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Factorii de influenţă în deciziile auditorilor români privind pragul de semnificaţie
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Factorii care au capacitatea de a influenţa nivelul
prezentărilor de informaţii referitoare la părţile afiliate
Armonizarea contabilă în sectorul public la nivelul UE
Tranziţia la IFRS a firmelor de investiţii
Auditul public extern şi pilonii bunei guvernanţe publice
în statele Uniunii Europene
Monitorizarea riscului de credit în sistemul bancar românesc
în contextul economiei cunoaşterii



Ziua Profesiilor Liberale
din România

Conferinţa anuală de Audit
a Camerei Naţionale a Auditorilor

Statutari din Polonia (KIBR)

„Condiţia profesionistului
liberal în societatea românească – perspectiva
asociaţiilor membre”

Conferinţa Internaţională
de Management, Economie

şi Contabilitate

Participare la
atelierul REPARIS de la Viena

Uniunea Profesiilor Liberale din România a organizat, la
5 noiembrie 2013, a VI-a ediţie a Conferinţei „Ziua Profesiilor
Liberale din Romania”, cu tema

. Au participat reprezentaţi ai
asociaţiilor membre ale Uniunii, ai autorităţilor locale şi ai altor
organizaţii relevante, printre care şi un grup de auditori
financiari din cadrul CAFR, organizaţie membră a UPLR.

În deschiderea lucrărilor, prof. univ. dr. ,
preşedintele în exerciţiu al UPLR şi preşedinte al Camerei
Auditorilor Financiari din România, a relevat importanţa
acestei Conferinţe pentru crearea cadrului adecvat realizării
unei colaborări care se înscrie în noua noţiune de inter-
profesionalism, lansată recent de

, care va avea cu siguranţă un
impact pozitiv privind calitatea şi eficienţa serviciilor furnizate.
Noul statut pe care profesiile liberale îl au, de membru cu
drepturi depline al , va crea o
bună oportunitate  pentru a participa la dialogul social
organizat în România şi la perfecţionarea cadrului legislativ
general, care să conducă la progres în toate domeniile de
activitate.

În continuare, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale din
UPLR au susţinut prezentări legate de tematica Conferinţei,
în care au fost evidenţiate o serie de activităţi şi măsuri între-
prinse care asigură prezentul şi viitorul profesiilor liberale.

În perioada 16-18 octombrie 2013, prof. univ. dr.
, preşedintele CAFR, a participat la a 14-a Conferinţă

anuală de Audit a Camerei Naţionale a Auditorilor Statutari
din Polonia (KIBR) cu tema „Serviciile auditorilor în timpul
crizei financiare”, care a avut loc la Jachranka.

Tema principală a Conferinţei din acest an a fost deosebit de
interesantă, stabilind cadrul pentru dezbateri profesionale de
înalt nivel. S-au discutat opiniile conform cărora auditorii au
fost „absenţi” în evenimentele care au precedat criza, precum
şi cele care susţin că dacă nu ar fi existat implicarea
auditorilor criza ar fi fost cu mult mai gravă.

Preşedintele CAFR a adresat participanţilor un mesaj din
partea auditorilor români şi a susţinut în cadrul conferinţei
prezentarea cu tema „Percepţia asupra auditului după criza
financiară”.

Consiliul European al
Profesiilor Liberale – CEPLIS

Consiliului Economic şi Social

Horia
Neamţu

În perioada 8-9 noiembrie, la Alba-Iulia, în organizarea
Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universităţii „1 Decembrie
1918”, a avut loc a 7-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de
Management, Economie şi Contabilitate, la care Camera
Auditorilor Financiari din România a fost partener.

Manifestarea, la care au fost prezenţi specialişti şi cadre
didactice din 17 centre universitare şi instituţii din România,
Ucraina, Grecia, Slovenia, Turcia, Polonia şi Macedonia, s-a
desfăşurat în plen şi în cinci ateliere profilate pe domenii ale
economiei.

La acest eveniment, prof. univ. dr. ,  mem-
bru al Consiliului, a transmis participanţilor un Mesaj de salut
din partea preşedintelui Camerei, prof. univ. dr.

şi a Consiliului CAFR şi în cadrul lucrărilor Conferinţei a
susţinut prezentări privind realităţile şi tendinţele în domeniul
auditului financiar şi în activitatea CAFR în acest context.

În perioada 18-19 noiembrie 2013, Centrul pentru Reforma
Raportării Financiare (CFRR) din cadrul Băncii Mondiale a
organizat la Viena, în Austria, cel de-al treilea atelier
REPARIS pentru formarea de formatori în domeniul auditului.

Din partea Camerei Auditorilor Financiari din România au
participat , prim-vicepreşedinte, şi ,
membru al Consiliului.

Atelierul s-a axat pe necesităţile şi provocările cu care se
confruntă firmele de audit de mici dimensiuni (SMP) în
implementarea Standardelor Internaţionale de Audit (ISA), în
contextul Codului Etic şi pe sprijinirea practicienilor în
demersurile de ridicare a  nivelului firmelor şi a calităţii
activităţii de audit în procedurile de asigurare, aşa cum au
fost stabilite în Standardul Internaţional de Control al Calităţii -
ISQC 1 şi în contextul Declaraţiilor Obligaţiilor Membrilor -
SMO 1 şi SMO 2 ale IFAC.

Temele prezentate în acest cadru s-au referit la: rolul şi
implementarea analizei în audit, concepte cheie privind
dezvăluirea de informaţii în audit, auditul estimărilor,
auditarea continuităţii activităţii, tranzacţii între părţile afiliate,
evenimente ulterioare, raportările în audit şi la prezentarea
propunerilor privind îmbunătăţirea formei raportului de audit
prin cuprinderea în conţinutul acestuia a unor elemente cu
referire la principiul continuităţii, părţi afiliate şi alte rapoarte
manageriale.

Tatiana Dănescu

Horia Neam-
ţu

Ana Dincă Daniel Botez

Horia Neamţu
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„La gura sobei”
În preajma sărbătorilor şi a schimbării anului, în tihnă, la gura sobei,
românii au obiceiul de a-şi trece în revistă realizările spre a-şi alcă-
tui un bilanţ de la care să-şi poată pregăti
elanul pentru proiectele viitoare. Pentru
dumneavoastră, cititorii noştri fideli, vă pro-
punem o scurtă statistică.
• În aprilie, iată, am reuşit să vă punem la
dispoziţie numărul 100 al publicaţiei noas-
tre, care a apărut neîntrerupt din anul
2003; • Inclu zând numărul de revistă pe
care îl aveţi în faţă, în cele 728 de pagini
pe care vi le-am pus la dispoziţie în acest
an aţi putut citi 78 de articole de cercetare
ştiinţifică, din care 38 au abordat exclusiv
teme de audit, 27 – subiecte de graniţă
profesională (analiză financiară, gu ver nan -
ţă corporativă, informatică etc.) şi 13 – de contabilitate; • Aţi regăsit
152 de semnături de autori atât din mediul de cercetare universita-
ră, cât şi practicieni; • Semnificativ este că între aceştia se regăsesc

şi 47 de doctoranzi sau masteranzi, a căror strădanie s-a dovedit
suficient de performantă pentru a realiza cercetări ştiinţifice la nive-

lul calitativ necesar pentru a publica în
revista noastră; • Ne-au onorat cu semnă-
tura lor 5 personalităţi ale profesiei pe plan
internaţional; • Girul ştiinţific şi profesional
asupra conţinutului articolelor publicate a
fost asigurat prin reviziile exigente efec -
tuate de 27 de membri ai Consiliului Ştiinţi-
fic de Evaluare al re vistei; • Conco mitent,
am oferit cititorilor circa 80 de informaţii şi
re portaje, prin care aceştia au fost ţinuţi la
curent cu tot ce se întâm plă important atât
în viaţa organizaţiei noastre profesionale,
cât şi a celor din străinătate; • Cele patru
baze de date internaţionale Ulrich’s, Pro -

Quest, Ebsco şi Cabells, recunoscute de Consiliul Na ţio nal de Ates -
tare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Univer sitare (CNATDCU),
ne-au dat girul pentru indexarea în continuare a revistei noastre. l
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n acest an Ziua Naţională a
Auditorului Financiar din
România, 26 octombrie, zi în
care românii îl sărbătoresc pe 

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir, considerat – con-
form hotărârii Consiliului Camerei –
drept protector al auditorilor financiari
din ţara noastră, a fost marcată prin trei
evenimente desfăşurate cu ocazia cursu-
rilor de pregătire profesională continuă
organizate de Cameră, în trei locaţii:
două la Bucureşti – în Aula Universităţii
„Artifex” şi în noua sală de cursuri con-
struită la sediul CAFR – şi a treia la
Constanţa, la hotelul „Flora” din
Mamaia. De asemenea, cu prilejul aces-
tei sărbători s-a desfăşurat un seminar
profesional la Baia Mare.

Mesajul adresat de Consiliul Camerei
tuturor membrilor organizaţiei profe-
sionale a fost citit în deschiderea festivi-
tăţilor de către prof. univ. dr. Horia
Neamţu, preşedintele Camerei şi, res-
pectiv, de Ana Dincă, vicepreşedinte al
Consiliului – la Bucureşti şi de prof.
univ. dr. Gheorghe Popescu, şeful
Departamentului Servicii pentru
Membri – la Constanţa.

În alocuţiunea sa, prof. univ. dr. Horia
Neamţu, preşedintele CAFR, anunţând
contextul Zilei Naţionale a Auditorilor
Financiari din România, al căror patron
spiritual este Sfântul Dumitru, a trans-
mis calde felicitări celor care poartă
acest nume, împreună cu urări de bine,
fericire şi sănătate. Apoi, a dezvoltat
pentru asistenţă principalele aspecte
cuprinse în Mesaj şi a conturat imaginea
actuală a profesiei, punctând acţiunile
întreprinse de Consiliul şi Executivul
Camerei pentru afirmarea şi buna des-
făşurare a activităţii auditorilor finan-
ciari.

Principala idee care ar trebui reţinută
este aceea că auditorii financiari români
întrunesc calităţile esenţiale pentru
exercitarea cu înaltă competenţă a
misiunilor pe care şi le asumă, situându-
se pe acelaşi plan cu colegii europeni.

312/2013

Sărbătorirea 
Zilei Naţionale a
Auditorului Financiar
din România

Î
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Astfel, după cum se ştie, CAFR a adop-
tat integral încă de la înfiinţare
Standardele Internaţionale de Audit şi
Codul Etic emise de IFAC, care au fost
traduse şi retipărite ori de câte ori au
suferit modificări. De asemenea, orga-
nizaţia profesională acordă maximă
atenţie pregătirii profesionale atât în
perioada de stagiatură, cât şi ulterior în
cadrul programelor de pregătire conti-
nuă. Atât selecţia celor care doresc să
devină stagiari, programul lor de pregă-
tire teoretică şi practică, cât şi examenul
pentru acces la profesie se desfăşoară
după criterii strict reglementate, confor-
me standardelor şi practicilor interna-
ţionale, cu exigenţă şi rigurozitate. Iar
auditorii financiari beneficiază de con-
diţii optime pentru pregătirea continuă,
care se realizează, de asemenea, în con-
formitate cu regulile şi practicile inter-
naţionale. Temele propuse şi dezbătute
în cadrul programelor de pregătire con-
tinuă ţin seama în mod deosebit de
cerinţele practicii şi de subiectele de
mare actualitate şi interes, astfel încât să
se asigure o împrospătare permanentă a
cunoştinţelor. Pentru a veni în sprijinul
auditorilor financiari cursurile sunt
organizate atât în sistem clasic, în săli

de curs, cât şi în sistem e-learning, ceea
ce facilitează desfăşurarea pregătirii 
într-o modalitate care ţine seama de
opţiunile şi posibilităţile fiecăruia.

Cunoaşterea standardelor internaţionale
şi permanenta actualizare a expertizelor
în acest domeniu sunt, de asemenea,
susţinute prin intermediul articolelor
profesionale publicate în cele două

reviste specializate editate de Cameră:
„Audit Financiar” şi „Practici de
Audit”. Şi cea mai bună dovadă a ridi-
cării calităţii profesionale a auditorilor
financiari o reprezintă creşterea an de
an a ponderii calificativelor A în inspec-
ţiile efectuate de Cameră.

O altă zonă abordată de preşedintele
Horia Neamţu a vizat măsurile de
reformă a auditului aflate în pregătire la
nivel european, dar şi internaţional în
contextul preocupărilor de consolidare
a sistemului financiar, legate de efortu-
rile de depăşire a crizei economice şi
financiare. În această privinţă, Consiliul
Camerei a întreprins o largă consultare
a membrilor săi în legătură cu propune-
rile Comisiei Europene şi şi-a formulat
propriile opinii cu privire la măsurile
proiectate, care în bună parte coincid
cu cele ale Federaţiei Europene a
Contabililor, pe care le-a înaintat insti-
tuţiilor europene competente. În esenţă,
Consiliul Camerei apreciază că, în timp
ce unele dintre propunerile Comisiei
privind cerinţele specifice referitoare la
auditul statutar al entităţilor de interes
public sunt utile şi ar avea şanse de a
contribui la creşterea calităţii misiunilor
de audit, altele ar trebui reanalizate

REPORTAJ l



întrucât nu vor duce la rezultatele scon-
tate. De altfel, unele dintre propunerile
avansate de Comisia Europeană vor
avea efecte dramatice asupra profesiei
de audit şi asupra furnizării serviciilor
de audit şi nu se consideră oportună mo -
dificarea din temelii a profesiei, într-o
perioadă destul de delicată, marcată
încă de incertitudini economice. De
aceea, CAFR susţine necesitatea derulă-
rii unor studii de impact şi a unor anali-
ze mai detaliate înainte de adoptarea
unor măsuri cu caracter obligatoriu ce
se pot dovedi esenţiale şi care pot
impune companiilor poveri inutile.

Preşedintele Camerei a adus în discuţie
câteva probleme spinoase ale pieţei
auditului, insistând asupra faptului că o
zonă importantă a acesteia – legată de
misiunile de audit aferente proiectelor
cu finanţare europeană – este marcată
de practici necorespunzătoare, care
afectează principiile de responsabilitate
şi eficienţă şi, în cele din urmă, calitatea
prestaţiilor respective, generând o con-
curenţă neloială. Concret, din dorinţa
de a câştiga o licitaţie de acest tip, unii
auditori financiari sau firme de audit
acceptă tarife mult prea mici, care nu
garantează un serviciu de calitate. În

context, preşedintele Horia Neamţu a
amintit măsurile întreprinse de Cameră,
în limitele permise de legile în vigoare,
pe de o parte, pentru a determina auto-
rităţile de management ale proiectelor
europene să fie mai exigente în accepta-
rea unor oferte subdimensionate ale
unor firme de audit şi, pe de altă parte,
pentru a întări monitorizarea calităţii

prestaţiilor la firmele respective.
Această acţiune continuă, recent desfă-
şurându-se dialoguri pe această temă cu
ministerele care au responsabilităţi în
gestionarea fondurilor europene, spre a
se asigura criterii şi reguli mai stricte
pentru calitatea misiunilor de audit con-
tractate şi renunţându-se la practica de
a considera preţul drept criteriu esenţial
la atribuirea unui contract de audit în
acest tip de misiuni.

În discuţii au fost aduse apoi şi măsurile
luate de Cameră pentru asigurarea unor
servicii mai bune pentru membri şi sta-
giari. Astfel, odată cu modernizarea
sediului Camerei şi înfiinţarea celor
două reprezentanţe teritoriale la Iaşi şi
Braşov s-au realizat condiţii pentru un
contact civilizat şi eficient, Executivul
îndeplinindu-şi la un nivel calitativ
superior şi cu promptitudine activitatea
în relaţiile cu membrii Camerei.

În fine, pe plan internaţional a fost
subliniat rolul activ al Camerei atât în
cadrul organizaţiilor internaţionale
IFAC, FEE şi FIDEF – din care CAFR
face parte ca membru de drept – pre-
cum şi în relaţiile cu organizaţii profe-
sionale din alte ţări pentru realizarea
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unui schimb permanent de informaţii,
experienţe şi practici necesare asigurării
unor misiuni de audit performante. La
ora actuală Camera Auditorilor
Financiari din România este cunoscută
şi apreciată în lumea profesiei, iar audi-
torii financiari români se bucură de
apreciere şi respect.

Aşa cum se spune în finalul Mesajului
Consiliul CAFR adresat cu prilejul Zilei
Naţionale a Auditorilor Financiari din
România, ne vom strădui în continuare să
facem tot ceea ce depinde de noi, pentru a fi
mândri de faptul că faceţi parte dintr-un orga-
nism profesional care reprezintă elita profesiei
contabile româneşti.

Desigur, problemele profesiei nu sunt
puţine şi ele se rezolvă treptat cu perse-
verenţă, adoptându-se măsurile aflate în
sfera de competenţă a Consiliului
Camerei. 

Important este să relevăm aici că, pen-
tru a rezolva eficient problemele profe-
siei, Consiliul Camerei întreprinde
demersurile necesare şi adoptă măsurile
aflate în sfera sa de competenţă. Ceea
ce considerăm necesar să subliniem este
că profesioniştii în audit sunt temeinic
racordaţi la cerinţele perioadei pe care o
trăim, sunt şi vor fi în continuare pregă-
tiţi pentru a răspunde cu exigenţă pro-
fesională, cu misiuni de calitate, scopu-
lui îmbunătăţirii climatului de afaceri,
întăririi încrederii în mecanismele pieţei,
atât de necesară pentru revitalizarea şi
relansarea economiei”.

În continuare, prof. univ. dr. Ana
Morariu, preşedinte al Consiliului
Camerei, a transmis celor prezenţi în
Aula Universităţii „Artifex” Mesajul
Colegiului Editorial Ştiinţific al revistei
„Audit Financiar”, în care se spune:

„În primăvara acestui an revista Audit
Financiar, principala publicaţie editată de
Camera Auditorilor Financiari din
România, a consemnat un eveniment
important: editarea numărului 100. 

În cadrul strategiei de comunicare şi

imagine stabilite de conferinţele anuale
pentru revista Audit Financiar, orientări-
le şi sarcinile trasate de Consiliul CAFR
şi de Consiliul Editorial Ştiinţific al
revistei au vizat ridicarea calitativă a
articolelor, ancorarea materialelor publi-
cate în cerinţele informării prompte a
profesioniştilor asupra celor mai noi
cercetări în domeniu în legătură cu
practicile eficiente în materia auditului
şi raportărilor financiare, precum şi pri-
vind evenimentele cele mai importante
din viaţa internă şi internaţională a pro-
fesiei. Calitatea revistei a fost recunos-
cută atât de mediul academic românesc,
cât şi în plan extern, articolele publicate
fiind indexate în patru mari baze de
date internaţionale – Ulrich’s, ProQuest,
Ebsco şi Cabells, recunoscute de
Consiliul Naţional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare (CNATDCU), iar revista
este inclusă în platforma editorială
română SCIPIO. 

