Calitãþii4, în
secþiunea B – Cunoaºterea clientului ºi
evaluarea riscurilor. Apreciem ca fiind
oportunã înscrierea în aceastã secþiune
a unor elemente de documentare de
natura celor exemplificate anterior, cu
precizarea factorilor de risc identificaþi
din perspectiva spãlãrii banilor ºi înca-
drarea de risc iniþialã a clientului. Tot-
odatã, recomandãm înscrierea la capito-
lul „Mediul de control” ºi respectiv „Mo-
nitorizarea controalelor” a informaþiilor
privind controalele din perspectiva pre-
venirii spãlãrii banilor la nivelul entitãþii
client. În egalã mãsurã, ar putea fi utilã ºi
revizuirea Listei de verificare permanen-
tã a informaþiilor.

De asemenea, este indicat ca auditorii
sã se informeze cu privire la principalele
tipuri de activitãþi infracþionale genera-
toare de bani murdari ºi la modalitãþile ºi
tipologiile de spãlare a banilor / finanþare
a actelor de terorism ce se deruleazã în
zona ºi/sau în domeniul în care acti-
veazã. Acest lucru implicã planificarea
unor proceduri analitice ºi documentarea
informaþiilor obþinute în secþiunile I –
Conturile la bãnci ºi numerarul disponibil
ºi respectiv O – Achiziþii ºi cheltuieli. 

Cu titlu informativ, precizãm cã, potrivit
informaþiilor din Raportul de activitate
pentru anul 2010, postat de ONPCSB
pe site-ul sãu www.onpcsb.ro5: 

- printre domeniile de activitate cele
mai vulnerabile se aflã „comerþul in-
terior”, „comerþul exterior”, „imobi-
liar”, „financiar” ºi cel al „serviciilor”;

- principala infracþiune generatoare de
bani murdari a fost evaziunea fiscalã,
urmatã de înºelãciune, infracþiuni cu
caracter transnaþional, infracþiuni
prevãzute în Codul vamal, alte
infracþiuni generatoare de bani mur-

dari (trafic de droguri, corupþie, ban-
crutã frauduloasã, infracþiuni pre-
vãzute de Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea ºi combaterea terorismu-
lui etc.).

Tot în Raportul de activitate sus-men-
þionat sunt prezentate o serie de metode,
tehnici ºi tipologii de spãlare a banilor de
actualitate, rezultate din analizele finan-
ciare efectuate în cursul anului 2010 în
cadrul Oficiului Naþional de Prevenire ºi
Combatere a Spãlãrii Banilor. În acest
context, precizãm cã în Raport sunt enu-
merate câteva din domeniile de activitate
ºi modalitãþile folosite cu predilecþie de
persoanele suspecte a fi implicate în
sãvârºirea unor infracþiuni de spãlare a
banilor: 

- derularea unor activitãþi de comerþ cu
produse perisabile pentru fraudarea
TVA aferentã unor tranzacþii intraco-
munitare

- folosirea sistemelor de transmitere
rapidã a banilor pentru spãlarea unor
fonduri. De exemplu, o metodã dese-
ori întâlnitã în practicã o constituie
folosirea intermediarilor („strawmen”
– „oameni de paie”) pentru a trans-
fera sume provenite din diverse
infracþiuni. Aceºti intermediari sunt
racolaþi de infractori fie în mod direct
(de exemplu, rude, cunoscuþi), fie
indirect, prin intermediul internetului
(de exemplu, prin transmiterea cãtre
diverse persoane a unor e-mail-uri ce
conþin aºa-zise oferte de angajare
ale unor companii care promit
obþinerea facilã a unor câºtiguri din
activitãþi de intermediere). Astfel,
dacã acceptã oferta, intermediarul
urmeazã sã primeascã de la com-
panie bani (de exemplu, cu justifi-
carea „salarii” sau „cval. servicii”) în
contul sãu personal, fiind instruit sã
retragã apoi imediat banii în numerar.
Dupã ce îºi opreºte un comision

3 Noþiunea de persoanã expusã politic este prezentatã detaliat în art. 21 din Legea nr. 656/2002 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. 
4 ICAS, Ghid privind auditul calitãþii, coeditare CAFR- Ed IRECSON, Bucureºti, 2009
5 Raportul de activitate pentru anul 2010 al ONPCSB, pag. 8-9, http://www.onpcsb.ro/pdf/Raport%20activitate%202010.pdf
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6 Informaþii utile ºi liste cu astfel de þãri pot fi regãsite pe pagina de internet a ONPCSB (www.onpcsb.ro), unde existã secþiuni dedicate tematicilor
„Combaterea finanþãrii terorismului” ºi „Sancþiuni internaþionale” 

7 Grupul de Acþiune Financiarã Internaþionalã (GAFI/FATF) este un organism  inter-guvernamental înfiinþat în anul 1989 în urma Summit-ului G7
de la Paris, în scopul dezvoltãrii, implementãrii ºi promovãrii de politici naþionale ºi internaþionale în domeniul prevenirii ºi combaterii spãlãrii ba-
nilor  ºi implicat în evaluãrile mutuale ale membrilor sãi în lupta împotriva spãlãrii banilor ºi, ulterior, ºi a finanþãrii terorismului.

(cca. 8% din valoarea sumei primite),
intermediarul foloseºte serviciile de
transfer rapid de bani pentru a expe-
dia fondurile în strãinãtate, cãtre des-
tinatarii care i-au fost indicaþi conform
instrucþiunilor (prin acest procedeu
identitatea persoanei care se
foloseºte de intermediar ºi care se
aflã cu adevãrat în spatele acestor
tranzacþii rãmâne necunoscutã). De
asemenea, pot fi folosiþi intermediari
ºi pentru a ridica banii expediaþi prin
intermediul serviciilor de transfer
rapid de bani (rãmânând astfel
necunoscutã identitatea adevãraþilor
destinatari). În concluzie, prin folosi-
rea acestei metode se încearcã as-
cunderea atât a provenienþei ilicite a
banilor, cât ºi a beneficiarilor reali.

- infracþionalitatea informaticã;

- efectuarea unor multiple transferuri
de la/cãtre parteneri din paradisuri
fiscale;

- folosirea firmelor fantomã pentru de-
capitalizarea controlatã a unor socie-
tãþi comerciale mari care activeazã în
domeniul construcþiilor, în comerþ (în
special cu produse agricole, fier
vechi, combustibil etc).

În încheierea acestei secþiuni, menþio-
nãm cã ratingul optim de risc asociat
unui client constituie în cele mai multe
cazuri rezultatul combinãrii logice a mai
multor factori, bazat pe analiza tuturor
informaþiilor avute la dispoziþie, ca de
exemplu: obiectul de activitate al clientu-
lui, zona geograficã unde acesta îºi are
sediul sau îºi deruleazã activitatea,
expunerea financiarã, volumul, valoarea
ºi frecvenþa operaþiunilor financiare efec-
tuate prin utilizarea produselor ºi/sau
serviciilor entitãþii, comportamentul în
cadrul relaþiilor de afaceri etc.

Categorii de risc 
– exemple

O clasificare strictã a categoriilor de risc
în domeniul spãlãrii banilor ºi finanþãrii
terorismului nu a fost universal accep-
tatã, dar exemplele pe care le vom
prezenta în continuare pot constitui un
punct de plecare în stabilirea unor criterii
de identificare a riscului prezentat de
clienþii, situaþiile ºi circumstanþele con-
crete cu care se întâlnesc auditorii fi-
nanciari pe parcursul practicãrii activitãþii
lor. 

1. RISCUL GEOGRAFIC

Se referã la faptul cã anumite categorii
de activitãþi expuse riscului la spãlarea
banilor ºi/sau finanþarea actelor de tero-
rism pot fi preponderent întâlnite într-o
anumitã zonã sau regiune geograficã. 