În acest an, la iniţiativa preşedintelui
Ca merei, prof. univ. dr. Horia Neam -
ţu, au fost semnate acorduri de colabo-
rare pentru promovarea profesiei prin
valorificarea cercetărilor ştiinţifice în
domeniu între Camera Auditorilor
Financiari din România şi Academia de
Studii Economice din Bucureşti – Fa -
cul tatea de Contabilitate şi Infor matică
de Gestiune, Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor din cadrul
Universităţii de Vest din Timişoara,
Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor din cadrul Uni ver -
sităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
Facultatea de Economie şi Admi nis -
trarea Afacerilor din Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea
de Economie şi Administrarea Aface -
rilor din cadrul Universităţii din Cra -
iova, Universitatea „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia, Universitatea „Petru
Maior” din Târgu Mureş. Această cola-
borare se realizează în principal prin
intermediul revistei „Audit Financiar”.

Pe baza acestor acorduri, Camera şi

centrele universitare de cercetare se pot
consulta mai eficient în vederea orientă-
rii cercetărilor ştiinţifice spre teme de
mare actualitate de maxim interes pen-
tru profesia de auditor financiar şi pen-
tru dezvoltarea profesiei contabile în
general.

Premiile de excelenţă acordate anual de
Consiliul Camerei pentru cele mai valo-
roase articole publicate în revistă poartă
numele „Constantin Ionete” şi
„Alexandru Rusovici”, personalităţi
ale profesiei care au avut un aport
important atât la crearea şi organizarea
activităţii de audit financiar în România,
cât şi la afirmarea şi stimularea cercetă-
rii ştiinţifice în acest domeniu prin
intermediul revistei „Audit Financiar” și
reprezintă o modalitate eficientă de sti-
mulare a competiţiei editoriale şi publi-
cistice în domeniu. În acest an, selecţio-
narea lucrărilor ce urmează a fi premia-
te a fost realizată de un juriu format
din: prof. univ. dr. Ion Mihăilescu,
membru în Colegiul Editorial Ştiinţific,
prof. univ. dr. Maria Manolescu,
membru în Colegiul Editorial Ştiinţific,
prof. univ. dr. Vasile Răileanu, mem-
bru în Colegiul Editorial Ştiinţific, prof.
univ. dr. Pavel Năstase, director ştiinţi-
fic, dr. Corneliu Cârlan, director edito-
rial.

Premiile constau într-o plachetă şi un
abonament pe un an în format electro-
nic la revista „Audit Financiar”.

În încheiere, urăm revistei să continue
seria succeselor editoriale înregistrate
până în prezent, să-şi adapteze perma-
nent activitatea la realităţile şi provocă-
rile profesiei noastre, consolidându-şi
înaltul nivel al materialelor publicate.”

Un moment semnificativ al acestei fes-
tivităţi l-a constituit decernarea de către
prof. univ. dr. Horia Neamţu a premii-
lor revistei „Audit Financiar” pentru
anul 2013, astfel:

u Premiul Constantin Ionete: prof.
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univ. dr. Ion Ionaşcu, de la
Academia de Studii Economice din
Bucureşti, auditor financiar.

u Premiul Alexandru Rusovici:
conf. univ. dr. Camelia Daniela
Haţegan, de la Universitatea de
Vest din Timişoara, auditor finan-
ciar.

u Premiul Alexandru Rusovici: dr.
Ioana Iuliana (Pop) Grigorescu,
de la Universitatea „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia şi Univer -
sitatea din Lleida, Spania.

Cei premiaţi au mulţumit pentru atri-
buirea acestor distincţii care reprezintă
o importantă încurajare şi, totodată, un
stimulent pentru cercetări viitoare în
problematica profesiei contabile şi de
audit şi şi-au reafirmat întregul sprijin
pentru efortul editorial necesar realizării
revistei „Audit Financiar”.

*
*      *

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a
Auditorului Financiar din România, la
28 octombrie a.c. la Baia Mare, în orga-
nizarea firmei SDC Expert SRL şi sub
egida Camerei Auditorilor Financiari
din România, s-a desfăşurat un seminar
profesional în care au fost puse în dez-
batere teme de mare actualitate pentru
auditorii financiari.

În intervenţia sa în cadrul lucrărilor,
prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşe-
dintele CAFR, a transmis celor prezenţi
salutul Consiliului Camerei cu prilejul
Zilei Naţionale a Auditorului Financiar
din România, împreună cu urări de suc-
ces în activitatea profesională.
Preşedintele Camerei a făcut apoi o tre-
cere în revistă a principalelor probleme
care preocupă profesioniştii în audit
atât din ţară, cât şi pe plan internaţional
şi a prezentat punctul de vedere al
Consiliului Camerei privind reforma
auditului preconizată de Comisia euro-
peană. Totodată, au fost puse în atenţie
măsurile adoptate de Cameră pentru

ridicarea calităţii profesionale a auditori-
lor români prin organizarea la standar-
de internaţionale a pregătirii continue
prin cursuri – în sistem clasic, în săli,
precum şi în sistem e-learning, împreu-
nă cu facilităţile create prin moderniza-
rea sediului Camerei şi înfiinţarea cen-
trelor zonale de la Iaşi şi Braşov. De
asemenea, vorbitorul a insistat asupra
unor aspecte de concurenţă neloială în
practica auditării unor proiecte cu
finanţare europeană şi a enumerat acţiu-
nile întreprinse de Cameră pentru com-
baterea unor asemenea fenomene.

În continuare, au fost prezentate urmă-
toarele teme profesionale: „Particula -
rităţile auditului financiar ale proiectelor
postaderare, precizări şi comparaţii în
legătură cu termenii de referinţă” –
Kameniczki Iosif  Cornel, auditor
financiar şi „Analiza numărului de audi-
tori şi a firmelor de audit din zonă, a
concurenţei pe piaţă, posibilităţile şi
avantajele asocierii între auditori” –
Szmutku Zoltan, auditor financiar. l
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La 6 noiembrie 2013, la sediul central al
Camerei Auditorilor Financiari din
România, a avut loc o întâlnire regiona-
lă profesională cu tema „Beneficiile
utilizării Standardelor Internaţionale
de Audit (ISA) şi propunerile actua-
le privind reforma auditului”.

Scopul acestei întâlniri, organizată la
inițiativa prof. univ. dr. Horia Neamțu,
președintele CAFR, şi a Consiliului, l-a
reprezentat realizarea unui schimb de
experienţă şi de bune practici, în con-
textul provocărilor actuale cu care se
confruntă profesia contabilă şi de audit
din regiunea de Sud-Est a Europei.

Dezbaterile profesionale au reunit pre-
şedinţi şi reprezentanţi la nivel înalt ai

organizațiilor de auditori şi profesionişti
contabili din Azerbaijan (Camera Audi -
torilor din Republica Azerbaijan),
Geor gia (Federaţia Contabililor şi Au di -
to rilor Profesionişti din Georgia), Re -
publica Moldova (Asociaţia Contabililor
şi Auditorilor Profesionişti din Repu -
blica Moldova), Rusia (Colegiul Audi -
torilor din Rusia şi Institutul Naţional al
Profesioniştilor Contabili, Managerilor
Financiari şi Economiştilor - Samara) și
Ucraina (Uniunea Auditorilor din Ucra -
ina, Camera Auditorilor din Ucraina),
precum şi auditori financiari, membri ai
Camerei Auditorilor Financiari din
România. La eveniment au participat
ziarişti din televiziune, radio şi presa

scrisă din România.
Lucrările întâlnirii au fost deschise de
prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşe-
dintele CAFR, care a adresat urări de
„Bun venit!” participanţilor, reprezen-
tanţi ai unor organizaţii profesionale
străine cu care Camera are benefice
relaţii de colaborare şi schimb de expe-
rienţă, precum şi auditorilor financiari
prezenţi la eveniment, care s-au arătat
interesaţi de tema supusă dezbaterii.
Un moment important în cadrul mani-
festării l-a constituit semnarea de către
prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşe-
dintele  Camerei Auditorilor Financiari
din România, şi Alexandr Ruf, preşe-
dintele Colegiului Auditorilor din Rusia,
a unui Acord de colaborare între cele
două organizaţii profesionale, prin care
se pun bazele unor acţiuni de interes
comun pe linia comunicării pe teme
profesionale şi a schimbului de expe-
rienţă, în contextul preocupărilor exis-
tente în cele două ţări pentru reforma
profesiei contabile şi de audit şi conver-
genţa reglementărilor legale spre un
limbaj profesional comun, modern, în
conformitate cu tendinţele internaţiona-
le în domeniu.
Cu ocazia semnării acordului prof. univ.
dr. Horia Neamţu, preşedintele
CAFR, a înmânat preşedintelui
Colegiului Auditorilor din Rusia,
Alexandr Ruf, o plachetă în care este
marcat acest eveniment.
Reprezentanţi ai organizaţiilor profesio-
nale străine au transmis mesaje de salut
participanţilor, mulţumind pentru pri-
mirea care le-a fost rezervată şi pentru

Întâlnire profesională regională
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posibilitatea de a realiza un dialog direct
pe teme de mare actualitate ale auditu-
lui financiar şi profesiei contabile în
general. Cu acest prilej, Vahid  No vru -
zov, președintele Camerei Auditorilor
din Republica Azerbaijan, a anunţat
conferirea de către organizaţia profesio-
nală pe care o reprezintă a titlului de
„auditor emerit al Republicii Azer -
baijan” preşedintelui CAFR, prof. univ.
dr. Horia Neamţu, împreună cu o
insignă simbolică drept recunoaştere a
rolului important al acestuia în stabilirea
şi promovarea relaţiilor între CAFR şi
Camera Auditorilor din Republica
Azerbaijan.

La rândul său, Lilia Grigoroi, preşe-
dintele Asociaţiei Contabililor şi
Auditorilor Profesionişti din Republica
Moldova, a înmânat prof. univ. dr.
Horia Neamţu, preşedintele CAFR, o
scrisoare de felicitare cu prilejul Zilei
Naţionale a Auditorului Financiar din
România, cuprinzând urări de bine,
sănătate şi realizări pentru întărirea pro-
fesiei de auditor.

În continuare, au fost prezentate urmă-
toarele teme: prof. univ. dr. Horia
Neamţu, preşedintele CAFR - „Bene -
ficii ale aplicării ISA-urilor şi propuneri-
le de reformă a auditului”; Vahid No -
vruzov, preşedintele Camerei Audi to ri -
lor din Republica Azerbaijan - „Servicii -
le de audit și răspunderea în Azerbai -
jan”; Alexandr Ruf, președintele
Colegiului Auditorilor din Rusia - „As -
pecte practice ale implementării ISA în
practica de audit din Rusia”; prof. univ.
dr. Ana Morariu, vicepreşedinte,

Camera Auditorilor Financiari din
România - „Valențe și provocări privind
aplicarea Standardelor Internaţionale de
Audit în Romania”; Viktoria Lisina,
vicepreşedinte, Uniunea Auditorilor din
Ucraina - „Utilizarea Standardelor
Internaţionale de Audit în Ucraina”;
Revaz Dzadzamia, membru al
Consiliului Federației Contabililor și
Auditorilor Profesionişti din Georgia 
- „Reformele actuale pentru implemen-
tarea standardelor internaţionale în
Georgia”; prof. univ. dr. Tatiana
Dănescu, membru al Consiliului
Camerei Auditorilor Financiari din
România - „Noi reglementări europene
în raportarea financiară”; Lilia Grigo -
roi, preşedinte și Marina Şelaru, direc-
tor executiv, Asociaţia Contabililor şi
Auditorilor Profesionişti din Republica
Moldova - „Situaţia curentă în utilizarea

SIA în Republica Moldova şi propuneri
la reforma auditului”; Dimitry A.
Yakovenko, preşedinte, Institutul
Naţional al Profesioniştilor Contabili,
Managerilor Financiari şi Econo miş -
tilor, Rusia - Samara - „Reforma con-
trolului de stat şi municipal în Rusia în
etapa actuală: asemănări şi deosebiri
faţă de controlul financiar indepen -
dent”; Oleksandr Boiko, vicepreşedin-
te, Camera Auditorilor din Ucraina: 
- „Privire de ansamblu asupra pieţei de
audit din Ucraina”.

În finalul lucrărilor, prof. univ. dr.
Horia Neamţu a apreciat înaltul nivel
al prezentărilor şi al întâlnirii în general,
care a creat cadrul unui util dialog între
cei prezenţi, generator de idei şi soluţii
pentru activităţile organizaţiilor profe-
sionale participante. l
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Introducere
Obiectivul acestui studiu constă în
determinarea factorilor care ar putea să
influenţeze nivelul prezentărilor de
informaţii privind părţile afiliate din
cadrul raportărilor financiare anuale. În
acest sens, s-au avut în vedere rezultate-
le studiului nostru Îndeplinirea cerinţelor
IAS 24 – „Prezentarea informaţiilor referi-
toare la părţile afiliate” de către companiile
listate la BVB, publicat în revista „Audit
Financiar” nr. 11/2013, în cadrul căru-
ia, prin intermediul analizei de conţinut
a situaţiilor financiare pregătite de com-
paniile româneşti listate la BVB, a fost

Cercetare privind 
factorii care au capacitatea 
de a influenţa nivelul prezentărilor
de informaţii referitoare la
părţile afiliate
conform 
cerinţelor IAS 24

*  Drd., Universitatea Babeş – Bolyai, Şcoala Doctorală Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, e-mail: alexandracor -
laciu@yahoo.com

** Prof. univ. dr., Universitatea Babeş – Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, e-mail:
adriana.tiron.tudor@gmail.com

Alexandra CORLACIU* 
& Adriana TIRON TUDOR**

Cuvinte cheie: IAS 24, raportare financiară, părţi afiliate, informaţii părţi afiliate

Research on the Factors that Influence the
Level of Related Party Disclosures as Required
by ISA 24
The objective of this study is to determine the factors that influence the related party
disclosures made by Romanian companies listed on BVB in their annual reports. Based
on the disclosure index values that were documented in the article Compliance with
ISA 24 - "Related party disclosures" by companies listed on BSE (Corlaciu & Tiron-
Tudor, 2013), published in "Audit Financiar" journal no. 11/2013, through inferential sta-
tistical analysis, we have analyzed the existence of correlation between the disclosure
index and nine possible factors of influence. The research reveals that there is a medi-
um to low intensity between the related party disclosures and two independent vari-
ables: ownership structure and quality of auditors.
Key words: IAS 24, financial reporting, related party, related party disclosures
JEL Classification: M40
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concluzionat faptul că, în general, infor-
maţiile privind părţile afiliate sunt dez-
văluite într-o măsură medie spre mică
(index de prezentare informaţii global -
0.42 puncte). 

Ca o continuare a studiului menţionat,
în cercetarea de faţă s-a încercat deter-
minarea factorilor care ar putea să
influenţeze nivelul acestor prezentări de
informaţii. În acest sens, sunt analizaţi
nouă factori (variabile), grupaţi în trei
categorii: i) mărimea şi performanţa
financiară a companiei, ii) caracteristici-
le capitalului, iii) calitatea situaţiilor
financiare.

Considerăm că acest studiu prezintă
importanţă pentru utilizatorii situaţiilor
financiare, întrucât relevă factorii care
au / nu au capacitatea de a influenţa
prezentările de informaţii referitoare la
părţile afiliate din cadrul raportărilor
financiare.

Cunoaşterea în 
domeniu
În cadrul literaturii de specialitate există
numeroase studii care, prin intermediul
unor analize bazate pe modelare statisti-
că, încearcă să determine factorii ce
influenţează prezentările de informaţii
(impuse de diferite referenţiale contabi-
le) din cadrul raportărilor financiare
anuale. 

Dintre astfel de cercetări, le menţionăm
pe cele realizate de: Buzby (1975) citat
de Cooke (1989), Street (2001), Beattie
et al. (2004), Hashim & Saleh (2007),
Campbell & Slack (2008), Hossain
(2008), Mohammed (2010) etc. Per
ansamblu, cercetările anterioare au
demonstrat faptul că, în funcţie de cir-
cumstanţele specifice, există corelaţie
între nivelul prezentărilor de informaţii
efectuate în cadrul raportărilor financia-

re şi factori cum sunt: mărimea compa-
niei, calitatea managementului, acţiona-
riat, cotaţia la bursă, industrie etc. 

Metodologie
Pentru început, au fost formulate trei
ipoteze de cercetare, după cum urmea-
ză:

H1: Nivelul prezentărilor de informaţii pri-
vind părţile afiliate depinde de mărimea
companiei şi de performanţa sa financiară.
Factorii (variabilele) prin interme-
diul cărora a fost cuantificată mări-
mea companiei sunt: valoarea cifrei
de afaceri şi valoarea activelor totale,
iar factorii (variabilele) prin interme-
diul cărora a fost cuantificată per-
formanţa financiară sunt: valoarea
rezultatului net al exerciţiului finan-
ciar (profit / pierdere) şi valoarea
activului net contabil (a capitalurilor
proprii).

H2: Nivelul prezentărilor de informaţii pri-
vind părţile afiliate depinde de caracteristi-
cile capitalului. În acest sens, au fost
luaţi în considerare trei factori
(variabile): originea capitalului
(românesc / străin), natura capitalu-
lui (privat / de stat), structura acţio-
nariatului (concentrat / dispersat). 

H3: Nivelul prezentărilor de informaţii pri-
vind părţile afiliate depinde de calitatea
situaţiilor financiare. Calitatea situaţii-
lor financiare a fost cuantificată, pe
rând, prin intermediul a trei factori
(variabile): categoria de cotare din
secţiunea BVB (I, II, III), referenţia-
lul contabil pe baza căruia sunt rea-
lizate situaţiile financiare (OMF,
IFRS), calitatea auditorilor financiari
(auditori din Big 4, alţi auditori). 

Aceste ipoteze au fost testate cu ajuto-
rului programului statistic SPSS 17.0,
prin intermediul analizelor privind core-
laţia şi regresia liniară. 

Analiza corelaţiei presupune evaluarea
puterii de asociere dintre două variabile
şi are drept indice coeficientul de core-
laţie Pearson, care ia valori între [-1 şi
1]1. Dacă există o legătură între cele
două variabile (reliefată de coeficientul
de corelaţie), aceasta poate fi analizată
prin intermediul regresiei liniare, o meto-
dă de predicţie ce presupune estimarea
valorii unei variabile Y în funcţie de
valoarea cunoscută a unei alte variabile
X. Regresia liniară poate fi simplă sau
multiplă, în funcţie de numărul de
variabile independente care sunt luate
în considerare la estimarea valorii varia-
bilei dependente. Formulele matematice
ale regresiei liniare sunt exprimate
astfel:

è Regresia liniară simplă:

y = a + bx, 

unde: y = variabila dependentă ;
a = interceptor (valoarea pentru

x=0);
b = coeficientul de regresie (canti -

tatea cu care se modifică y 
atunci când x se modifică cu o
unitate);

x = valoarea variabilei
independente.