De asemenea, evaluarea riscului de
þarã, mai ales când se aflã în legãturã ºi
cu alþi factori de risc, poate furniza infor-
maþii utile, fiind recomandatã acordarea
unei atenþii sporite transferurilor din/cãtre
þãri/ zone geografice cu risc crescut ºi
clienþilor care provin din zonele res-
pective. Astfel de þãri cu risc ridicat pot fi
considerate, de exemplu: 

- þãrile care sunt subiectul unor sanc-
þiuni, embargouri sau alte mãsuri
similare impuse de diverse orga-
nisme internaþionale6; 

- þãrile care au reglementãri lacunare
în domeniul spãlãrii banilor ºi finan-
þãrii terorismului; precizãm cã listele
FATF7 cuprinzând þãrile cu deficienþe
în domeniul prevenirii ºi combaterii
spãlãrii banilor ºi a finanþãrii teroris-
mului sunt periodic actualizate ºi
publicate pe site-ul oficial al organi-
zaþiei, respectiv www.fatf-gafi.org - în

limba englezã, precum ºi pe site-ul
www.onpcsb.ro - în limba românã;

- þãri în care este cunoscut cã ope-
reazã grupãri teroriste sau cã este
sprijinitã finanþarea terorismului;

- þãri cunoscute pentru un nivel crescut
al infracþionalitãþii (de exemplu: co-
rupþie, trafic de droguri, de fiinþe
umane, contrabandã, fraude, jocuri
de noroc ilegale etc.); de exemplu,
Raportul Strategiei de Combatere
Internaþionalã a Drogurilor pentru
anul 2009, emis de cãtre Biroul de
Combatere Internaþionalã a Drogu-
rilor ºi de Afaceri în Domeniul
Aplicãrii Legii din cadrul Departa-
mentului de Stat al S.U.A conþine o
evaluare a sistemelor de prevenire ºi
combatere a spãlãrii banilor ºi
finanþãrii terorismului aplicate de
diverse þãri, iar lista þãrilor/jurisdicþi-
ilor analizate ºi încadrarea acestora
în diverse categorii de risc poate fi
consultatã în Volumul II al Raportului
intitulat „Spãlarea banilor ºi in-
fracþiunile financiare” (http://www.
state.gov/documents/organization/
137429.pdf).

Încheiem aceastã sub-secþiune cu o re-
ferire la problematica paradisurilor fis-
cale, constând în recomandarea ca, în
ceea ce priveºte nivelul de implementare
de cãtre diverse state a standardelor
internaþionale în domeniul fiscal („inter-
nationally agreed tax standard”), sã fie
consultate listele ce pot fi regãsite
accesând http://www.oecd.org/dataoecd/
50/0/43606256.pdf .

2. RISCUL DE CLIENT

Pentru a determina categoria de clienþi
cu risc ridicat, apreciem cã este necesar
ca întotdeauna sã existe o imagine de
ansamblu a tuturor informaþiilor avute
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despre aceºtia: comportamentul clienþi-
lor în cadrul relaþiei de afaceri, tipul acti-
vitãþilor pe care le deruleazã, sursa fon-
durilor, natura tranzacþiilor etc.). Astfel,
de exemplu, în cadrul unei evaluãri de
ansamblu a circumstanþelor specifice
fiecãrui caz în parte, s-ar putea acorda o
atenþie sporitã unor categorii de clienþi,
cum ar fi:

- persoanele expuse politic;

- clienþi sau persoane aflate în legã-
turã cu aceºtia (asociaþi, acþionari,
administratori, împuterniciþi, repre-
zentanþi legali, parteneri în cadrul
unor tranzacþii etc.) despre care
existã informaþii privind suspiciuni
referitoare la conexiuni cu diverse
activitãþi infracþionale; 

- clienþi care efectueazã operaþiuni a
cãror motivaþie legalã sau economicã
este neclarã;

- clienþi implicaþi în transferuri de bani
cãtre/din zone de risc; 

- clienþi care încearcã sã foloseascã
interpuºi în vederea ascunderii iden-
titãþii beneficiarului real sau clienþi
despre care auditorul are suspiciuni
cã acþioneazã de fapt la ordinul unor
persoane suspecte;

- clienþi care evitã sã furnizeze infor-
maþii corecte sau suficiente referi-
toare la activitatea lor, mai ales 
atunci când acest lucru este necesar
auditorului pentru a stabili dacã o
tranzacþie îºi menþine caracterul sus-
pect; clienþi referitor la care auditorul
are suspiciunea cã pun la dispoziþie
informaþii incorecte ºi/sau insufi-
ciente;

- clienþi care furnizeazã documente
justificative care par a fi false ori
auditorul are suspiciunea cã au fost
întocmite doar pentru a conferi unei
tranzacþii un caracter aparent legal
(de exemplu, un contract de împru-

mut acordat de administrator unei
societãþi comerciale, atunci când
situaþia firmei nu pare sã necesite o
astfel de operaþiune sau contracte de
consultanþã sau alte prestãri de ser-
vicii, atunci când nu existã dovada cã
serviciile respective au fost prestate
în realitate);

- schimbãri inexplicabile în structura
acþionariatului/asociaþilor sau a echi-
pei de management a societãþii co-
merciale auditate.

3. RISCUL DE PRODUS

Este dat de sensibilitatea unui produs
economico-financiar faþã de spãlarea de
bani sau de finanþarea terorismului (de
exemplu: operaþiuni ºi activitãþi ce pre-
supun folosirea intensivã a numerarului -
mai ales dacã ar fi putut fi utilizate alte
instrumente de platã, utilizarea internet
banking, a serviciilor de plãþi rapide). 

4. RISCUL DE TRANZACÞIE

Realizarea unor circuite financiare prin
care banii obþinuþi din infracþiuni sã-ºi
piardã legãtura cu sursa ilicitã este vitalã
pentru infractori, în dorinþa lor de a bene-
ficia de roadele activitãþii infracþionale
fãrã teama de a fi descoperiþi; pentru a
facilita recunoaºterea tranzacþiilor sus-
pecte, precizãm cã printre caracteristicile
operaþiunilor având ca scop spãlarea
banilor ºi pe care infractorii încearcã sã
le confere acestor operaþiuni spre a fi cât
mai greu de identificat se numãrã:

a) anonimatul - care se concretizeazã
în încercarea persoanelor implicate
în activitãþi de spãlare a banilor de a
nu atrage atenþia asupra acþiunilor
lor, de a utiliza operaþiuni care sã nu
difere de tranzacþiile legale ce se
efectueazã în locul, în domeniul de
activitate sau sistemul de operare
respectiv;

b) rapiditatea - banii obþinuþi din in-
fracþiuni trebuie miºcaþi repede, de
regulã - transferaþi, prin mai multe
operaþiuni, în medii care par sã nu
aibã legãturã cu sursa realã de
provenienþã; banii pot fi transferaþi
rapid în diverse þãri, bãnci, conturi,
prin transferuri electronice, care pot
plasa sume mari de bani, în câteva
minute, în orice parte a lumii; 

c) complexitatea - spãlarea banilor
este un fenomen complex, care
presupune, deseori, manevre, cum
ar fi: folosirea sistemelor moderne de
transfer al banilor, scindarea sumei
totale obþinute din sãvârºirea de
infracþiuni ºi folosirea banilor respec-
tivi pentru efectuarea mai multor
operaþiuni, transferurile electronice
rapide în mai multe conturi din mai
multe bãnci, în sucursale din þãri ºi
teritorii cu regimuri juridice diverse;

d) secretul operaþiunilor – de exem-
plu, folosirea de cãtre infractori a fa-
cilitãþilor oferite de teritoriile ºi þãrile
care reprezintã paradisuri fiscale. 

În cele ce urmeazã prezentãm cu titlu
orientativ câteva exemple de indicatori
de anomalie8: 

- Operaþiuni planificate sau efectuate
cu valori clar diferite de cele exis-
tente pe piaþã (preþurile înregistrate
în facturile contabile sunt supraeva-
luate pentru a justifica circuite finan-
ciare suplimentare cu scopul de
spãlare a fondurilor provenite din
sãvârºirea unor infracþiuni.