è Regresia liniară multiplă:

y = α1x1 + α2x2 + α3x3 + ..........
.......... + αnxn + ε

unde: y = variabila dependentă - expli-
cativă, endogenă, rezultativă;

x1, x2, ..., xn = variabilele indepen-
dente - explicative, exogene,
factoriale, predictorii;

ε = eroare - perturbare, eroare de
măsurare.

În cazul studiului de faţă, variabila
dependentă este indicele prezentării
informaţiilor privind părţile afiliate
(DI), iar variabilele independente sunt
cei nouă factori prezentaţi mai sus în
cadrul celor trei ipoteze de cercetare:

1112/2013
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1 Valoarea „0” indică neasocierea dintre variabile, iar valorile „-1” şi „1” indică asocierea puternică dintre variabile - negativă, respectiv poziti-
vă. Totodată, corelaţia este semnificativă din punct de vedere statistic atunci când nivelul de semnificaţie (p) este mai mic decât 0.05.
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ipoteza 1: cifra de afaceri – CA, active
totale – AT, rezultatul financiar – RF,
activul net – AN; ipoteza 2: originea
capitalului (OC), natura capitalului
(NC), structura acţionariatului (SA);
ipoteza 3: categoria la bursă (CB), re -
ferenţial contabil (RC), auditor (AUD).

În cele ce urmează sunt prezentate
rezultatele prelucrărilor statistice.

Rezultate obţinute
1. VERIFICAREA IPOTEZELOR

FORMULATE

Într-o primă etapă, ipotezele formulate
au fost testate prin intermediul regresiei
liniare simple (variabila dependentă a
fost analizată, pe rând, în corelaţie cu

fiecare dintre cele nouă variabile inde-
pendente şi pentru fiecare an în parte,
i.e. 2008 - 2012).

Verificarea H1: nivelul prezentărilor de
informaţii privind părţile afiliate depinde de
mărimea companiei şi de performanţa sa
financiară. 

CORLACIU & TIRON TUDOR  l



După cum se poate observa din tabe-
lul 1, în toate cazurile analizate coefi-
cientul de corelaţie Pearson2 (coloana
„coeficientul standard Beta” din tabel)
are valori foarte apropiate de 0 (între
minim – 0.006 şi maxim 0.241), iar
valorile pragului de semnificaţie (coloa-
na „Sig” din tabel) sunt cu mult mai
mari decât 0.05. Prin urmare, se poate

afirma faptul că nu există nicio legătură
între variabila dependentă (DI) şi cele
patru variabile independente (CA, AT,
RF, AN) pentru niciunul din cei cinci
ani luaţi în considerare în studiul nos-
tru. În concluzie, ipoteza 1 este respin-
să, ceea ce înseamnă că măsura în care
companiile româneşti listate la BVB
prezintă informaţii referitoare la părţile

afiliate nu depinde de mărimea (cuanti-
ficată prin cifră de afaceri, respectiv
active totale) şi performanţa lor finan-
ciară (cuantificată prin rezultat finan-
ciar, respectiv activ net).

Verificarea H2: Nivelul prezentărilor de
informaţii privind părţile afiliate depinde de
caracteristicile capitalului

1312/2013

PĂRŢILE AFILIATE 

2 Conform literaturii şi practicii de specialitate, valorile coeficientului Pearson ar trebui interpretate astfel: [-0.25 - 0.25] – nu există nicio relaţie;
(0.25 – 0.50) şi (-0.25 – -0.50) – relaţie slabă; (0.50 – 0.75) şi (-0.50 – -0.75) – relaţie moderată; (0.75 – 1) şi (-0.75 – -1) – relaţie puternică.
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După cum se poate observa din tabe-
lul 2, coeficientul Pearson are valori
apropiate de 0 pentru variabilele inde-
pendente „originea capitalului” şi „na -
tura capitalului” pe toată durata celor
cinci ani cuprinşi în studiu. De aseme-
nea, valorile pragului de semnificaţie în
cazul celor două variabile sunt cu mult
mai mari decât intervalul de încredere 
de 0.05. 

În consecinţă, se poate afirma faptul că
nu există legătură între variabila depen-
dentă (DI) şi aceste două variabile inde-
pendente (OC, NC).

În ceea ce priveşte variabila „structura
acţionariatului”, coeficientul Pearson
are valori mai mari pentru perioada
analizată, după cum urmează: 0.733 în
2008, 0.602 în 2009, 0.354 în 2010,
0.255 în 2011 şi 0.454 în 2012. În plus,
valoarea pragului de semnificaţie este

mai mică decât intervalul de încredere
de 0.05 (0.000 în 2008, 2009 şi 2012,
0.007 în 2010, 0.053 în 2011), ceea ce
înseamnă că legătura dintre variabile
este statistic semnificativă. 

Prin urmare, putem afirma că între
variabila dependentă DI şi variabila
independentă SA există corelaţie pe
toată durata cuprinsă în analiza noastră,
de o intensitate moderată în primii doi
ani şi slabă în ultimii trei.

Având în vedere cele de mai sus, ipote-
za a 2-a este parţial acceptată, ceea
ce înseamnă că măsura în care compa-
niile româneşti listate la BVB prezintă
informaţii referitoare la părţile afiliate
nu depinde de originea capitalului (românesc
sau străin) şi nici de natura acestuia 
(de stat sau privat), însă depinde, într-o
oarecare măsură, de structura acţio -
nariatului. 

Concret, societăţile care au o structură
concentrată a acţionarilor au tendinţa
de a prezenta mai multe informaţii pri-
vind părţile afiliate faţă de companiile al
căror acţionariat este dispersat, care, de
regulă, prezintă mai puţine astfel de
informaţii. 

Această realitate poate fi explicată prin
faptul că, de regulă, în cazul entităţilor
cu structură dispersată a capitalului
există mulţi acţionari minoritari, care,
fie sunt indiferenţi, fie nu au capacitatea
de a constrânge persoanele însărcinate
cu pregătirea raportărilor financiare să
respecte întocmai cerinţele privind pre-
zentarea de informaţii referitoare la
părţi afiliate.

Verificarea H3: Nivelul prezentărilor de
informaţii privind părţile afiliate depinde de
calitatea situaţiilor financiare.
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După cum se poate observa din tabelul
3, coeficientul Pearson are valori apro-
piate de 0 pentru variabilele indepen-
dente „categoria la bursă” şi „referen-
ţialul contabil” pe toată durata celor
cinci ani cuprinşi în studiu. De aseme-
nea, valorile pragului de semnificaţie în
cazul celor două variabile sunt cu mult
mai mari decât intervalul de încredere
de 0.05. În consecinţă, se poate afirma
că nu există legătură între variabila
dependentă (DI) şi aceste două variabi-
le independente (CB, RC).

În ceea ce priveşte variabila „auditori”,
coeficientul Pearson are valori mai mari
pentru primii patru din cei cinci ani
analizaţi, după cum urmează: 0.5893 în
2008, 0.630 în 2009, 0.341 în 2010,
0.365 în 2011 şi 0.236 în 2012. În plus,
valoarea pragului de semnificaţie este
mai mică decât intervalul de încredere
de 0.05, excepţie făcând anul 2012
(0.000 în 2008 şi 2009, 0.009 în 2010,
0.005 în 2011 şi 0.072 în 2012), ceea ce
înseamnă că legătura dintre variabile
este statistic semnificativă în cazul pri-
milor patru ani analizaţi. Prin urmare,
se poate afirma faptul că între variabila
dependentă DI şi variabila independen-
tă AUD există corelaţie (de o intensitate
slabă) pentru primii patru ani cuprinşi
în analiza noastră.

Având în vedere cele de mai sus, ipote-

za a 3-a este parţial acceptată, ceea
ce înseamnă că măsura în care compa-
niile româneşti listate la BVB prezintă
informaţii referitoare la părţile afiliate
nu depinde de categoria de listare la BVB (I,
II, III) şi nici de referenţialul contabil pe
baza căruia sunt întocmite situaţiile
financiare (OMF, IFRS), însă depinde,
într-o oarecare măsură, de calitatea audito-
rilor. Concret, societăţile ale căror situa-
ţii financiare sunt auditate de auditori
din Big 4 au tendinţa de a prezenta mai
multe informaţii referitoare la părţile
afiliate decât cele ale căror situaţii finan-
ciare sunt auditate de alţi auditori, din
afara Big 4. Această realitate poate fi
explicată prin faptul că, de regulă, audi-
torii din Big 4 lucrează pe baza unor
formate standard de situaţii financiare,
ce cuprind informaţii mai detaliate cu
privire la aspectele care se bucură de o

oarecare importanţă în cadrul referen-
ţialului IFRS (printre care şi aspectele
referitoare la părţi afiliate). În ceea ce
priveşte corelaţia foarte slabă dintre
variabila dependentă DI şi variabila
independentă AUD din anul 2012,
aceasta poate fi explicată prin faptul că,
odată cu trecerea la referenţialul IFRS,
formatele standard ale situaţiilor finan-
ciare au fost schimbate de majoritatea
companiilor, indiferent de calitatea
auditorilor financiari, pentru a cores-
punde noilor cerinţe.

2. FUNCŢIA REGRESIONALĂ A
PREZENTĂRILOR DE INFORMAŢII
PRIVIND PĂRŢILE AFILIATE

După verificarea celor trei ipoteze de
lucru şi, implicit, a celor nouă variabile
independente, a rezultat faptul că există
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corelaţie între variabila dependentă - DI
şi două variabile independente: structu-
ra acţionariatului (concentrat / disper-
sat) - SA, respectiv calitatea auditorilor
(din Big 4, alţii) - AUD. 

În etapa următoare a studiului, s-a
încercat crearea unui model statistic
care explică nivelul prezentărilor de
informaţii privind părţile afiliate în
cazul companiilor din eşantionul anali-
zat. În acest sens, modelul format din
variabila dependentă DI şi cele două
variabile independente SA şi AUD a
fost testat prin intermediul regresiei
liniare multiple, metoda de introducere
„Enter” (variabilele sunt introduse în
model toate deodată). Descrierea
modelului din punct de vedere matema-
tic este redată mai jos:

DI = coeficient1*SA + 
+ coeficient2*AUD +

+ coeficient erori constante

După cum reiese din tabelul 4, coefi-
cientul Pearson (R) are valori cuprinse
între 0.399 şi 0.777, de unde rezultă că
între aceste trei variabile există corelaţie
de o intensitate medie (spre mică în anii
2011, 2010, 2012 şi spre mare în anii
2008, 2009). Pe de altă parte, modelul
regresional alcătuit din cele trei variabile
explică 60.3% din variaţia informaţiilor
referitoare la părţi afiliate în anul 2008,
52% în anul 2009, 18.7% în anul 2010,
15.9% în anul 2011 şi 21.4% în anul
2012.

Conform tabelului 5, coeficientul nive-
lului de semnificaţie (Sig.) este mai mic
decât intervalul de încredere de 0.05,
ceea ce confirmă reprezentativitatea
modelului.

Tabelul 6 prezintă valoarea coeficienţi-
lor corelaţiei şi, prin urmare, funcţia
prezentărilor de informaţii referitoare la
părţile afiliate în cazul companiilor lista-
te la BVB poate fi formulată, pentru
fiecare an cuprins în studiu, astfel:

2008: (-23.85*SA) + (-6.14*AUD) + 88.35
2009: (-14.67*SA) + (-8.72*AUD) + 83.47
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2010: (-10.54*SA) + (-5.30*AUD) + 73.80
2011: (-6.28*SA) + (-6.42*AUD) + 71.15
2012: (-15.62*SA) + (-1.95*AUD) + 73.35

Concluzii
În cercetarea de faţă, prin intermediul
statisticii inferenţiale (analiza corelaţiei
şi a regresiei liniare simple şi multiple),
s-a verificat dependenţa valorii indicelui
prezentărilor de informaţii referitoare la
părţi afiliate de anumiţi factori cantita-
tivi şi calitativi, precum: cifra de afaceri,
active totale, rezultat financiar, activ
net, originea capitalului, natura capitalu-
lui, structura acţionariatului, categoria
de cotare la bursă, referenţialul pe baza
căruia sunt întocmite situaţiile financia-

re, calitatea auditorilor externi.
Rezultatele analizei indică faptul că, în
general, există o legătură de intensitate
medie spre mică între nivelul DI şi

structura acţionariatului, pe de o parte,
şi calitatea auditorilor externi, pe de altă
parte, în timp ce între restul factorilor
menţionaţi şi DI nu există corelaţie. l
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The aim of this paper was to determine the stage of public sector
accounting harmonization at EU level. The motivation that led the
authors to analyze the level of public sector accounting harmo-
nization at EU level was the importance and implications of this
phenomenon. With this in view, the authors have conducted a
quantitative research related to public sector accounting harmo-
nization at EU level. The importance of accounting harmonization

is given by the need for transparency and comparability in finan-
cial reporting of public institutions. The results of research have
shown that, although most countries of EU have began to apply
IPSAS, this process will be tedious and also expensive.
Key words: harmonization, public sector, IPSAS, EU
JEL Classification:  M40, M41, M48

Consideraţii privind

Considerations on Harmonization of the Public Accounting in the EU
Member States

Abstract

armonizarea 
contabilă în sectorul
public la nivelul UE

Melinda Timea FÜLÖP * & Andrei Răzvan CRIŞAN **



Introducere
Pornind de la conceptul de armonizare
contabilă, acesta fiind subiectul lucrării
de faţă, am structurat lucrarea în două
părţi majore, prima fiind o cercetare de
natură calitativă, constituită din aspecte
teoretice, factori determinanţi şi cauze
ale nevoii de armonizare contabilă,
abordarea în literatura de specialitate,
iar cea de-a doua parte este o cercetare
de natură cantitativă, bazată pe analiza
măsurii în care statele membre U.E. res-
pectă prevederile Standardelor
Internaţionale de Contabilitate pentru
Sectorul Public (IPSAS).

Lipsa omogenităţii sistemelor contabile,
existentă la nivel internaţional, inclusiv
la nivelul Comunităţii Economice
Europene, defineşte situaţia contabilită-
ţii publice în contextul internaţional
actual. Astfel, armonizarea contabilă
devine un obiectiv important, care tre-
buie urmărit la nivelul sectorului public
(Tabără&Ionescu, 2009, p. 11).

Prin autoritate publică se înţelege un
organ public, adică un colectiv organi-
zat de oameni care exercită prerogative-
le de putere publică fie printr-o activita-
te statală, fie printr-o activitate din
administraţia locală autonomă
(Georgescu&Beţianu, 2009, p.87).

Din punct de vedere economic, institu-
ţiile publice prezintă următoarele parti-
cularităţi:

l În general, acestea nu desfăşoară
activităţi productive, economice;

l Consumă importante valori mate-
riale;

l Operaţiunile de încasări şi plăţi se
derulează prin trezoreria statului;

l Îndeplinesc anumite funcţii social-
publice sau unele activităţi cu carac-
ter economic de interes public.

Instrumentele prin care se realizează
armonizarea contabilă în sectorul
public la nivel internaţional sunt

Standardele Internaţionale de Conta -
bilitate pentru Sectorul Public (IPSAS).
Acestea au fost întocmite de către Con -
siliul pentru Standarde Interna ţionale
de Contabilitate pentru Sectorul Public
(IPSASB), un organism independent al
Federaţiei Internaţionale a Contabililor
(IFAC). Obiectivul general al IPSASB
este de a servi interesul public prin dez-
voltarea de standarde de contabilitate
de înaltă calitate pentru utilizarea la
nivel mondial de către entităţile din sec-
torul public pentru întocmirea situaţii-
lor financiare cu scop general. Începând
cu anul 1998, IPSASB a emis în total 32
de referenţiale. Acest lucru va spori
calitatea şi transparenţa raportării finan-
ciare în sectorul public şi întărirea
încrederii publicului în managementul
financiar al sectorului public
(Nistor&Ştefănescu, 2012, p. 88).

IPSAS-urile se referă atât la raportarea
financiară pe baza contabilităţii de casă,
cât şi a celei de angajamente. Guvernele
adoptă IPSAS-urile în vederea îmbună-
tăţirii calităţii şi a comparabilităţii infor-
maţiilor financiare raportate de către
entităţile sectorului public din întreaga
lume, în scopul sprijinirii furnizării
informaţiilor superioare din punct de
vedere calitativ (Ungureanu, 2009, 
p. 42). 

Abordarea în literatura
de specialitate 

a armonizării 
contabile din 

sectorul public
Conceptul de armonizare în domeniul
contabilităţii desemnează procesul de
aliniere, compatibilizare, a normelor
contabile ale diverselor state din
Uniunea Europeană. 

Totodată, procesul de armonizare a
standardelor internaţionale de contabili-
tate este de a reduce sau de a depăşi
diferenţele la nivel mondial, în scopul
de a ajunge la o mai bună comparabili-
tate europeană şi internaţională a situa-
ţiilor financiare (Choi et al, 2005, Tiron
Tudor, 2010).

Măsurarea armonizării contabile inter-
naţionale permite factorilor de decizie
din sfera contabilităţii să evalueze efec-
tul recomandărilor lor şi să identifice
aspectele asupra cărora trebuie să-şi
concentreze eforturile în viitor (Pierce
and Weetman, 2005). Acest lucru este
foarte important, având în vedere că
regimul de aplicare al IFRS prinde
avânt (Ali, 2005).

1912/2013
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Încercările timpurii de evaluare a inter-
naţionalizării contabilităţii au expus
lipsa considerabilă de comparabilitate
între normele şi reglementările contabi-
le valabile în jurisdicţii diferite (e.g.,
Nair and Frank, 1981; McKinnon and
Janell, 1984; Doupnik and Taylor,
1985), dar cu puţine referiri la procesul
de armonizare în sine. Problemele de
metodologie asociate cu aceste studii
timpurii au fost examinate în detaliu de
către Nobes (1992), Tay şi Parker
(1990) şi van der Tas (1992). Totodată,
au mai existat o serie de cercetări care
au încercat să indice comparabilitatea
situaţiilor financiare în scopul evaluării
impactului procesului de armonizare
(Fontes et al., 2005).

O serie de cercetări au fost întreprinse
în vederea clasificării sistemelor de con-
tabilitate din diferite ţări (Gray &
Morris, 2007). Radebaugh&Gray (2002)
şi Choi&Meek (2005) au analizat aceste
propuneri, care au fost derivate atât
deductiv, cât şi inductiv (Gray &
Radebaugh, 2002), folosind concepte
de drept, economie, fiscalitate, antropo-
logie şi sociologie. Pentru Gray şi
Morris (2007) schemele care analizează
problema de clasificare de la diferite
niveluri de reducere sunt disproporţio-
nate în raport logic. Bazat pe tema
transparenţei, studiul lui Gray şi Morris
(2007) se referă la literatura de speciali-
tate existentă pentru a prezenta cele
cinci niveluri de clasificare a sistemelor
de contabilitate. 

Subiectul implicaţiilor standardizării şi
armonizării contabile la nivel naţional şi
internaţional a fost analizat de Onica &
Chebac (2008). Autorii subliniază încă
de la început ideea conform căreia
Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară (IFRS) vizează armonizarea
principiilor şi procedurilor contabile
utilizate pentru elaborarea şi prezenta-
rea situaţiilor financiare. 

Se subliniază şi principala cauză a aces-
tui fenomen, şi anume globalizarea eco-
nomică. 

Obiectivele procesului de armonizare
contabilă sunt determinate de condiţii
economice, sociale şi geopolitice. De
asemenea, sunt menţionate principalele
obiective ale acestui proces, care se
concretizează în acţiuni precum crearea
unei terminologii uniforme în zona
contabilităţii sau elaborarea principiilor
contabile generale. 

Se evidenţiază existenţa a două sisteme
contabile principale şi anume sistemul
contabil continental european şi siste-
mul contabil anglo-saxon. Autorii con-
cluzionează că procesul de armonizare
trebuie totuşi să ţină seama de necesită-
ţile statelor şi că o construire a unui sis-
tem internaţional de contabilitate repre-
zintă un proces politico-strategic com-
plex, luând în considerare interesele fie-
cărui stat.

Adoptarea unui set unic de standarde
de contabilitate pe bază de angajamente
la toate nivelurile de administraţie
publică pe întreg teritoriul UE ar pre-
zenta beneficii incontestabile pentru
gestionarea sectorului public şi pentru
guvernanţă. Contabilitatea pe bază de
angajamente la nivel microeconomic în
sectorul public ar trebui să ducă la
îmbunătăţirea eficacităţii şi a eficienţei
administraţiei publice şi să faciliteze asi-
gurarea de lichidităţi, condiţie indispen-
sabilă pentru funcţionarea serviciului
public.

Pentru elaborarea de statistici macroe-
conomice privind administraţiile publi-
ce şi având în vedere articolul 338 din
Tratatul de Funcţionare a Uniunii
Europene, datele statistice necesare ar fi
considerabil îmbunătăţite dacă toate
entităţile publice ar utiliza standarde
contabile armonizate. Aceasta ar 
permite utilizarea unor tabele de cores-
pondenţă comune pentru a transpune
conturile entităţilor în conturi confor-
me cu Securities and Exchange
Comission (SEC), ceea ce ar facilita 
în mod considerabil procesul de verifi-
care statistică.

Studiu de caz privind
armonizarea contabilă

în sectorul public
1. ASPECTE INTRODUCTIVE

Studiul de caz realizat de noi vizează
determinarea măsurii în care sistemele
de contabilitate publică din statele
membre ale Uniunii Europene aplicau
recomandările şi principiile Standar -
delor Internaţionale de Contabilitate
pentru Sectorul Public la nivelul anului
2012. În acest sens, am analizat un nu -
măr de 6 aspecte pentru fiecare stat
membru UE şi anume: prezentarea si -
tuaţiilor financiare, consolidarea situaţii-
lor financiare, recunoaşterea şi măsura-
rea activelor, recunoaşterea şi măsurarea
provizioanelor, implementarea Stan -
dardelor Internaţionale de Conta bilitate
pentru Sectorul Public (IPSAS) şi refor-
mele din domeniul contabilităţii publi-
ce. Am avut in vedere că este adecvat să
ne limităm la aceste aspecte din consi-
derente de comparabilitate, deoarece
acestea au fost informaţiile regăsite la
cele mai multe din statele membre.

2. METODOLOGIA DE CERCETARE

În vederea realizării studiului de caz şi,
totodată, pentru îndeplinirea obiective-
lor propuse, am analizat conformitatea
cu principiile şi recomandările
Standardelor Internaţionale de
Contabilitate pentru Sectorul Public
(IPSAS) pentru fiecare din statele mem-
bre U.E., luând în considerare următoa-
rele aspecte:

l Prezentarea situaţiilor financiare –
dacă situaţiile financiare cuprind
elementele prevăzute de IPSAS şi
în ce măsură;

l Consolidare – dacă procesul de
consolidare se desfăşoară conform
recomandărilor IPSAS;

l Recunoaşterea şi măsurarea active-
lor – dacă criteriile de măsurare şi
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recunoaştere a activelor în situaţiile
financiare sunt conforme cu princi-
piile şi recomandările IPSAS;

l Recunoaşterea şi măsurarea provi-
zioanelor – dacă criteriile de măsu-
rare şi recunoaştere a provizioane-
lor în situaţiile financiare sunt con-
forme cu principiile şi recomandă-
rile IPSAS;

l Implementarea IPSAS – dacă se
realizează sau se intenţionează a se
realiza sau, în caz contrar, obstaco-
lele care stau în calea implementării
acestor standarde;

l Reforme – dacă se realizează sau se
intenţionează a se realiza reforme
în domeniul contabilităţii publice şi,
dacă este cazul, baza de fundamen-
tare a acestora.

Pentru fiecare dintre aceste aspecte, s-a
analizat modul în care se respectă prin-
cipiile şi prevederile IPSAS de către sta-
tele membre ale Uniunii Europene.
Rezultatul acestei analize se concreti-
zează în tabelul 1, în cadrul căruia s-au
folosit pentru codificare cifrele 0, 1 şi 2,
având următoarele semnificaţii: cifra 0
semnifică aplicarea unor principii şi
recomandări diferite de cele ale IPSAS,

cifra 1 semnifică aplicarea unor princi-
pii şi recomandări parţial conforme cu
cele ale IPSAS, iar cifra 2 semnifică
aplicarea unor principii şi recomandări
conforme cu cele ale IPSAS. Spaţiile
din tabel care nu conţin niciuna din
aceste cifre semnifică faptul că nu sunt
oferite informaţii relevante cu privire la
aspectele analizate. Sursa principală
folosită pentru realizarea acestui studiu
de caz este reprezentată de studiul
Overview and comparison of  public accounting
and auditing practices in the 27 EU Member
States, realizat de Ernst & Young în
anul 2012. 
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3. REZULTATELE ANALIZEI
Pe baza rapoartelor de ţară din docu-
mentul sus-menţionat, am identificat ce
direcţii urmează fiecare stat membru cu
privire la prezentarea situaţiilor finan-
ciare, procesul de consolidare, recu-
noaşterea şi măsurarea activelor şi pro-
vizioanelor, implementarea
Standardelor Internaţionale de
Contabilitate pentru Sectorul Public,
respectiv reformele întreprinse de statul
respectiv în domeniul contabilităţii
publice. Rezultatele studiului efectuat
de noi sunt prezentate în Tabelul 1.

Dintre statele membre U.E., 41% nu
oferă informaţii despre conformitatea
prezentării informaţiilor în situaţiile
financiare ale instituţiilor publice cu
standardele IPSAS. Pentru 29% dintre
statele membre prezentarea informaţii-
lor este conformă cu principiile şi reco-
mandările IPSAS, în timp ce 22% din
statele membre U.E. prezintă informa-
ţiile din situaţiile financiare ale instituţii-
lor publice, respectând parţial principiile
şi recomandările IPSAS. Un singur stat
membru – şi anume România – prezin-
tă aceste informaţii folosind ca referinţă
legislaţia naţională în vigoare, iar
Luxemburg prezintă aceste informaţii
într-un mod diferit de principiile impu-
se de IPSAS (Figura 1).

Dintre statele membre, 33% nu oferă
informaţii legate de procesul de conso-
lidare în cazul situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice şi tot 33% dintre
statele membre efectuează acest proces
diferit de principiile şi recomandările
IPSAS. În cazul a 15% dintre statele
membre, procesul de consolidare a
situaţiilor financiare a instituţiilor publi-
ce se efectuează conform cerinţelor
IPSAS, în timp ce 19% dintre statele
membre ale Uniunii Europene nu efec-
tuează consolidare în cazul instituţiilor
publice (Figura 2). 

În cazul a 56% din statele membre
U.E., măsurarea şi recunoaşterea active-
lor se face cu respectarea principiilor şi
recomandărilor IPSAS, 18% din state
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nu respectă aceste standarde pentru
recunoaşterea activelor, 15% din statele
membre nu oferă informaţii cu privire
la conformitatea cu IPSAS, iar restul de
11% respectă parţial principiile şi reco-
mandările IPSAS cu privire la măsura-
rea şi recunoaşterea activelor în situaţii-
le financiare ale instituţiilor publice
(Figura 3).

S-a constatat că 63% dintre statele
membre ale Uniunii Europene respectă
parţial principiile şi recomandările
IPSAS cu privire la măsurarea şi recu-
noaşterea elementelor de natura provi-
zioanelor. În proporţie de 19% statele
membre nu folosesc IPSAS ca referinţă
pentru măsurarea şi recunoaşterea pro-
vizioanelor. Pe de altă parte, 11% dintre
statele membre respectă principiile şi
recomandările IPSAS privitoare la acest
aspect, iar 7% – nu oferă informaţii
referitoare la conformitatea acestui
aspect cu principiile şi recomandările
IPSAS (Figura 4).

Dintre statele membre U.E., 67% nu
intenţionează să implementeze efectiv
IPSAS, din varii motive, cel mai puter-
nic obstacol în calea acestei implemen-
tări fiind reprezentat de costurile ridica-
te pe care le-ar presupune. În 18% din-
tre statele membre U.E., IPSAS sunt
implementate parţial, 11% dintre statele
membre nu oferă informaţii referitoare
la acest aspect, în timp ce un singur stat
– şi anume Spania – a demarat procesul
de implementare a IPSAS în ianuarie
2011 (Figura 5).

În 48% dintre statele membre ale
Uniunii Europene nu sunt preconizate
reforme în contabilitatea publică în vii-
torul apropiat, 26% dintre statele mem-
bre au adoptat sau adoptă în prezent
reforme în contabilitatea publică, iar
restul de 26% nu oferă informaţii refe-
ritoare la acest aspect (Figura 6).

Ca o concluzie generală a acestui stu-
diu, putem afirma că procesul de armo-
nizare contabilă internaţională în siste-
mul public este departe de a fi o priori-
tate pentru statele membre ale Uniunii
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Europene, existând foarte multe aspec-
te de raportare financiară care nu sunt
conforme cu Standardele Internaţionale
de Contabilitate pentru Sectorul Public. 

Concluzii
Concluzia la care am ajuns în urma
acestui studiu este că implementarea
IPSAS este un proces care a fost dema-
rat într-un singur stat membru al
Uniunii Europene – şi anume Spania.
Principalele obstacole care stau în calea
procesului de implementate IPSAS sunt
reprezentate de costurile ridicate sau de
necesitatea unor modificări legislative
substanţiale. De asemenea, în unele ţări
acest proces este îngreunat de diferen-
ţele foarte mari dintre IPSAS şi stan-
dardele aplicate la nivel naţional. În
România, spre exemplu, IPSAS sunt
aplicate parţial, iar reglementările legale
în vigoare la nivel naţional au ca sursă
de inspiraţie IPSAS, fără însă a se face
referire directă la aceste standarde. 

Concret, 67% dintre statele membre
U.E. nu intenţionează să implementeze
efectiv IPSAS, din varii motive, cel mai
puternic obstacol în calea acestei imple-
mentări fiind reprezentat de costurile
ridicate pe care le-ar presupune. În 18%
dintre statele membre U.E., IPSAS sunt
implementate parţial, 11% nu oferă
informaţii referitoare la acest aspect.

Considerarea ca elemente componente
ale eşantionului a statelor membre ale
Uniunii Europene constituie o limită
aferentă acestei cercetări. O altă limită
este reprezentată de luarea în considera-
re a celor şase aspecte, deşi astfel se asi-
gură comparabilitatea. În perspectivă,
putem lua în considerare efectuarea
acestei cercetări pe un eşantion mai
cuprinzător, care să conţină un număr
mai mare de ţări decât statele membre
ale Uniunii Europene şi un număr mai
mare de criterii analizate, având în
vedere totuşi o asigurare rezonabilă a
comparabilităţii. l
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Motivaţia, obiectivele
şi metodologia 

cercetării
Tranziţia la raportarea IFRS în cazul
firmelor de investiţii (SSIF) constituie
un subiect de actualitate, care comportă
unele controverse generate de limitările
inerente unui proces aflat încă în deru-
lare. Lucrarea îşi propune să analizeze
deopotrivă oportunităţi şi avantaje aso-
ciate raportării conform IFRS, dar şi
unele dificultăţi şi dezavantaje asociate
adoptării şi implementării noilor cerinţe
de raportare financiară. Studiul de caz
este canalizat în zona cuantificării
impactului pe care tranziţia la noile
standarde de raportare financiară îl
comportă asupra performanţelor finan-
ciare raportate de intermediarii care
activează pe piaţa românească de capi-
tal. Metodologia cercetării a avut în
vedere: (i) revizuirea unor referinţe rele-
vante din literatura internaţională şi
naţională de specialitate; (ii) analiza
informaţiilor obţinute prin tehnici de
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investigare bazate pe chestionare; (iii)
inspectarea raportărilor financiare IFRS
disponibile pe paginile oficiale de inter-
net ale intermediarilor în perioada
2011-2012; (iv) determinarea ajustărilor
de conformitate IFRS prin raportare la
situaţiile financiare întocmite în confor-
mitate cu reglementările naţionale
(RAS); (v) cuantificarea impactului ajus-
tărilor de conformitate IFRS asupra
performanţelor financiare ale entităţilor
analizate; (vi) identificarea factorilor de
influenţă relevanţi în recunoaşterea
ajustărilor de conformitate IFRS. În
scopul prezentului articol, sintagma
„firmă de investiţii” face referire la so -
cietăţile de servicii de investiţii financia-
re (SSIF), entităţi definite de legislaţia
naţională ca fiind o categorie relevantă
a intermediarilor pe piaţa de capital. 

Raportarea 
performanţelor 

financiare 
în accepţiunea referenţialului
IASB – determinări calitative

şi cantitative
În literatura de specialitate se regăsesc
numeroase studii privind avantajele,
precum şi inconvenientele aplicării pen-
tru prima dată a IFRS în întocmirea
situaţiilor financiare. Un exemplu în
acest sens îl constituie un studiu al lui
Ball (2006) ce prezintă avantajele direc-
te pentru investitori pe care le compor-
tă întocmirea situaţiilor financiare con-
form IFRS, printre care relevante sunt:
oferirea unor informaţii exacte şi com-
plete; costuri mai scăzute în legătură cu
procesarea informaţiilor financiare; pre-
cum şi reducerea diferenţelor interna-
ţionale în standardele de contabilitate,
care ajută într-o anumită măsură la eli-
minarea barierelor în ceea ce priveşte
achiziţiile şi cesionările transfrontaliere.
Probleme legate de costul implementă-
rii IFRS au fost prezentate de Suzanne

Fifield et al. (2012) printr-o analiză asu-
pra costurilor şi beneficiilor implemen-
tării IFRS în Irlanda, UK şi Italia.
Rezultatele obţinute au întărit concluzii-
le altor studii întreprinse (Darenidou et
al., 2006; PwC, 2006) potrivit cărora,
deşi costurile implementării IFRS pot fi
tranzitorii, deseori sunt necesare resurse
suplimentare şi o revizuire a sistemelor
IT. Mai mult decât atât, majoritatea
companiilor au fost nevoite să angajeze
personal suplimentar sau să utilizeze
sub-contractori pentru implementarea
IFRS, operând schimbări substanţiale
pentru adaptarea sistemelor informaţio-
nale, care au ocazionat costuri inopor-
tune pentru funcţionarea în paralel cu
cele existente. O treime dintre compa-
niile analizate au fost nevoite să aloce
peste 1.000.000 £ pentru costuri de
externalizare, suplimentar costurilor
interne implicate. 

Jermakowicz E. şi Gornik-Tomasyewski
S. (2006) au realizat un studiu privind
adoptarea şi implementarea IFRS de
către entităţile cotate din zona UE.
Studiul s-a bazat pe un chestionar apli-
cat pentru 112 companii cotate la bur-
sele din UE, iar în baza răspunsurilor
primite autorii au concluzionat că: (1)
majoritatea respondenţilor au adoptat
IFRS nu doar în scopul consolidării, aşa
cum erau obligaţi să o facă începând cu
anul 2005; (2) procesul de adoptare şi
implementare IFRS este unul costisitor
şi complex; (3) companiile nu se aşteap-
tă să reducă costurile de capital prin
implementarea IFRS; (4) cei mai mulţi
respondenţi tind să fie de acord cu
beneficiile şi costurile asociate tranziţiei
la raportarea IFRS; (5) companiile se
aşteaptă la o creştere semnificativă a
volatilităţii în rezultatele financiare; (6)
complexitatea IFRS, precum şi lipsa
unor ghiduri privind implementarea şi
interpretarea uniformă sunt provocări
cheie în convergenţă; şi (7) majoritatea
respondenţilor nu ar adopta IFRS 
dacă un astfel de proces nu ar fi obli -
gatoriu. 

Numeroase alte studii tratează efectele
adoptării IFRS asupra poziţiei financia-
re şi a performanţei companiilor anali-
zate. Dintre aceste studii, menţionăm ca
fiind relevant cel al autorilor Iatridis şi
Dalla (2011), care au examinat modul în
care adoptarea IFRS în cadrul compa-
niilor din sectorul industrial din Grecia
a afectat poziţia financiară şi perfor-
manţele financiare. Rezultatele obţinute
în urma analizei efectuate prin utilizarea
unui model de regresie (care surprinde
diferenţele dintre perioada pre-oficială a
adoptării IFRS şi perioada propriu-zisă
a adoptării IFRS) au arătat că imple-
mentarea IFRS a influenţat în mod
pozitiv profitabilitatea societăţilor anali-
zate, dar a avut şi un impact negativ
asupra lichidităţii acţiunilor tranzacţio-
nate pentru aceşti emitenţi. Un studiu
similar a fost realizat de Stent, Bradburz
şi Hooks (2010) pe un eşantion de 56
de companii listate la bursa de valori
din Noua Zeelandă. Autorii au ajuns la
concluzia că adoptarea IFRS comportă
un impact major asupra modului în care
sunt evaluate şi prezentate datoriile
(care cresc pentru 75% din companiile
analizate ca urmare a creşterii impozitu-
lui pe profit şi a recunoaşterii beneficii-
lor acordate angajaţilor), dar şi asupra
capitalurilor proprii, în sensul în care
57% din societăţile analizate au înregis-
trat o scădere a acestora.