- Contracte ale cãror clauze sunt di-
ferite sau anormale faþã de uzanþele
comerciale (ex. termene de platã
extrem de flexibile, absenþa penalizã-
rilor în caz de întârziere a plãþii, îm-
prumuturi date de terþi fãrã dobândã).

- Operaþiuni care nu par a fi în concor-
danþã cu scopurile declarate, cum ar

8 Colectiv din cadrul ONPCSB - România în colaborare cu Inspectoratul General al Informaþiilor Financiare – Polonia,  Manual privind abordarea pe
bazã de risc ºi indicatori de tranzacþii suspecte – Partea a III-a – Aspecte legate de analiza tranzacþiilor suspecte, Editura Prahova, România, 2010,
pag.138-139
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fi plata unor facturi emise de terþi
care nu se numãrã printre partenerii
obiºnuiþi ai companiei client sau care
nu par a avea un obiect de activitate
compatibil cu cel menþionat în fac-
turã.

- Operaþiuni contabile menite sã
tãinuiascã sau sã camufleze sursele
de venit; de exemplu, prin supra-
evaluarea bunurilor.

- Operaþiuni frecvente de cumpãrare-
cesionare de firme, nejustificate de
caracteristicile economice ale pãrþilor
interesate sau cedarea de acþiuni
sau plãþi cãtre firme ce se realizeazã
prin metode neobiºnuite sau prin
interpunerea unor terþi.

- Recurgerea nejustificatã la tehnici de
fracþionare a plãþii unor facturi prin
divizarea valorii în sume mai mici,
pentru a se evita raportarea ori pen-
tru a nu se ridica suspiciuni.

- Implicarea în tranzacþie a unor pãrþi
stabilite în zone avantajoase din
punctul de vedere al fiscalitãþii sau al
secretului bancar (paradisuri fiscale
sau în þãri indicate de FATF ca fiind
necooperante în materie de spãlarea
banilor/finanþarea terorismului).

- Creditãri frecvente ale societãþii
direct cu numerar în casierie, efectu-
ate eventual în baza unor contracte
îndoielnice.

- Creditãri ale firmei de cãtre persoane
situate în jurisdicþii off-shore, mai
ales atunci când ponderea acestora
este mai mare decât valoarea celor-
lalte creditãri externe.

- Înregistrãri multiple în contul 455 în
cazul în care situaþia financiarã a
firmei nu pare sã aibã nevoie de
împrumuturi din surse externe. În
cazul în care creditorul societãþii este
localizat într-o zonã off-shore, gradul
de suspiciune creºte.

- Operaþiuni de încasãri ºi plãþi efectu-
ate cu aceleaºi firme, atât în calitate
de clienþi, cât ºi de furnizori, soldul
operaþiunilor fiind aproape de zero.

- Plãþi de mare valoare efectuate cãtre
furnizori, pentru care existã suspici-
unea cã nu existã marfa aferentã
înregistrãrilor.

- Operaþiuni externe de valori asemã-
nãtoare înregistrate contabil ca
încasãri clienþi ºi plãþi furnizori, având
ca obiect furnizarea de servicii, în
cazul în care firma nu presteazã în
mod normal serviciile respective sau
nu pare a avea nevoie de serviciile
furnizate de partenerul extern. În
cazul în care partenerul extern este
situat într-un paradis fiscal, gradul de
suspiciune creºte.

Alte exemple:

- efectuarea oricãrui tip de tranzacþie
care implicã o entitate ce nu poate fi
identificatã;

- tranzacþii neobiºnuit de mari sau
frecvente folosind numerarul, mai
ales dacã ar fi putut fi utilizate alte
instrumente de platã ºi/sau dacã vre-
unul dintre asociaþii/acþionarii/admi-
nistratorii clientului este cunoscut a fi
fost implicat ºi în alte societãþi comer-
ciale aflate în prezent în faliment/
insolvenþã;

- identificarea unor împrumuturi acor-
date de o persoanã juridicã ce nu are
în statut activitatea de creditare (cu
excepþia situaþiei în care firmele care
încheie contractul de împrumut sunt
afiliate);