Un alt studiu privind impactul imple-
mentării IFRS asupra venitului net şi a
capitalurilor proprii a fost realizat asu-
pra companiilor listate la bursa din
Italia de către Cordazzo M. (2012).
Autorul sugerează faptul că societăţile
cotate pe piaţa de capital italiană, obli-
gate să adopte IFRS, nu au intenţionat
să adopte IFRS înainte de a deveni obli-
gatorii şi nu au fost motivate să con-
veargă la standardele internaţionale. De
asemenea, studiul arată că performanţe-
le financiare raportate de entităţi sunt
favorizate de tranziţia la IFRS din
moment ce rezultatele obţinute
demonstrează un impact pozitiv şi sem-
nificativ asupra rezultatului net, dar, mai
ales, asupra capitalurilor proprii.
Ajustările relative care susţin un impact
pozitiv asupra rezultatului net determi-
nat potrivit IFRS se referă la combinări
de întreprinderi şi active necorporale, în
timp ce impozitul pe profit evidenţiază
un semnificativ efect negativ. Întrucât
impactul individual al acestor ajustări
aplicate rezultatului net şi capitalurilor
proprii oferă o măsură cantitativă a

domeniilor de non-conformare, studiul
reflectă importanţa unor tratamente
contabile diferite şi evidenţiază diver-
genţele existente între standardele italie-
ne de contabilitate şi IFRS.

În măsurarea şi raportarea performan-
ţelor financiare ale entităţilor, literatura
de specialitate (Feleagă N. et al., 2002)
reţine două curente opozabile, care
constituie fundamentele teoretice pe
care se sprijină filosofia referenţialului
contabil naţional (armonizat cu directi-
vele europene) şi referenţialul
internaţional IASB : 

è conceptul restrictiv al rezultatului exer-
ciţiului (engl. current operating con-
cept), care nu acceptă includerea în
contul de profit sau pierdere decât
a consecinţelor financiare ale tran-
zacţiilor şi evenimentelor curente
apărute în cursul desfăşurării nor-
male a afacerilor, cu imputarea asu-
pra rezervelor a tranzacţiilor şi eve-
nimentelor în afara exploatării.

è conceptul extins al rezultatului exerci-
ţiului (engl. all inclusive concept),

potrivit căruia rezultatul cuprinde
toate elementele care afectează
creşterea sau diminuarea capitaluri-
lor proprii în cursul perioadei de
raportare, cu excepţia distribuirilor
de dividende şi a mişcărilor de capi-
tal social. 

Abordarea performanţei financiare prin
prisma conceptului restrictiv este pre-
luată de cadrul naţional de raportare
financiară aplicabil firmelor de investiţii
(Regulament CNVM 4/2011), unde
performanţa financiară este măsurată
prin profitul perioadei, ca diferenţă
între venituri totale şi cheltuieli totale
(inclusiv cele de natură extraordinară),
în acord cu spiritul directivelor europe-
ne. Pe de altă parte, conceptul extins
este specific filosofiei referenţialului
contabil IASB, care în cadrul IAS 1
Prezentarea situaţiilor financiare defineşte
rezultatul global ca expresiei a măsurării
performanţelor financiare. Astfel, rezul-
tatul global cuprinde toate componen-
tele de profit sau pierdere şi alte ele-
mente ale rezultatului global. Acestea
din urmă se referă la elemente de veni-
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TRANZIŢIA LA IFRS 

Procesul de adoptare şi
implementare a Standardelor
Internaţionale de Raportare
Financiară (IFRS) suscită un
interes major în contextul
globalizării pieţelor de capi-
tal, fiind supus unor ample
cercetări de actualitate, ale
căror rezultate pot fi subiec-
tul unor reale controverse.
Tranziţia către sistemul de
raportare bazat pe IFRS nu
putea să ocolească categoria
entităţilor autorizate, regle -
men tate şi supravegheate în
domeniul pieţei de capital



28 Audit financiar, anul XI

turi şi cheltuieli (inclusiv ajustările din
reclasificare), care nu sunt recunoscute
în profit sau pierdere potrivit cerinţelor
IFRS, relevante fiind: (i) modificările
din surplusul de reevaluare; (ii) câştigu-
rile şi pierderile actuariale din planurile
de beneficii ale angajaţilor; (iii) câştigu-
rile şi pierderile care rezultă din conver-
sia situaţiilor financiare ale unei opera-
ţiuni din străinătate; (iv) câştigurile şi
pierderile din investiţiile în instrumente-
le de capitaluri proprii evaluate la valoa-
rea justă prin alte elemente ale rezulta-
tului global; (v) partea eficientă din câş-
tiguri şi pierderi pentru instrumentele
de acoperire împotriva riscurilor într-o
acoperire împotriva riscurilor asociate
fluxurilor de trezorerie. Deoarece rezul-
tatul global redă expresia unor câştiguri
sau pierderi latente, opinăm că această
măsură a performanţei surprinde cu o
acurateţe sporită modificările în capita-
luri proprii pe parcursul perioadei de
raportare, altele decât acele modificări
care rezultă din tranzacţiile cu proprie-
tarii. 

Acceptând faptul că măsurarea perfor-
manţei financiare constituie una dintre
divergenţele semnificative existente în
prezent între referenţialul internaţional
IASB şi reglementările contabile naţio-
nale (RAS) aplicabile SSIF, eforturile

noastre de cercetare au fost canalizate
în direcţia cuantificării ajustărilor de
conformitate IFRS aplicate asupra
rezultatului contabil raportat conform
RAS şi a determinării impactului asupra
performanţelor financiare ale SSIF.

Controverse 
privind obligativitatea 

raportării 
conform IFRS 

în cazul firmelor 
de investiţii

În calitatea lor de entităţi reglementate
şi supravegheate de o autoritate publică
(Autoritatea de Supraveghere
Financiară), societăţile de servicii de
investiţii financiare (SSIF) au devenit
subiect al raportării conforme cu IFRS
începând cu exerciţiul financiar încheiat
la 31.12.2011. Procesul de tranziţie de
la raportarea conform reglementărilor
contabile naţionale aplicabile acestor
entităţi (Regulament CNVM 4/2011) la
raportarea conform IFRS este în plină
desfăşurare şi comportă unele contro-
verse, care merită o atenţie deosebită
deopotrivă din partea autorităţii de

reglementare, cât şi a personalului
implicat în acest proces. 

Obligativitatea raportării conform IFRS
de către SSIF a fost instituită prin efectul
unui act normativ emis de autoritatea de
supraveghere a pieţei de capital din
România, respectiv Instrucţiunea nr.
6/2011 privind aplicarea Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară
de către entităţi autorizate, reglementate
şi supravegheate de Comisia Naţională
a Valorilor Mobiliare. În forma sa iniţia-
lă, acest act normativ prevedea obligati-
vitatea întocmirii unor seturi distincte de
situaţii financiare în conformitate cu
IFRS, pentru perioadele de raportare
încheiate la 31.12.2011 şi 31.12.2012.
Aceste situaţii financiare urmau să fie
pregătite prin retratarea informaţiilor
financiare prezentate în situaţiile finan-
ciare anuale în conformitate cu regle-
mentările contabile naţionale aplicabile
(RAS) şi comportă mai degrabă un
caracter informativ din moment ce nu
reprezintă baza de raportare financiară în
relaţie cu utilizatorii externi, alţii decât
acţionarii SSIF şi autoritatea de supra-
veghere. Mai mult decât atât, actul nor-
mativ preciza în mod expres faptul că
situaţiile financiare conforme cu IFRS
nu pot fi invocate ca fundament al deciziei de
investiţii, ceea ce echivalează cu menţine-
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conform IFRS poate determina 
volatilităţi majore în rezultatele perioadei, 

ca urmare a ajustărilor de conformitate. 
În aceste condiţii, deciziile economice ale 

investitorilor pot fi sensibil influenţate, afectând
perspectivele de dezvoltare ale entităţilor, în condiţiile 

în care rezultatele operaţionale sunt negativ influenţate de
contextul actual ce caracterizează volumul activităţii de

tranzacţionare pe piaţa de capital din România



rea reglementărilor contabile naţionale
ca bază a raportării financiare ale SSIF
în relaţie cu cea mai importantă catego-
rie de utilizatori externi – investitorii. În
opinia noastră, o astfel de prevedere
poate induce o percepţie de subminare a cre-
dibilităţii situaţiilor financiare conforme
cu IFRS având în vedere obiectivul pri-
mordial al acestora de a servi utilizatori-
lor externi ca bază pentru fundamenta-
rea deciziilor economice. Cu toate aces-
tea, elaborarea unui al doilea set de
situaţii financiare conforme cu IFRS
constituie o etapă importantă de pregă-
tire în scopul alinierii sistemului de
raportare financiară SSIF în vederea
trecerii la raportarea IFRS ca bază unică
de raportare. 

Actul normativ prevedea obligativitatea
realizării unui audit statutar al situaţiilor
financiare conforme cu IFRS, cu scopul
de a asigura o opinie avizată privind
integritatea informaţiilor financiare
raportate, în condiţiile în care SSIF
aveau obligaţia de a audita situaţiile financia-
re întocmite conform RAS ca bază a rapor-
tării financiare. Considerăm că obligati-
vitatea auditării situaţiilor financiare
IFRS determină o creştere semnificativă a
costurilor de asigurare a conformităţii, în
contextul în care un raport de revizuire
emis potrivit ISRE 2400 ar fi fost sufi-
cient pentru a semnala principalele
neconformităţi în raportarea IFRS, la
un cost suportabil de SSIF. 

Faptul că SSIF au făcut obiectul rapor-
tării conforme cu IFRS în temeiul unui
act normativ – şi nu ca efect al unor
hotărâri luate în acest sens de persoane-
le însărcinate cu guvernanţa corporativă
– nu a fost lipsit de inconveniente
majore pentru aceste entităţi, care au
avut dificultăţi în respectarea termenului de
raportare impus iniţial (180 zile de la
închiderea exerciţiului financiar 2011),
chiar şi în contextul în care raportarea

IFRS a fost introdusă ca obligaţie a
SSIF începând cu luna februarie a anu-
lui 20111. În consecinţă, autoritatea de
supraveghere a dispus prelungirea acestui
termen cu 90 de zile, prin Dispunerea de
Măsuri nr. 14/2012. Considerăm că
această prelungire a termenului de ra -
portare a fost consecinţa firească a unor
limitări inerente în procesul de implemen-
tare a IFRS, descrise în continuare. 

Oportunităţi şi limitări
inerente în procesul de

implementare a IFRS 
de către firmele de investiţii

Un studiu iniţiat de Asociaţia Brokerilor
în cursul lunii ianuarie 2013 şi-a propus
să analizeze percepţia persoanelor
însărcinate cu guvernanţa şi a con-
ducerii sau altor persoane relevan-
te ale SSIF cu privire la oportu-
nitatea adoptării IFRS la nive-
lul intermediarilor care ope-
rează pe piaţa de capital
din România, evaluând
totodată capacita-
tea tehnică,
opera-

ţională şi financiară de a implementa
sisteme contabile adecvate pentru
raportarea conformă cu IFRS. În
demersul cercetării noastre am conside-
rat acest studiu ca fiind relevant pentru
a surprinde poziţia firmelor de investiţii
în legătură cu adoptarea IFRS, prin eva-
luarea avantajelor şi dezavantajelor aso-
ciate acestui proces. 

Demersurile cercetării au vizat un eşan-
tion de 32 de entităţi (SSIF), fiind obţi-
nute răspunsuri de la 15 entităţi (SSIF),
ceea ce evidenţiază o rată satisfăcătoare
de răspuns (46,87%). Din sfera cercetă-
rii au fost eliminate instituţiile de credit
care furnizează inclusiv servicii de  in -
ves tiţii financiare pentru clienţi. Această
omisiune este explicată prin faptul că
aceste entităţi, fie deţin calitatea de so -
cietăţi cotate pe o piaţă reglementată de
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1 A se vedea Instrucţiunea CNVM 3/2011 aprobată prin Ordinul preşedintelui CNVM 11/03.02.2011 publicat în M.O. 145/28.02.2011, care
a instituit pentru prima dată obligativitatea SSIF de a raporta conform IFRS pentru perioadele de raportare încheiate la 31.12.2010 şi
31.12.2011.  Acest act normativ a fost abrogat în luna decembrie a anului 2011, prin Instrucţiunea CNVM 6/2011.
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capital şi sunt subiectul raportării con-
form cu IFRS începând cu anul 2007,
fie se constituie sub forma unor gru-
puri care au obligaţia de a raporta situa-
ţii financiare consolidate conform cu
IFRS începând cu anul 2006. În conse-
cinţă, aceste entităţi nu experimentează
în prezent dificultăţi de implementare a
IFRS într-o manieră similară entităţilor
care adoptă şi aplică pentru prima dată
IFRS.

Rezultatele obţinute şi prelucrate în
cadrul acestei investigaţii pot fi sinteti-
zate astfel:

a) Referitor la utilitatea întocmirii unui al
doilea set de situaţii financiare anuale
conform IFRS

Majoritatea entităţilor chestionate au
confirmat faptul că întocmirea unui al
doilea set de situaţii financiare conform
IFRS pentru exerciţiul financiar 2011 a
fost o etapă utilă pentru alinierea siste-
mului de raportare financiară SSIF în
vederea trecerii la raportarea IFRS ca
bază unică de raportare. Printre argu-
mentele formulate în acest sens, reţi-
nem următoarele: (i) persoanele respon-
sabile cu implementarea sistemului de
raportare IFRS au experimentat reale
provocări în ce priveşte familiarizarea
cu noile cerinţe de raportare; (ii) rapor-
tarea IFRS facilitează obţinerea unui
grad ridicat de comparabilitate a situa-
ţiilor financiare şi sporeşte utilitatea
acestora în fundamentarea deciziilor
economice adoptate de investitorii stră-
ini. Cu toate acestea, 20% dintre entită-
ţile investigate au considerat că întocmi-
rea unui al doilea set de situaţii financia-
re conform IFRS nu a reprezentat o
etapă utilă în procesul de tranziţie, invo-
când în acest sens ineficienţa analizei
cost-beneficiu sau lipsa unui personal
adecvat pregătit pentru întocmirea
situaţiilor financiare conforme cu IFRS.
Un procent semnificativ (13%) dintre
respondenţi au apreciat că întocmirea
unui al doilea set de situaţii financiare
conform IFRS a fost atât o etapă utilă

din punct de vedere al familiarizării cu
noile cerinţe de raportare, cât şi una
inoportună deoarece a necesitat resurse
financiare şi umane suplimentare, în
condiţiile deteriorării semnificative a
condiţiilor de piaţă.

b) Referitor la aspectele negative (dificultăţi)
şi aspectele pozitive (beneficii) ale raportă-
rii IFRS 

La nivelul eşantionului analizat, cinci
entităţi au indicat atât aspecte pozitive,
cât şi aspecte negative asociate cu pro-
cesul de tranziţie la raportarea IFRS,
nouă entităţi au remarcat doar aspecte
negative, iar o entitate a pus în evidenţă
doar aspecte pozitive. 

În acest context, surprindem o atitudine
rezervată în rândul entităţilor chestiona-
te cu privire la conştientizarea avantaje-
lor asociate raportării IFRS. În mod
concret, aspectele negative au avut în
vedere:

è costuri ridicate cu pregătirea perso-
nalului responsabil în procesul de
raportare IFRS;

è costuri operaţionale semnificative
privind modificarea programelor
informatice şi a sistemelor de
raportare;

è costuri suplimentare privind audita-
rea statutară a situaţiilor financiare
conforme cu IFRS;

è cadrul de raportare armonizat cu
directivele europene oferă o bază
corespunzătoare pentru fundamen-
tarea deciziilor economice care sunt
mai apropiate de specificul
mediului autohton de afaceri;

è lipsa unei infrastructuri adecvate în
sprijinul entităţilor (SSIF) care ra -
portează conform IFRS: cursuri şi
seminarii de pregătire profesională;
ghiduri profesionale aplicabile în
raportarea IFRS, adaptate la specifi-
cul activităţilor SSIF; grupuri de lu -
cru care să emită soluţii pentru eli-

minarea inconsecvenţelor şi diver-
genţelor asociate cu raportarea
IFRS;

è consecinţe fiscale negative generate
de lipsa unei corelări între cerinţele
de raportare IFRS şi practica fiscală
specifică mediului de afaceri din
România;

è raţionamente profesionale comple-
xe pentru a răspunde cerinţelor
IFRS privind: (i) recunoaşterea,
evaluarea şi prezentarea informaţii-
lor referitoare la deţinerea şi tran-
zacţionarea instrumentelor finan-
ciare; (ii) prezentarea modificărilor
în politicile contabile; (ii) funda-
mentarea estimărilor contabile; (iv)
contabilitatea de acoperire a riscuri-
lor (engl. hedge accounting); (v) eva-
luarea şi prezentarea activelor ne -
corporale, a investiţiilor imobiliare
sau a activităţilor întrerupte; (vi) ra -
portarea tranzacţiilor având la bază
plăţi pe bază de acţiuni; (vii) rapor-
tarea deţinerilor în întreprinderi
asociate sau în cadrul grupului etc. 

Printre aspectele pozitive asociate tran-
ziţiei la raportarea IFRS, reţinem ca
fiind relevante următoarele:

è situaţiile financiare conforme cu
IFRS satisfac în mod corespunzător
nevoile de informare ale
investitorilor/acţionarilor străini;

è gradul de uniformizare a raportări-
lor financiare cunoaşte o îmbunătă-
ţire semnificativă în context
internaţional;

è calitatea raportărilor financiare este
ameliorată în scopul asigurării unei
supravegheri adecvate, pe o baza
prudenţială din partea autorităţii de
reglementare;

è competenţele profesionale pe care
personalul SSIF implicat în raporta-
rea IFRS trebuie să le deţină sunt
supuse unui intens proces de revi-
zuire.
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c) Referitor la problemele care necesită clari-
ficări suplimentare înainte de adoptarea
IFRS ca bază unică de raportare 

Majoritatea respondenţilor consideră
necesară elaborarea unor ghiduri profe-
sionale de aplicare a IFRS care să conţi-
nă îndrumări şi soluţii practice adaptate
la operaţiunile specifice SSIF.
Elaborarea unor instrucţiuni privind
retratarea informaţiei financiare în con-
formitate cu cerinţele IFRS, deconecta-
rea/reconcilierea dispoziţiilor fiscale
de/cu cerinţele de raportare financiară,
elaborarea unui plan de conturi IFRS
constituie alte exemple de aspecte care
necesită clarificări suplimentare, înainte
de adoptarea IFRS ca bază unică de
raportare de către SSIF.

d) Referitor la capacitatea de adoptare
IFRS ca bază unică de raportare 

La data realizării studiului, un procent
semnificativ din numărul de entităţi
chestionate (80%) a fost asociat cu con-
cluzia generală potrivit căreia tranziţia la
raportarea IFRS ca bază a sistemului de
contabilitate nu este oportună. Printre
argumentele invocate, cele relevante au
fost descrise la pct. b). Dintre cele trei
entităţi care au declarat că deţin resurse-
le necesare să adopte IFRS ca bază
unică de raportare, una a menţionat că
întocmeşte situaţii financiare conform
IFRS începând cu exerciţiul financiar al
anului 2009.

e) Referitor la necesitatea modificării/com-
pletării legislaţiei fiscale în cazul în care
se va decide cu privire la aplicarea IFRS
ca bază unică de raportare

Un procent de 73,33% dintre respon-
denţi este asociat cu necesitatea modifi-
cării/completării legislaţiei fiscale în
cazul în care IFRS devin baza de rapor-
tare financiară a SSIF. Astfel de modifi-
cări ar trebui să se refere la regimul fis-
cal al provizioanelor pentru riscuri şi
cheltuieli, al ajustărilor pentru deprecie-
rea activelor şi pentru pierderi de valoa-
re în cazul investiţiilor financiare sau al

impozitului amânat recunoscut con-
form IAS 12.

În sinteză, reţinem ca fiind relevante
unele limitări inerente procesului de
adoptare a IFRS: (i) faptul că la nivelul
SSIF nu au fost iniţiate programe de pregătire
profesională a personalului implicat în
raportarea financiară conform IFRS,
pentru care resursele financiare alocate
ar fi putut determina o creştere semnificati-
vă a costurilor operaţionale; (ii) lipsa unor ghi-
duri profesionale sau instrucţiuni specifice
care să îmbunătăţească nivelul calitativ
al raportărilor financiare IFRS, în con-
textul în care IFRS aplicabile deţinerii şi
tranzacţionării de instrumente financia-
re reprezintă standarde cu un nivel ridi-
cat de complexitate, care necesită exer-
citarea unor raţionamente profesionale
complexe; (iii) procesul de tranziţie la
raportarea conformă cu IFRS, în scop
informativ, a fost extins asupra perioa-
dei de raportare încheiate la 31.12.2013,
ceea ce sugerează ideea că în continuare
SSIF nu sunt complet pregătite pentru a

adopta IFRS ca bază exclusivă a proce-
sului de raportare financiară în relaţia
cu utilizatorii externi. 

Impactul tranziţiei 
la raportarea conformă 

cu IFRS 
– rezultate empirice

Acest studiu îşi propune să cuantifice
impactului generat de tranziţia la rapor-
tarea financiară conformă cu IFRS în
cazul societăţilor de servicii de investiţii
financiare (SSIF) care prestează servicii
şi activităţi de investiţii financiare pe
piaţa românească de capital. Studiul a
fost realizat pe un eşantion de 43 enti-
tăţi (SSIF) şi a avut în vedere situaţiile
financiare individuale prezentate pentru
perioadele de raportare încheiate la 31
decembrie 2012, respectiv 31 decembrie
2011. Selecţia eşantionului este redată
în tabelul 1. 
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În cercetarea noastră s-a pornit de la un
eşantion iniţial de 61 de entităţi care au
desfăşurat activităţi şi servicii de investi-
ţii financiare în anul 2012, potrivit
informaţiilor disponibile pe pagina ofi-
cială de internet a operatorului de piaţă
„SC Bursa de Valori Bucureşti SA”
(BVB). Din sfera cercetării au fost
omise 18 entităţi, din care: (i) 9 instituţii
de credit care raportează rezultatele
financiare asociate activităţilor de inter-
mediere financiară în cadrul situaţiilor
financiare individuale sau consolidate,
specifice sectorului bancar; (ii) 2 inter-
mediari înregistraţi în alte state mem-
bre, care activează în România în baza
paşaportului european emis în confor-
mitate cu prevederile directivei MiFID;
şi (iii) 7 intermediari care în prezent nu
mai deţin autorizaţie de funcţionare ca
SSIF pe piaţa de capital din România.
În consecinţă, eşantionul final include
doar SSIF care sunt în prezent înscrise

în Registrul public al Autorităţii de
Supraveghere Financiară (RAS), respec-
tiv 43 de entităţi. Dintre aceste entităţi,
un număr de 26 SSIF tranzacţionează
în nume propriu şi au cumulat o cotă
de piaţă de 57,84% la nivelul anului
2012, în timp ce un număr de 17 SSIF
nu tranzacţionează în nume propriu din
cauza limitărilor impuse de capitalul ini-
ţial2, cumulând o cotă de piaţă la nive-
lul anului 2012 de 8,23%. Se constată o
pondere majoritară a SSIF care tranzac-
ţionează în nume propriu, acest aspect
fiind considerat relevant în cercetarea
noastră prin prisma ajustărilor de con-
formitate IFRS aplicate asupra deţinerii
şi tranzacţionării instrumentelor finan-
ciare. 

Un obiectiv esenţial în cercetarea noas-
tră l-a constituit evaluarea la nivelul
eşantionului a performanţelor financia-
re raportate de SSIF în perioada 2011-

2012, într-o abordare comparativă RAS
– IFRS. Rezultatele obţinute au fost
prezentate sintetic în tabelul 2. 

Din prezentările de informaţii regăsite
în conturile de profit sau pierdere ela-
borate de intermediari conform RAS
am concluzionat că:

è la nivelul anului 2011 un număr de
20 SSIF au raportat profit, repre-
zentând 46,51% la nivelul eşantio-
nului, respectiv un număr de 23
SSIF au raportat pierdere, în pro-
porţie de 53,49% la nivelul eşantio-
nului. În consecinţă, valoarea con-
solidată a pierderilor (45.551.398
lei) a fost superioară profitului con-
solidat (14.018.413 lei), ceea ce a
determinat înregistrarea unui rezul-
tat agregat negativ (31.532.985 lei). 

è la nivelul anului 2012 s-a înregistrat
o diminuare a numărului de SSIF
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care au raportat profit (-4) şi impli-
cit o creştere a numărului de SSIF
care au raportat pierderi (+3). În
consecinţă, ponderea SSIF care au
raportat profit a scăzut la 37,21%,
în timp ce ponderea SSIF care au
raportat pierderi a crescut la 60,47%.
În termeni valorici, profitul conso-
lidat s-a diminuat la 9.579.907 lei,
respectiv cu 31,66%, aceeaşi evolu-
ţie fiind remarcată şi pentru pierde-
rea consolidată care s-a diminuat la
26.075.604 lei, respectiv cu 42,76%.
În aceste condiţii, rezultatul agregat
conform RAS a confirmat o ten-
dinţă de ameliorare, în sensul redu-
cerii pierderii agregate la nivelul de
16.495.697 lei, ceea ce reprezintă o
scădere cu 47,69%. 

Analiza informaţiilor prezentate în
situaţiile rezultatului global elaborate de
intermediari conform IFRS a permis
desprinderea următoarelor concluzii:

è la nivelul anului 2011 un număr de
14 SSIF au raportat profit, repre-
zentând 32,56% la nivelul eşantio-
nului, respectiv un număr de 24
SSIF au raportat pierdere, în pro-
porţie de 55,81% la nivelul eşantio-
nului. Pentru un număr de 5 SSIF
nu au fost disponibile situaţiile
financiare întocmite potrivit IFRS,
reprezentând un procent de
11,63%. În aceste condiţii, valoarea
consolidată a pierderilor
(39.591.363 lei) a fost superioară
profitului consolidat (7.104.346 lei),
ceea ce a determinat înregistrarea
unui rezultat agregat negativ
(32.487.017 lei). 

è la nivelul anului 2012 s-a constatat
menţinerea numărului de interme-
diari care au raportat profit (14
entităţi) şi o diminuare a numărului
de SSIF care au raportat pierderi 
(-7). O limitare a cercetării noastre
s-a datorat creşterii numărului de
entităţi pentru care nu au fost dis-
ponibile situaţiile financiare IFRS
(+7). În consecinţă, ponderea SSIF

care au raportat profit s-a menţinut,
iar ponderea SSIF care au raportat
pierderi a scăzut la 39,53%. În ter-
meni valorici, profitul consolidat 
s-a majorat la 8.895.175 lei, respec-
tiv cu 25,21%, în timp ce pierderea
consolidată s-a diminuat la
25.203.263 lei, respectiv cu 36,34%.
În aceste condiţii, rezultatul agregat
conform IFRS a confirmat o ten-
dinţă de ameliorare, în sensul redu-
cerii pierderii agregate la nivelul de
16.308.088 lei, ceea ce reprezintă o
scădere cu 49,80%. 

Analiza comparativă a performanţelor
financiare raportate RAS – IFRS în cele
două perioade de raportare fundamen-
tează următoarele concluzii relevante:

è în ambele perioade de raportare
numărul de entităţi care au raportat
profit conform IFRS a fost mai
redus decât numărul de entităţi care
au raportat profit conform RAS;

è valoarea agregată a rezultatului glo-
bal pozitiv raportat conform IFRS
în anul 2011 a fost semnificativ mai
mică (-49,32%) decât valoarea pro-
fitului consolidat raportat conform
RAS în aceeaşi perioadă.
Volatilitatea s-a atenuat substanţial
în anul 2012 (-7,15%);

è numărul de entităţi care au raportat
pierderi conform IFRS a fost sensi-
bil apropiat de numărul de entităţi
care au raportat pierderi conform
RAS în anul 2011, în timp ce
numărul de entităţi care au raportat
pierderi conform IFRS în anul
2012 a fost semnificativ mai mic
decât numărul de entităţi care au
raportat pierderi conform RAS în
aceeaşi perioadă (-34,62%);

è valoarea agregată a rezultatului glo-
bal negativ raportat conform IFRS
în anul 2011 a fost mai mică 
(-13,08%) decât valoarea pierderii
consolidate raportată conform RAS
în aceeaşi perioadă. Volatilitatea s-a
atenuat substanţial în anul 2012 
(-3,35%);

è performanţele financiare sunt
„îmbunătăţite” de raportarea con-
form RAS în anul 2011, respectiv
de raportarea conform IFRS în
anul 2012, prin prisma unui rezultat
agregat negativ mai mic. 

Aceste concluzii susţin ipoteza unei
volatilităţi majore a rezultatului contabil
obţinut prin retratarea informaţiilor
financiare conform cerinţelor IFRS,
chiar şi în condiţiile în care, la nivelul
eşantionului rezultatele agregate negati-
ve sunt sensibil apropiate în cele două
cadre de raportare (-2,94% în 2011, res-
pectiv -1,14% în 2012). Această consta-
tare justifică o analiză detaliată a impac-
tului tranziţiei la raportarea IFRS la
nivelul fiecărei entităţi incluse în eşan-
tion. Rezultatele obţinute au fost sinte-
tizate în tabelul nr. 3 şi confirmă
următoarele:

è în anul 2011, pentru un număr de
15 entităţi impactul tranziţiei la
IFRS s-a materializat în ajustări de
conformitate negative, în timp ce
ajustări de conformitate pozitive au
fost identificate doar pentru un
număr de 8 entităţi. În anul 2012,
situaţia a devenit mai echilibrată din
acest punct de vedere, raportul
fiind de 10 la 9. În dinamică, se
constată o diminuare a numărului
de entităţi care au înregistrat un
impact negativ (-5) în anul 2012
comparativ cu 2011, ceea ce reflec-
tă o ameliorare a performanţei
financiare;

è pentru o pondere semnificativă de
entităţi (34,88% în 2011 şi 27,91%
în 2012) nu s-au identificat ajustări
de conformitate IFRS în urma
comparaţiei rezultatului perioadei
determinat potrivit RAS cu rezulta-
tul perioadei determinat conform
IFRS, ceea ce ridică unele incertitu-
dini privind credibilitatea raportării
IFRS. Mai mult decât atât, pentru
alte entităţi (11,56% în 2011 şi
27,91% în 2012) nu a fost posibilă
evaluarea impactului tranziţiei la
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IFRS în lipsa disponibilităţii situaţii-
lor financiare conform IFRS.
Aceste aspecte pot constitui limitări
semnificative în cercetarea noastră;

è în ambele perioade de raportare
valoarea agregată negativă a ajustă-
rilor de conformitate IFRS a fost
mai mare decât valoarea agregată
pozitivă, sugerând faptul că, la nive-
lul eşantionului, performanţele
financiare ale entităţilor ar putea fi
dezavantajate de tranziţia la rapor-
tarea IFRS. 

Un aspect sensibil al cercetării noastre a
vizat cuantificarea influenţelor determi-
nate de ajustările de conformitate IFRS
asupra performanţelor financiare. În
acest scop, au fost observate trei cate-
gorii majore de ajustări aplicate asupra
informaţiilor financiare RAS, în vederea
asigurării conformităţii cu IFRS:

è „ajustarea 1”: modificări în valoa-
rea justă a activelor financiare dis-

ponibile pentru vânzare, recunos-
cute în alte elemente ale rezultatului
global;

è „ajustarea 2”: valoarea consolidată
a altor ajustări recunoscute în rezul-
tatul global (modificarea valorii
juste a imobilizărilor utilizate sau
disponibile pentru vânzare, a inves-
tiţiilor imobiliare, şi efectele
recunoaşterii impozitului amânat);

è „ajustarea 3”: valoarea consolidată
a ajustărilor în profitul sau pierde-
rea perioadei (modificări în valoarea
justă a activelor financiare disponi-
bile pentru vânzare şi a activelor
financiare desemnate la valoarea
justă prin profit sau pierdere; şi
efectele recunoaşterii impozitului
amânat). 

Pentru cuantificarea influenţelor ajustă-
rilor de conformitate IFRS asupra per-
formanţelor financiare (rezultatul glo-
bal), s-a procedat la determinarea pon-

derilor absolute înregistrate de aceste
ajustări în valoarea rezultatului global
raportat de entităţi în 2012 şi 2011.
Tabelul 4 sintetizează rezultatele obţi-
nute, care permit următoarea ierarhiza-
re a ajustărilor IFRS în funcţie de
influenţa în rezultatul global:

è „ajustarea 3” deţine cea mai ridi-
cată frecvenţă la nivelul eşantionu-
lui analizat, în ambele perioade de
raportare. Emitem ipoteza conform
căreia acest tip de ajustare deţine
cea mai importantă influenţă în
rezultatul global (performanţa
financiară), având în vedere că pon-
derile medii în cele două perioade
de raportare s-au menţinut la un
nivel ridicat şi au înregistrat o
variaţie nesemnificativă;

è „ajustarea 1” înregistrează o pon-
dere maximă de 439,16% şi o pon-
dere medie de 62,03% în rezultatul
global la nivelul anului 2011, ceea
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ce ne determină să apreciem că
acest tip de ajustare are o influenţă
de intensitate medie, în raport cu
celelalte categorii de ajustări. 

è „ajustarea 2” înregistrează cele
mai scăzute ponderi medii în rezul-
tatul global, având în consecinţă o
influenţă reziduală asupra perfor-
manţei financiare. 

Cercetarea noastră a fost extinsă prin
identificarea unor posibile cauze care au
determinat recunoaşterea ajustărilor de
conformitate IFRS în urma retratării
informaţiilor financiare prezentate con-
form cerinţelor RAS. 

În acest sens, a fost formulată ipoteza
potrivit căreia desfăşurarea activităţilor
de tranzacţionare în nume propriu (engl.
house trading) a influenţat semnificativ
recunoaşterea ajustărilor de conformita-
te IFRS, cu impact asupra rezultatului
global şi implicit asupra performanţelor
financiare raportate de SSIF. Pentru tes-
tarea acestei ipoteze s-a utilizat un
model de regresie lineară utilizând pro-
gramul statistic SPSS. 

Variabila independentă selectată a fost
una dihotomică, având valoarea „unu”
pentru situaţia în care SSIF este autori-
zată să tranzacţioneze în nume propriu
şi valoarea „zero” în caz contrar3.
Variabilele dependente au fost selectate
ca fiind cele trei categorii de ajustări de
conformitate prezentate anterior.
Rezultatele cercetării au fost sintetizate
în tabelul 5. 

Rezultatele obţinute au permis emiterea
următoarelor concluzii:

è tranzacţionarea în nume propriu nu
a avut o influenţă semnificativă în
recunoaşterea ajustărilor de confor-
mitate IFRS. Astfel, doar 15,10%
dintre „ajustările 1” (recunoscute
în 2012), respectiv 17,20% şi

10,50% din „ajustările 2” (recu-
noscute în 2012 şi 2011) au fost
determinate de faptul că SSIF sunt
autorizate să tranzacţioneze în
nume propriu, în timp ce „ajustă-
rile 3” au fost influenţate în pon-
deri neglijabile, potrivit indicatoru-
lui R Square. Valorile Adjusted R
Square confirmă corelaţii nesemni-
ficative şi indirecte pentru ponderi-
le neglijabile evidenţiate de
indicatorul R Square;

è testul de semnificaţie a furnizat
valori mai mari sau sensibil apro-
piate („ajustare 2” în 2012) faţă de
pragul de semnificaţie 0,05 în cazul
tuturor ajustărilor determinate pen-
tru cele două perioade de raportare.
În aceste condiţii, decidem accepta-
rea ipotezei nule şi respingerea ipo-
tezei potrivit căreia există o corela-
ţie semnificativă între tranzacţiona-
rea în nume propriu şi ajustările de
conformitate IFRS.

Perspectivele cercetării au în vedere
identificarea altor factori de influenţă
care comportă un impact semnificativ
asupra rezultatului global ca măsură a
performanţei, prin prisma recunoaşterii
ajustărilor de conformitate IFRS.

Concluzii şi 
perspective ale 

cercetării 
Rezultatele cercetărilor au confirmat
faptul că societăţile de servicii de inves-
tiţii financiare nu sunt complet pregătite
pentru finalizarea procesului de tranzi-
ţie la raportarea conformă cu IFRS.
Edificator în acest sens este faptul că în
anul 2012 un număr de 12 entităţi nu
au înregistrat ajustări de conformitate
IFRS, iar pentru alte 12 entităţi nu au
fost disponibile situaţiile financiare
IFRS pe paginile oficiale de internet
(cerinţă impusă de Instrucţiunea
CNVM 6/2011). Argumente suplimen-
tare au fost aduse în urma procesării
informaţiilor obţinute prin tehnica son-
dajului, în sensul în care o pondere
semnificativă de entităţi (60%) a indicat
factori care îşi pun o amprentă negativă
asupra rezultatelor financiare: costuri de
conformitate IFRS, costuri de auditare
a situaţiilor financiare IFRS, costuri
operaţionale asociate menţinerii în para-
lel a două sisteme de raportare financia-
ră (RAS şi IFRS). Aceste elemente de
cost sunt dificil de susţinut în contextul
în care lichiditatea pieţei de capital este
menţinută la un nivel extrem de scăzut,
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ceea ce afectează negativ profitabilitatea
intermediarilor. 

Cu toate acestea, aplicarea IFRS la
întocmirea în scop informativ a unui set
complet de situaţii financiare anuale a
reprezentat o etapă utilă pentru SSIF
cel puţin din perspectiva familiarizării
cu noile cerinţe de raportare. În plus,
autoritatea de reglementare (ASF) a
întreprins demersurile necesare pentru
formarea unui grup de lucru IFRS al
cărui obiectiv este acela de a elabora
ghiduri profesionale specifice raportării
financiare IFRS şi adaptate la specificul
activităţilor de investiţii realizate de
SSIF. 