- profiturile clientului sunt obþinute pre-
ponderent din îndeletniciri diferite de
obiectul principal de activitate;

- utilizarea de cãtre client a unor cre-
dite bancare în alte scopuri decât
cele pentru care au fost contractate
sau pentru operaþiuni suspectate a fi
fictive;

- tranzacþii ce nu par a fi conforme cu
capacitãþile clientului de a obþine
venituri;

- multipla facturare a aceloraºi bunuri/
servicii;

- numãrul de angajaþi ai clientului ºi
modul în care se desfãºoarã activi-

tatea acestuia sunt în neconcordanþã
cu dimensiunea sau natura afacerii
(de exemplu, cifra de afaceri a clien-
tului este nejustificat de mare în ra-
port cu numãrul angajaþilor ºi resur-
sele economice utilizate pentru ob-
þinerea unor venituri) etc.

În încheiere, precizãm cã, pentru a eva-
lua riscul tranzacþiilor efectuate de
clienþii lor, entitãþile raportoare ar putea
lua urmãtoarele mãsuri (cu titlu exempli-
ficativ): 

- sã observe dacã existã concordanþã
între natura tranzacþiilor derulate de
clienþii lor ºi profilul afacerii în care
sunt implicaþi aceºtia;

- sã verifice cu atenþie acele tranzacþii
neobiºnuite (din punct de vedere al
naturii, scopului, frecvenþei, valorii
etc) pe care le identificã pe parcursul
derulãrii activitãþii (de exemplu, în
cazul nostru, în timpul misiunii de
audit);

- sã solicite clienþilor lor informaþiile
suplimentare necesare pentru clarifi-
carea operaþiunilor ce par a fi sus-
pecte (documentele justificative ºi
date suplimentare privind, dupã caz:
beneficiarul real, originea fondurilor
implicate, scopul economic al tranza-
cþiilor etc.).

Dupã ce sunt analizate, aºa cum am arã-
tat mai sus, tranzacþiile considerate ca
prezentând risc ridicat ºi dacã suspiciu-
nile avute iniþial se menþin, este necesar
sã fie luatã mãsura întocmirii un raport
de tranzacþii suspecte. 

Concluzii
În concluzie, identificarea riscurilor de
spãlare a banilor sau finanþare a actelor
ce terorism nu constituie o ºtiinþã exactã,
iar a considera o tranzacþie ca fiind „sus-
pectã” implicã o oarecare dozã de
subiectivism, deoarece aceastã evaluare
depinde în mare mãsurã de experienþa
profesionalã, dar ºi de intuiþia pe care cel
care trebuie sã identifice astfel de ope-
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raþiuni o are, de felul în care acesta per-
cepe anumite operaþiuni sau activitãþi ca
fiind normale sau dimpotrivã neobiºnuite,
de informaþiile pe care le are la dispoziþie
etc. 

De asemenea, procesul de identificare a
unei tranzacþii suspecte într-o multitudine
de tranzacþii legale poate fi foarte dificil,
mai ales în contextul în care una din cele
mai cunoscute tehnici de spãlare a bani-
lor o constituie amestecarea fondurilor
obþinute din activitãþi legale cu sumele
provenind din sãvârºirea de infracþiuni,
tocmai în scopul de a îngreuna o eventu-
alã investigaþie ºi detectarea elementelor
de suspiciune. 

Cu toate acestea, apreciem cã o evalu-
are în ansamblu a activitãþii entitãþii audi-
tate, a serviciilor ºi/sau produselor oferite
de aceasta ºi o analizã responsabilã a
tuturor informaþiilor referitoare la clienþii
lor ºi la particularitãþile operaþiunilor

derulate de aceºtia, îi poate conduce pe
auditori la identificarea caracterului sus-
pect al unei tranzacþii. Totodatã, sublin-
iem cã acest lucru poate deveni posibil
mai ales în condiþiile în care este aplicatã
o abordare pe bazã de risc, care sã le
permitã auditorilor sã îºi focalizeze aten-
þia preponderent asupra entitãþilor ºi
operaþiunilor ce prezintã un risc ridicat de
spãlare a banilor sau finanþare a teroris-
mului.