Ne exprimăm încrederea că astfel de
ghiduri vor facilita creşterea calităţii
raportărilor financiare şi vor contribui
la uniformizarea raportărilor financiare
IFRS pregătite pe viitor de SSIF. 

Tranziţia la raportarea performanţelor
financiare conform IFRS poate deter-
mina volatilităţi majore în rezultatele
perioadei, ca urmare a ajustărilor de
conformitate. În aceste condiţii, decizii-
le economice ale investitorilor pot fi
sensibil influenţate, afectând perspecti-
vele de dezvoltare ale entităţilor, în con-
diţiile în care rezultatele operaţionale
sunt negativ influenţate de contextul
actual ce caracterizează volumul activi-
tăţii de tranzacţionare pe piaţa de capi-
tal din România. Un posibil demers de
investigare poate face obiectul cercetări-
lor viitoare. l

Această lucrare nu şi-a propus să abor-
deze conformitatea raportărilor finan-
ciare ale SSIF cu cerinţele IFRS. O ast-
fel de perspectivă conturează altă direc-
ţie de cercetare în viitor, atenţia noastră

urmând a fi canalizată în direcţia con-
formităţii cu dispoziţiile de raportare
impuse de IFRS aplicabile deţinerii 
şi tranzacţionării instrumentelor finan-
ciare.

DĂNESCU, SPĂTĂCEAN & MATEIU (MAN)  l

Ball R., International Financial Reporting
Standards (IFRS): Pros and Cons for
Investors, Accounting and Business
Research, International Accounting
Policy Forum, 2006, pp. 5-27;

Cordazzo M., The Impact of  IFRS on Net
Income and Equity: Evidence from Italian
Listed Companies, Journal of  Applied
Accounting Research, Vol. 14, 2012;

Dunne et al., The Implementation of  IFRS
in the UK, Italy and Ireland, The
Institute of  Chartered Accountants
of  Scotland, 2008;

Feleagă N., Malciu L., Bunea Şt., Bazele
contabilităţii. O abordare europeană şi
internaţională, Editura Economică,
Bucureşti, 2002, p. 68;

Fox A., Helliar C., Veneziani M.,
Hannah G., The Costs and Benefits of
IFRS Implementation in the UK and
Italy, Journal of  Applied Accounting
Research, Vol. 14, 2008;

Iatridis G., Dalla K., The impact of  IFRS
implementation on Greek listed companies:
An Industrial Sector and Stock Market
Index Analysis, International Journal
of  Managerial Finance, Vol. 7, 2011,
pp. 284 – 303;

Jermakowicza E.K., Gornik-
Tomaszewski S., Implementing IFRS

from the perspective of  EU publicly traded
companies, Journal of  International
Accounting, Auditing and Taxation
13, 2006, pp. 89-119;

Stent W., Bradbury M., Hooks J., IFRS in
New Zealand: Effects on Financial
Statements and Ratios, Pacific
Accounting Review, Vol. 22, 2010,
pp. 92 – 107; 

Instrucţiunea CNVM nr. 6/2011 privind
aplicarea Standardelor Internaţionale
de Raportare Financiară de către
entităţile autorizate, reglementate şi
supravegheate de Comisia Naţională
a Valorilor Mobiliare

Regulamentul CNVM nr. 4/2011 privind
Reglementările contabile conforme
cu Directiva IV-a a Comunităţilor
Economice Europene aplicabile enti-
tăţilor autorizate, reglementate şi
supravegheate de Comisia Naţională
a Valorilor Mobiliare.

IFRS Foundation, Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară
IFRS. Partea A: Cadrul general concep-
tual pentru raportarea financiară, Prefaţa
la IFRS şi textul integral al IFRS, emise
la 1 ianuarie 2011, IAS 1 Prezentarea
Situaţiilor Financiare, par. 7, Editura
CECCAR (traducere), Bucureşti,
2011. 

Bibliografie





38 Audit financiar, anul XI

Introducere
Relaţia auditului public extern cu
ceilalţi piloni ai bunei guvernanţe
publice a stârnit interesul cercetătorilor,
însă până în acest moment foarte
puţine studii empirice au fost conduse
în acest sens (Pilcher et al., 2011;
Hepworth and Koning, 2012). Drept
urmare, prin intermediul studiului
nostru, ţinând cont de cele identificate
până în acest moment, urmărim relaţia
auditului public extern cu auditul pu -
blic intern şi controlul intern, având
drept obiectiv de cercetare determi -
narea măsurii în care comitetele de
audit sunt implementate la nivelul
ţărilor din Uniunea Europeană.

Cu privire la relaţia auditul public
extern – auditul public intern, în anul
2011 OECD1 a realizat un raport pri-
vind Controlul Intern şi Auditul Intern:
Asigurarea integrităţii şi responsabilităţii în
sectorul public. Utilizând ca instrument
de cercetare chestionarul, acest or -
ganism a colectat informaţii cu privire
la contribuţia standardelor profesionale,
sistemelor de control intern şi activi -
tăţilor de audit intern la consolidarea
responsabilităţii şi integrităţii în secto -
rul public, în cadrul a 73 de ministere,
din 12 ţări. Rezultatele sondajului ne
oferă informaţii cu privire la relaţia de
comunicare dintre auditul extern şi
auditul intern din cadrul sectorului
public şi măsura în care contribuie
această relaţie la reducerea riscului de
fraudă şi corupţie. 

Auditul 
public extern 
şi pilonii bunei
guvernanţe 
publice
în statele membre 
ale Uniunii Europene

Cuvinte cheie: audit public extern, audit public intern, control intern, guvernanță
publică

External Public Audit and the Pillars of Public
Good Governance in The Member States of EU

Abstract

This empirical study explored the association between external public audit and certain
pillars as internal control and internal audit in the Member States of the European
Union. The date of accession was chosen as reference item to be compressed in this
dynamic approach. The results documented were threefold as following: the date of
accession to the European Union did not influenced significantly the development of
the relationship between public external audit and the internal audit; the date of acces-
sion to the European Union did not had a significant impact on the organization and
implementation of Audit Committees; the system of Public Internal Financial Control did
not influenced significantly the relationship between public external audit and internal
control..
Key words: public external audit, public internal audit, internal control, public gover-

nance
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Din cadrul acestui studiu, următoarele
constatări sunt relevante pentru obiecti-
vul nostru (OECD, 2011), astfel:

v Relaţia auditului public extern cu
auditul public intern şi măsura până
la care merge această relaţie este
reglementată şi poate varia: 

- scăzută (cazul Braziliei); 
- minim necesară – prin care accesul

auditului public extern la auditul
public intern este acordat la
cerere (unele ministere din
Marea Britanie); 

- colaborare – între cele două profe-
sii există înţelegeri sub formă de
memorandumuri (unele ministe-
re din Marea Britanie); 

- intensitate medie (Bulgaria, Franţa,
Japonia, Olanda, Suedia); 

- intensitate ridicată (Australia,
Canada, Finlanda, Africa de Sud,
Marea Britanie şi Statele Unite);

v În 87% dintre cazuri auditul public
extern are acces nelimitat la perso-
nalul şi la rapoartele auditului
public intern (excepţie făcând
Suedia, unde din patru ministere
interogate trei au răspuns negativ); 

v În 73% dintre cazuri există proce-
dee prin care rapoartele auditului
public intern sunt comunicate siste-
matic auditului public extern.

În cele ce urmează am comprimat mai
multe segmente, astfel: revizuirea litera-
turii de specialitate, scopul şi obiectivul
studiului, prezentarea metodologiei de
cercetare, finalizând cu un ultim seg-
ment în care sunt dezvoltate concluziile
şi sunt amintite principalele limite afe-
rente, ca premise pentru viitoare cerce-
tări.

Revizuirea literaturii 
de specialitate

Pilcher et al. (2011) a urmărit ca princi-
pal obiectiv în studiul condus să răs-

pundă la întrebarea: În ce măsură auditul
public extern se bazează pe activitatea de
audit public intern şi ce factori determină gra-
dul acesta de încredere? Scopul general a
fost de a examina abordarea auditului
public în cea mai mare agenţie guverna-
mentală de stat din Australia de Vest. În
urma analizei ajunge la trei constatări
majore, astfel: 

1. Percepţia privind încrederea acorda-
tă activităţii de audit intern de către
echipa de audit extern a fost incon-
secventă între părţi;

2. Există bariere de comunicare între
cele două profesii; 

3. Există puncte de vedere diferite în
ceea ce priveşte eficienţa auditului
atunci când zona geografică supusă
controlului este vastă.

În ceea ce priveşte activitatea
comitetelor de audit, studiul lui
Hepworth and Koning (2012) asupra
Comitetelor de audit din sectorul public aduce
o contribuţie importantă domeniului,
prin abordarea modelelor comitetelor
de audit din sector privat, sugerând
modul în care aceste modele ar putea fi
aplicate circumstanţelor din sectorul
public (dar fără să ia în considerare
circumstanţele individuale ale ţărilor).
Aceştia ajung la concluzia că în prezent
comitetele de audit sunt o caracteristică
neobişnuită în statele membre ale
Uniunii Europene, unde doar patru ţări
au stabilite comitete de audit extinse
privind guvernanţa (Marea Britanie,
Olanda, Irlanda şi Franţa) sau variaţii
foarte apropiate ale acestora (în alte
şapte ţări ale Europei sunt menţionate
în cadrul unor legi relevante comitetele
de audit). Restul ţărilor comportă o
experienţă redusă privind activitatea şi
apetitul pentru astfel de comisii
(Hepworth and Koning, 2012). 

Potrivit aceloraşi autori, comitetele de
audit sunt rare în ţările în curs de dez -
voltare şi în ţările cu economie de tra n -
ziţie, dar există un interes în creştere
pentru dezvoltarea conceptului. În

Europa şi în zonele înconjurătoare ei
există aranjamente sectoriale privind
comitetele de audit public, care pot
varia de la „comitetele de audit privind
guvernanţa” (similar celor din sectorul
privat), la „consiliile centrale consulta-
tive de audit” sau la „comitetele de
management privind auditul intern”,
ataşate unui minister sau municipalităţii. 

La Conferinţa găzduită şi organizată de
către Comisia Europeană în luna sep-
tembrie 2009, la Bruxelles, ce a avut ca
temă de dezbatere Controlul Financiar
Public Intern (CFPI), s-a subliniat faptul
că, după aderare, multe dintre cele 12
ţări noi membre ale Uniunii Europene
nu au mai continuat în mod corespun-
zător dezvoltarea CFPI, deşi le-a revenit
de drept acest rol. Astfel încât, Comisia
Europeană a recomandat ca Instituţiile
Supreme de Audit să intervină prompt
prin evaluarea stadiului de implementa-
re a CFPI în propriile ţări şi să impul-
sioneze dezvoltarea continuă cu o mai
mare operativitate a acestuia (Curtea de
Conturi a României, 2011:3).

În acelaşi timp, potrivit Compedium-ului
privind sistemul de control intern în statele
membre ale Uniunii Europene (European
Commission, 2012), aderarea ţărilor a
fost fundamentală pentru modul în care
cele mai noi 12 state membre au refor -
mat administraţiile publice, la modul
general, şi sistemele de control intern,
în particular. Aderarea a influenţat, de
asemenea, sistemele de control intern
adoptate de ţările care au devenit state
membre ale Uniunii Europene la mijlo -
cul anilor 1990 (Austria, Finlanda,
Suedia).

În ceea ce priveşte sistemele de control
intern, acestea diferă de la ţară la ţară
(Clive and Pittmanb, 2010), întrucât se
află sub tutela acordurilor de guvernare
generale cu fiecare dintre părţile con sti -
tuţionale interesate - Guvernul, Parla -
mentul şi Instituţia Supremă de Audit. 

Date fiind aceste discrepanţe şi proble -
mele semnalate anterior, studiul nostru
poate fi considerat atât oportun, cât şi
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relevant. În următoarele segmente vom
prezenta scopul şi obiectivul studiului
condus, metodologia de cercetare,
rezultatele studiului empiric întreprins.
Un ultim segment va comprima con -
cluziile studiului, precum şi limitele
aferente cercetării.

Scopul şi obiectivul
studiului

Prin intermediul studiului nostru şi
bazându-ne pe literatura de specialitate,
dorim să evaluăm magnitudinea
relaţiilor auditului public extern cu
ceilalţi factori implicaţi în cadrul
guvernanţei publice: auditul public
intern, comitetele de audit şi controlul
intern, în cadrul ţărilor membre ale
Uniunii Europene. Astfel încât, în lumi-
na acestui obiectiv principal am elabo-
rat trei obiective secundare astfel:

v Identificarea relaţiei auditul public
extern-auditul public intern în cadrul
ţărilor din UE. Prin acest obiectiv
secundar dorim să identificăm dacă
momentul în care ţările din UE au
aderat influenţează semnificativ
nivelul relaţiei dintre cele două pro-
fesii, determinând nivelul mai slab
de dezvoltare a relaţiei în U-122;

v Identificarea comitetelor de audit în ţările
din UE. De asemenea, prin acest
obiectiv secundar dorim să
identificăm dacă momentul în care
ţările din UE au aderat influenţează
semnificativ faptul că la nivelul lor
există sau nu organizate comitete
de audit;

v Identificarea relaţiei auditul public
extern-controlul intern, ca ultim
obiectiv secundar. Dorim să
identificăm măsura în care legătura
dintre auditul public extern –
controlul intern este influenţată de
nivelul de dezvoltare al CFPI. 

Metodologia de 
cercetare

În realizarea studiului nostru am anali-
zat în detaliu site-urile web ale
Instituţiilor Supreme de Audit ale ţări-
lor membre UE. În acest scop am ape-
lat la observaţia neparticipativă, acce-
sând legislaţia şi reglementările ce au
legătură cu obiectivele studiului nostru.
În continuare am procedat la prezenta-
rea ipotezelor de cercetare, a modului
în care au fost colectate datele, exempli-
ficarea eşantionului final, precum şi me -
toda statistică utilizată. Astfel că, ţinând
cont de obiectivele noastre, am formu-
lat următoarele ipoteze de cercetare:

H1: Momentul aderării ţărilor la
Uniunea Europeană nu
influenţează semnificativ nivelul de
dezvoltare al relaţiei auditul extern
– auditul intern în domeniul
public; 

H2: Momentul aderării la Uniunea Eu -
ropeană nu influenţează
semnificativ organizarea şi imple-
mentarea comitetelor de audit în
cadrul ţărilor membre;

H3: Relaţia auditul public extern-
controlul intern este influenţată
direct de nivelul de dezvoltare al
sistemului de Control Financiar
Public Intern (CFPI) în ţările din
Uniunea Europeană.

Pentru a valida sau invalida sub aspect
empiric ipotezele dezvoltate au fost
selectate câteva variabile reprezentative
pe care le-am analizat în toate ţările
membre UE. În acest sens, am analizat
un număr de 10 variabile (prezentate în
tabelul 1), explorând pe baza acestora
270 de itemi din cadrul a 27 de ţări
membre ale UE. Croaţia a fost exclusă
din analiză întrucât nu prezenta la data
conducerii studiului informaţii în limba
engleză cu privire la datele analizate.
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Cele 10 variabile abordate reprezintă
cerinţe sau propuneri formulate în
cadrul ghidurilor de prezentare sau a
standardelor.

În urma stabilirii variabilelor specifice
fiecărei ipoteze în parte, am codificat
datele culese de la nivelul ţărilor mem-
bre ale Uniunii Europene. Am acordat
valoarea „1” atunci când elementul ana-
lizat exista, iar în cazul în care se infir-
ma existenţa unui element în cadrul
unei ţări membre am alocat valoarea
„0”. Pentru ipoteza H1 au fost luate în
considerare indicatorii: Momentul aderării
şi Nivelul de dezvoltare al relaţiei auditul
public extern-auditul public intern. Cel din
urmă indicator, la rândul lui, este
măsurat de noi prin itemi precum:
existenţa bazei legale privind auditul
public intern în ţările membre; nivelul
de acoperire a sectorului public de către
sistemul de audit intern (acoperă între-
gul sistem public sau doar părţi ale
acestuia); existenţa unor instituţii de
coordonare a auditului intern; existenţa
relaţiei auditul public extern-auditul
intern.

Pentru ipoteza H2 indicatorii utilizaţi
sunt Momentul aderării şi Existenţa comite-
telor de audit, iar în cazul ipotezei H3,
indicatorii utilizaţi sunt Relaţia auditul
public extern-control intern, măsurată de
noi prin INTOSAI GOV 9110 -
responsabilitatea Instituţiilor Supreme
de Audit de a evalua controlul intern ca
parte integrantă a auditului financiar şi
al performanţei şi Nivelul de dezvoltare al
CFPI, măsurat de noi prin cadrul
aceluiaşi standard INTOSAI GOV
9110 luând în calcul următoarele:
existenţa bazei legale privind sistemul
de control intern; responsabilitatea con-
trolului intern privind riscurile şi
asigurarea rezonabilă; existenţa unor
instituţii de coordonare a controlului
intern.

Pentru a analiza existenţa unei legături
între două variabile, vom folosi testul
χ2 – Chi pătrat. Conform principiului
general de aplicare a testului χ2 – Chi

pătrat, datele colectate referitoare la
cele două variabile ale unei ipoteze se
sintetizează sub forma unei serii bidi-
mensionale, conform tabelului 2.

În cazul nostru pe prima linie în
Tabelul nr. 2 au fost trecute variantele
aferente uneia din variabile – Momentul
aderării, iar pe prima coloană - variantele
celei de-a doua – Nivelul de dezvoltare a
relaţiei dintre auditul intern şi cel extern.
Pornind de la acest tabel, am construit
tabelul frecvenţelor recalculate (Tabelul
nr. 3) cu ajutorul următoarei formule:

Dacă între cele două tabele nu se con-
stată nici o diferenţă, înseamnă că cele
două variabile (X - Momentul aderării şi

Y - Nivelul de dezvoltare al relaţiei auditul
extern-auditul intern) sunt independente.
Cu cât diferenţele dintre cele două tabe-
le sunt mai mari, cu atât intensitatea
legăturii dintre variabile este considerată
a fi mai mare. Aceste diferenţe au fost
calculate cu ajutorul următoarei formu-
le elaborate de către Pearson, astfel:

Unde: χ2 este o variabilă aleatoare cu 
υ = (i-1)(j-1) grade de libertate, în care 
i şi j arată numărul de variante ale celor
două variabile (în cazul nostru fiind
vorba despre 4 coloane şi 4 linii).
Valoarea lui χ2

calculat poate să difere
sau nu semnificativ de 0. Dacă această
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valoare este 0, între cele două tabele nu
există nici o diferenţă, acestea fiind
independente.

Pentru extinderea rezultatelor obţinute
la populaţia univers am formulat
ipoteza nulă cu privire la χ2 , astfel:

Dacă χ2 = 0 nu există legătură între
variabile, la nivelul populaţiei totale. 