Un aspect deloc de neglijat îl constituie
faptul cã lipsa de diligenþã a unei entitãþi
raportoare în detectarea ºi raportarea
unor tranzacþii suspecte poate avea ca
rezultat expunerea acesteia la „riscul
reputaþional”, ceea ce nu este de dorit,
deoarece integritatea unui specialist are
drept consecinþã încrederea publicului,
iar o imagine pozitivã constituie un capi-
tal important, o caracteristicã de bazã ce
completeazã cu succes imaginea oricã-
rui profesionist. 

Prin urmare, având în vedere aspectele
prezentate anterior, apreciem cã este re-
comandat ca, în cadrul unei abordãri pe
bazã de risc, entitãþile raportoare sã de-
ruleze diverse activitãþi9, ca de exemplu: 

- stabilirea ºi aplicarea unor politici ºi
proceduri de evaluare ºi gestionare a
riscurilor de spãlare a banilor sau
finanþare a terorismului adaptate la
dimensiunea ºi natura activitãþii des-
fãºurate; 

- verificarea identitãþii clienþilor lor ºi,
dacã este cazul, a beneficiarilor reali;

- observarea conduitei clienþilor pe
parcursul derulãrii relaþiei de afaceri;

- monitorizarea eficientã a activitãþii
clienþilor, analiza informaþiilor despre
aceºtia;

- raportarea cãtre ONPCSB a suspici-
unilor de spãlare a banilor sau finan-
þarea terorismului detectate pe par-
cursul derulãrii activitãþii.
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Din activitatea CAFR

Mai mult de 200 de autoritãþi guverna-
mentale, autoritãþi de reglementare, stan-
dard-setteri ºi reprezentanþi academici 
s-au întâlnit cu acest prilej pentru a discu-
ta ultimele evoluþii în domeniul de ra-
portare corporativã.

În timpul sesiunii, UNCTAD a prezentat
un instrument practic de orientare (ches-
tionar) cantitativã pentru a ajuta þãrile în
curs de dezvoltare ºi nu numai în identifi-
carea lacunelor în sistemele lor de con-
tabilitate ºi raportare ºi domeniile priori-
tare pentru consolidarea capacitãþilor ºi a
asistenþei tehnice în acest domeniu.

Bazat pe standarde internaþionale ºi pe
bune practici naþionale, instrumentul pro-
pus de UNCTAD se referã la aspectele
financiare ºi non-financiare de raportare
corporativã, inclusiv la aspecte legate de
mediu, responsabilitate socialã corpora-
tivã ºi divulgarea guvernãrii corporative.

Dupã cum s-a convenit de cãtre statele
membre în cadrul celei de-a 27-a sesiuni
ISAR, tema principalã propusã pentru
sesiunea din acest an a fost „Cadrul de
consolidare a capacitãþilor de raportare
corporativã de înaltã calitate” – “Capacity-
building framework for high-quality corpo-
rate reporting”. Aceastã sesiune de dez-
bateri, la care au participat reprezentanþi
ai celor mai importante instituþii inter-
naþionale (World Bank, ACCA, FEE,
IFAC, IFRS Foundation) s-a desfãºurat
pe parcursul a trei zile ºi s-a axat pe trei
teme principale: Capacity-building frame-
work for high-quality corporate reporting,

Climate change-related corporate report-
ing, Corporate governance disclosure.

Sesiunea a atras atenþia asupra pro-
vocãrilor continue în ceea ce priveºte ra-
portarea corporativã, care au apãrut în
cursul crizei financiare globale. Grupul de
experþi a reiterat importanþa implementãrii
coerente ºi punerii în aplicare a standar-
delor globale ºi a codurilor de raportare
corporativã ca o condiþie prealabilã pentru
realizarea deplinã a beneficiilor unor ast-
fel de standarde la nivel economic mon-
dial. S-a discutat, de asemenea, despre
importanþa de a evalua ºi mãsura progre-
sul în consolidarea capacitãþilor în acest
domeniu, în scopul de a facilita îmbunãtã-
þirea viitoare a calitãþii ºi armonizãrii ra-
portãrii corporative bazatã pe valori de
referinþã internaþionale ºi bune practici.

În timpul dezbaterilor, delegaþii au emis
pãreri cu privire la proiectul propus privind
metodologia de mãsurare, în special cu
referire la: cadrul legal ºi de reglementa-
re, cadrul instituþional, capacitatea uma-
nã, precum ºi procesul de consolidare a
capacitãþilor. Aceastã metodologie ar
putea ajuta, de asemenea, pentru a iden-
tifica nevoile þãrilor pentru asistenþa teh-
nicã ºi pentru a mãsura impactul acestei
asistenþe de-a lungul timpului. S-a con-
venit cã raportarea sectorul public ar tre-
bui sã fie o parte importantã a Cadrului de
consolidare a capacitãþilor (CBF), precum
ºi un instrument de mãsurare a acestuia,
iar grupul de experþi a solicitat secretaria-
tului UNCTAD sã efectueze teste-pilot în

ceea ce priveºte metodologia de mãsu-
rare a consolidãrii capacitãþilor. Aceste
teste ar trebui efectuate în perioada pre-
mergãtoare celei de-a 29-a ºedinþe ISAR,
iar concluziile sã fie prezentate la urmã-
toarea sesiune. 

Referitor la cea de-a doua temã propusã,
s-a subliniat cã, în conformitate cu punc-
tul 156 din Acordul Accra ºi aºa cum s-a
solicitat în ºedinþa douãzeci ºi ºapte a
ISAR, grupul de experþi a analizat pro-
blemele de contabilitate ºi raportare de
mediu. Grupul a recunoscut cã schim-
bãrile climatice legate de raportare au
constituit un element important de ra-
portare de mediu. Studiul a fost apreciat
pentru utilitatea sa ºi s-a menþionat, în
special, faptul cã iniþiativele naþionale
diverse pentru a aborda schimbãrile cli-
matice legate de raportare ar putea bene-
ficia de eforturi internaþionale mai mari
pentru a promova o abordare armonizatã
mai consistentã în ceea ce priveºte uti-
lizarea contabilitãþii ºi raportãrii de mediu.
ISAR a solicitat UNCTAD sã contribuie în
continuare la domeniul referitor la cadrele
de raportare de mediu, în special la cele
referitoare la problemele legate de schim-
bãrile climatice, cu scopul de a promova o
abordare armonizatã în rândul statelor
membre.

În ceea ce priveºte ultima temã a sesiunii
– „Corporate governance disclosure”,
ISAR a reiterat importanþa dezvãluirii
guvernãrii corporative pentru promovarea
investiþiilor, stabilitãþii ºi dezvoltãrii eco-
nomice durabile. Grupul de experþi a re-
cunoscut cã rapoartele de înaltã calitate
în acest domeniu au adãugat valoare
pentru factorii de decizie politici, acþionari
ºi alte pãrþi interesate ºi au promovat dez-
voltarea economicã mai stabilã.

Cu ocazia sesiunii ISAR, reprezentanþii
CAFR au discutat cu reprezentantul
UNCTAD, Tatiana Krylova, despre
posibilitatea organizãrii la Bucureºti a
unei mese rotunde pe o temã de actuali-
tate. Invitaþia de a participa la acest eve-
niment profesional i-a fost adresatã ºi
reprezentantei IFAC, Gabriella Kusz. 

56 Audit Financiar, anul IX

Participarea CAFR la întâlnirea
organizatã de ISAR

La cea de-a 28-a sesiune a Grupului de lucru interguvernamental de
experþi privind Standardele Internaþionale de Contabilitate ºi Rapor-
tare (ISAR), care a avut loc la Geneva, în perioada 12-14 octombrie
2011, Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentatã
de Carmen Mataragiu – prim vicepreºedinte al Consiliului ºi de 
Ana Dincã – vicepreºedinte al Consiliului.