Pentru alegerea ipotezei adevărate, am
comparat valorile

unde q reprezintă pragul de semnifica-
ţie, care de obicei se alege mai mic sau
egal cu 0,05 (ceea ce va corespunde
unei probabilităţi de garantare a
rezultatelor de 1-q), iar υ = (I-1)(J-1).
Regulile de decizie au fost următoarele:

v Dacă  

ipoteza nulă nu se poate respinge
cu o probabilitate P = 1 – q;

v Dacă  

ipoteza H0 se respinge şi se acceptă
alternativa.

Analiza datelor, 
rezultatele obţinute şi

discuţii aferente
În urma aplicării testului χ2 pentru a
stabili dacă există o legătură între varia-
bilele X - Momentul aderării şi Y - Nivelul

de dezvoltare al relaţiei auditul public extern-
auditul public intern, am explorat
posibilitatea corelaţiei la nivel de
eşantion între cele două variabile. În
tabelul nr. 4 se regăsesc frecvenţele
recalculate pentru H1.

Valoarea χ2
calculat obţinută a fost de

9,62. Deoarece această valoare este mai
mare decât 0, se poate afirma faptul că
la nivel de eşantion, între cele două
variabile studiate X - Momentul aderării şi
Y - Nivelul de dezvoltare al relaţiei auditul
public extern-auditul public intern există
legătură, intensitatea acesteia fiind însă
destul de slabă. Pentru a extinde rezul-
tatul nostru asupra populaţiei totale, am
emis următoarele ipoteze:

v H0 : χ2= 0 (acceptarea acestei ipo-
teze semnifică inexistenţa unei legă-
turi între variabile, la nivelul
populaţiei totale);

v H1 : χ2≠ 0 (acceptarea acestei ipo-
teze semnifică existenţa unei legă-
turi între variabile, la nivelul popu-
laţiei totale).

Pentru a stabili care ipoteză este adevă-
rată, am comparat valoarea calculată
(9,62) cu valoarea tabelară (υ = (I-1)(J-
1) = (3-1)(7-1) = 12 grade de libertate
şi probabilitatea de 95%) care în cazul
nostru este 21,033. Întrucât valoarea
calculată a fost mai redusă comparativ
cu cea tabelară, ipoteza H0 nu se poate
respinge, astfel încât putem afirma că
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între cele două variabile nu există o
legătură la nivelul populaţiei totale. 

Aşadar, ipoteza de cercetare H1:
Momentul aderării ţărilor la Uniunea
Europeană nu influenţează semnificativ
nivelul de dezvoltare al relaţiei auditul public
extern – auditul public intern s-a validat.

În ceea ce priveşte cea de-a doua ipote-
ză de cercetare testată, am evaluat core-
laţia la nivel de eşantion între variabile-
le: X - Momentul aderării şi Y - Organi -
zarea comitetelor de audit. În tabelul 5 pre-
zentăm direct frecvenţele recalculate
pentru H2, obţinute în urma distribuţiei
bidimensionale realizate pentru H2.

În urma calculelor, χ2
calculat = 10,41,

iar valoarea tabelară pentru υ = (I-1)(J-
1) = (3-1)(7-1) = 12 grade de libertate
şi probabilitatea de 95%, în cazul nos-
tru luând valoarea de 10,41. Întrucât
valoarea calculată este mai mică decât
cea tabelară, ipoteza H0 se poate res-
pinge, între cele două variabile existând
o legătură la nivelul populaţiei totale
studiate. H2 s-a validat, documentând
empiric faptul că momentul aderării la
Uniunea Europeană nu influenţează
semnificativ organizarea şi imple-
mentarea comitetelor de audit în cadrul
ţărilor membre.

Ultima ipoteză de cercetare testată a
vizat relaţia auditul extern - controlul
intern şi posibilitatea ca aceasta să fie
influenţată direct de nivelul de dez-
voltare al sistemului de Control Finan -
ciar Public Intern (CFPI) în ţările din
Uniunea Europeană. În urma analizei
desfăşurate am obţinut următoarele
rezultate, prezentate în tabelul 6.

Aşa cum se poate observa din rezultate-
le prezentate în cadrul tabelului nr. 6,
χ2

calculat = 2,74, iar valoarea tabelară,
pentru υ = (I-1)(J-1) = (4-1)(2-1) =
7,82 grade de libertate şi probabilitatea
de 95%, ia o valoare de 2,74. Întrucât
valoarea calculată este mai mică decât
cea tabelară, ipoteza H0 se poate res-
pinge, între cele două variabile existând
o legătură la nivelul populaţiei totale.
Ipoteza de cercetare H3: Relaţia auditul
extern-controlul intern este influenţată direct
de nivelul de dezvoltare al sistemului CFPI în
ţările din Uniunea Europeană nu s-a vali-
dat.

Concluzii, limite şi 
premise pentru 

viitoare cercetări
Aşa cum am afirmat anterior, relaţia
auditului public extern cu ceilalţi piloni
ai bunei guvernanţe publice a generat
un interes crescut la nivel de cercetare
şi nu numai. Studiul de faţă face parte
din această direcţie de cercetare, abor-
dând auditul public extern prin prisma
asocierii acestuia cu piloni precum audi-
tul intern sau controlul intern, asociere
privită în dinamică. În acest sens, mo -
mentul aderării ţărilor la Uniunea Euro -
peană a fost ales ca item pe baza căruia
să explorăm dinamicitatea asocierii din-
tre auditul public extern cu cei doi
piloni amintiţi. Strâns legat de această
asociere, am explorat tangenţial organi-
zarea şi implementarea comitetelor de
audit în cadrul ţărilor membre. 

În acest scop am analizat informaţiile şi
legislaţia regăsită pe site-urile web ale
Instituţiilor Supreme de Audit şi Com -
pedium-ul privind sistemul de control intern în
statele membre ale Uniunii Europene
(Marea Britanie, Germania, Suedia,
Spania, Portugalia, Olanda, Austria,
Danemarca, Finlanda, Franţa, Luxem -
burg, Italia, Irlanda, Grecia, Belgia,
Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Un -
garia, Letonia, Lituania, Malta, Polo nia,
România, Slovacia, Slovenia, Cipru). 

În concordanţă cu rezultatele studiului
condus de OECD (2011), rezultatele
obţinute prin prezentul studiu docu-
mentează empiric faptul că relaţia audi-
tului public extern cu auditul public
intern şi magnitudinea acesteia poate
varia de la o ţară la alta, nefiind influen-
ţată de factorul momentul aderării.
Indiferent de valul de aderare în care se
regăsesc ţările, ele au sau nu dezvoltată
şi reglementată relaţia auditul public
extern – auditul public intern la nivel
naţional, alţi factori concurând de ase-
menea la realizarea şi evoluţia acesteia.
În ceea ce priveşte implementarea
comitetelor de audit, aceasta nu este
influenţată semnificativ de momentul
aderării ţărilor la Uniunea Europeană. 

La fel ca şi în cazul primei ipoteze, fap-
tul că ţările membre nu au implementa-
te comitete de audit nu se datorează
faptului că au aderat la o dată ulterioară.
Drept urmare, concluzia la care
accedem şi noi este cea rezultată în
urma studiului realizat de Hepworth
and Koning (2012), conform căreia
comitetele de audit sunt o caracteristică
neobişnuită a guvernanţei publice în
statele membre ale Uniunii Europene.
În ceea ce priveşte noile state membre,
există o experienţă relativ redusă
privind comitetele de audit în sistemul
public, însă nu faptul că acestea au
aderat la o dată ulterioară reprezintă
motivul principal. Cu privire la relaţia
auditul public extern - controlul intern,
aceasta nu este influenţată direct de
nivelul de dezvoltare al sistemului de
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CFPI. Astfel că ţările care au dezvoltat
un sistem al CFPI nu au neapărat
dezvoltată şi relaţia auditul public
extern – controlul intern. Ca urmare a
aderării sau a altor factori influenţi, sis-
temele de CFPI pot fi bine
implementate însă, conform Compedium-
ului privind sistemul de control intern în sta-
tele membre ale Uniunii Europene
(2012), nu toate ţările interpretează

noţiunea de control intern în acelaşi
mod. În timp ce unele ţări au instituţii
speciale de control intern, care sunt
independente de cei pe care îi
controlează, altele pun responsabilitatea
controlului intern în seama entităţilor
administrative respective.

Studiul nostru, chiar dacă a încercat să
acopere o paletă largă de indicatori
regăsiţi la nivelul tuturor ţărilor membre

ale Uniunii Europene, nu este lipsit de
limite ale cercetării. Principala limită a
acestui studiu se referă la modul de
colectare a datelor. De asemenea, posi-
bile erori au putut apărea în cadrul
demersului de codificare. Viitoare cer-
cetări pot extinde explorarea relaţiei
auditului public extern cu alţi piloni ai
guvernanţei publice prin prisma perfor-
manţei şi a impactului social.  l
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Introducere
Pe parcursul derulării unei misiuni de
audit, un profesionist contabil este
nevoit să ia un număr mare de decizii
care implică conturarea şi exprimarea
raţionamentului profesional. Începând
cu etapa de planificare a misiunii, eva-
luarea sistemului de control intern, sta-
bilirea nivelului pragului de semnificaţie
şi a riscului de audit, precum şi contu-
rarea procedurilor ce trebuie aplicate în
vederea colectării probelor de audit,
toate aceste decizii implică manifestarea
unei judecăţi profesionale bazate pe
competenţă profesională şi indepen-
denţă. Practica demonstrează, însă, că
luarea unor astfel de decizii are la bază
un complex de factori atât obiectivi, cât
şi subiectivi.

Materialul de faţă îşi propune o exami-
nare asupra modului în care auditorii
de la nivelul ţării noastre îşi fundamen-
tează raţionamentul cu privire la nivelul
pragului de semnificaţie. Standardele
Internaţionale de Audit nu oferă infor-
maţii, indicaţii sau soluţii clare privind
pragul de semnificaţie, menţionând că
această decizie este o chestiune de
raţionament profesional al auditorilor.
(ISA 320)

În opinia noastră, dificultatea stabilirii
pragului de semnificaţie este dată de
aspectele calitative care pot influenţa
într-o anumită măsură nivelul acestui
indicator. Mai exact, pentru aplicarea
metodei cantitative principala decizie

4512/2013
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pentru care auditorul este nevoit să
exercite raţionamentul profesional este
alegerea reperului care va sta la baza
calculului pragului de semnificaţie, iar
cea de-a doua decizie se referă la pro-
centul care va fi aplicat asupra acestui
reper. Fie că e vorba de profitul net sau
brut al entităţii, de total active sau veni-
turi, esenţa metodei constă în aplicarea
procentului asupra indicatorului pe care
auditorul l-a considerat ca fiind cel mai
relevant pentru entitatea auditată.
Dificultatea intervine în aspectele calita-
tive care, în opinia noastră, au rolul de a
corecta valoarea cantitativă determinată
prin formula matematică. 

Studiile de specialitate prezintă o paletă
largă de factori calitativi care variază de
la elemente precum dimensiunea entită-
ţii auditate (Frishkoff, 1970 etc.), secto-
rul de activitate (Iselin şi Iskandar, 1999
etc.), caracteristicile auditorului (Estes şi
Reamses, 1988; Carpenter şi colab.,
1994 etc) şi până la elemente legate de
cultura din care provin auditorii
(Jenkins şi colab., 2003; Hell şi Wang,
2009 etc.), dispoziţia acestora în
momentul luării deciziilor (Chung şi
colab., 2008) şi chiar sexul auditorilor
(O`Donnel şi Johnson, 2000). 

Astfel, raţionamentul profesional al
auditorilor se poate traduce, în această
situaţie, prin capacitatea lor de a identi-
fica din varietatea de factori calitativi
acele elemente care pot influenţa valoa-
rea pragului de semnificaţie, astfel încât
o denaturare nesemnificativă din punct
de vedere material să fie demnă de luat
în considerare din cauza naturii sale şi a
efectelor pe care le produce.

Metodologia 
cercetării
Studiul nostru a avut la bază un ches -
tionar compus din 8 întrebări în cadrul
cărora se regăsesc factorii cantitativi şi
calitativi asociaţi raţionamentului profe-

sional privind pragul de semnificaţie şi
care se doresc a fi testaţi la nivelul ţării
noastre. Prima parte a chestionarului
cuprinde informaţii generale privind
specializarea auditorilor pe un anumit
sector de activitate, experienţa acestora,
precum şi caracteristicile şi mărimea
principalelor entităţi pe care aceştia le
auditează. 

Partea a doua a chestionarului cuprinde
aspecte privind alegerea unuia dintre cei
trei indicatori prevăzuţi în Ghidul pen-
tru un Audit de Calitate (GAC, 2012) şi
factorii care determină această decizie.
Studiul nostru urmăreşte şi identificarea
factorilor calitativi care au rolul de a
ajusta nivelul pragului de semnificaţie
obţinut prin metoda cantitativă. Între-
bările cuprinse în chestionar sunt între-
bări închise, urmărind prin aceasta ope-
rativitatea completării chestionarului şi
posibilitatea realizării unei baze de date
cu un număr restrâns de variabile clar
definite. 

Chestionarul elaborat a fost aplicat unui
număr de 270 de persoane, având cali-
tatea de auditori financiari activi, mem -
bri ai Camerei Auditorilor Financiari
din România. Acest demers a fost reali-
zat cu ocazia unui eveniment special
dedicat auditorilor financiari din
România, mai precis al treilea Congres

Naţional organizat de CAFR la
Bucureşti în perioada 3-4 noiembrie
2011. 

Avantajul aplicării chestionarului în
cadrul evenimentului mai sus menţionat
constă în faptul că, prin prezenţa noas-
tră la evenimentul respectiv, am reuşit
să obţinem răspunsuri de la majoritatea
participanţilor. Din cele 270 de chestio-
nare aplicate au fost validate 247 de
chestionare, rata de răspuns pentru
populaţia testată fiind de 91,4%.

Răspunsurile celor 247 de chestionare
validate au fost introduse într-o bază de
date a programului statistic Intercooled
Stata 9.1, fiecare din factorii cuprinşi în
Chestionar reprezentând o variabilă a
bazei de date întocmite. Am optat pen-
tru programul statistic Stata, întrucât
am considerat că oferă avantaje supe-
rioare altor programe statistice utilizate
în astfel de cercetări (SPSS, E-VIEWS
etc.). 

În vederea realizării corelaţiilor între
factorii analizaţi şi testarea ipotezelor de
lucru am aplicat o serie de regresii
logistice (Ordered Logistic Regression-
ORD).
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Conturarea ipotezelor
de lucru 
Aşa cum am menţionat anterior, un
prim pas în determinarea nivelului de la
care o eroare poate fi considerată drept
semnificativă este stabilirea unui indica-
tor ca fiind reperul cel mai reprezenta-
tiv pentru entitatea client. Primele studii
în domeniul pragului de semnificaţie au
apărut în perioada anilor `50 (Woosley,
1954 a,b) şi aveau ca punct central al
acestei decizii a auditorilor aplicarea
unui procent asupra unui indicator con-
siderat cel mai relevant pentru entitatea
auditată. Cu alte cuvinte, cercetările
erau axate pe efectul factorilor finan-
ciari asupra nivelului pragului de semni-
ficaţie. În aceeaşi direcţie de cercetare 
s-au încadrat şi studiile din perioada ce
a urmat până la începutul anilor `80. În
urma unei analize a literaturii de specia-
litate în domeniu, Holstrum şi Messier
(1982) concluzionează că baza calculu-
lui pragului de semnificaţie o reprezintă
profitul net asupra căruia se aplică un
procent cuprins între 5-10%. Moriarity
şi Barron (1979), în urma cercetării în -
treprinse la nivelul a cinci companii de
audit importante din Statele Unite, arată
că profitul este unul dintre reperele cele
mai utilizate în calculul pragului de sem -
nificaţie, urmat fiind de activele totale. 

Steinbart (1987) a realizat un studiu
asupra modului de alegere a reperului şi
a ratei procentuale aferente acestuia.

Rezultatele obţinute în urma testării
manualelor de audit din cadrul a 10
firme de audit americane au dovedit
faptul că alegerea reperului depinde de
nevoile de informare ale utilizatorilor
situaţiilor financiare, iar procentul apli-
cat este influenţat de destinaţia raportu-
lui de audit şi de natura angajamentului. 

Pany şi Wheeler (1989) au testat cinci
repere care sunt utilizate de către audi-
tori în aplicarea „regulii degetului”.
Primele patru au fost preluate din stu-
diul lui Leslie (1985), iar al cincilea a
fost introdus de către ei, fiind un ele-
ment mai aparte. Aceste repere se refe-
ră la: 5% din profitul net; 0,5% din
totalul veniturilor; 0,5% din totalul acti-
velor; 1% din capitalurile proprii şi al
cincilea care se referă la oricare din ele-
mentele de mai sus care în ultima
perioadă a înregistrat descreşteri, iar
pragul de semnificaţie poate fi determi-
nat proporţional cu aceste descreşteri.
Aceştia au identificat diferenţe majore
în nivelurile pragului de semnificaţie,
existând situaţii în care valoarea acestuia
a fost de 18 ori mai mare de la o entita-
te la alta. Un aspect important ce trebu-
ie menţionat se referă la diferenţele în
utilizarea reperelor între sectoarele de
activitate. Astfel, există sectoare de acti-
vitate în care se operează cu un anumit
reper şi cu valori mai reduse ale pragu-
lui de semnificaţie şi alte sectoare în
care nivelurile utilizate ale pragului de
semnificaţie sunt mai ridicate. 

În opinia lui Chewing şi Higgs (2002),
repere precum „total active” sau „total
venituri” sunt mult mai stabile în timp
(de la un an la altul) comparativ cu pro-
fitul. Rezultatele studiului întreprins de
aceştia prezintă ca metodă de stabilire a
nivelului pragului de semnificaţie aplica-
rea a 0,5-1% asupra activelor totale sau
1-2% asupra veniturilor. Sweeny (1980)
demonstrează că totalul veniturilor ar fi
cel mai relevant indicator pentru calcu-
lul pragului de semnificaţie, iar Emery
şi colab. (1982) şi Gleason şi Mills
(2002) aduc argumente în favoarea utili-
zării activelor totale ca reper de bază. 

La nivel naţional, în Ghidul pentru un
Audit de Calitate (GAC, 2012) determi-
narea nivelului pragului de semnificaţie
se indică următoarele repere: Total acti-
ve (înaintea scăderii datoriilor) 1-2%;
Cifra de afaceri 1-2% şi Profitul înainte
de impozitare 5-10%. Alegerea unuia
din aceşti trei indicatori este o chestiune
de raţionament profesional, însă selec-
tarea acestora trebuie fundamentată
adecvat, aceştia nefiind singurii indica-
tori ce pot fi utilizaţi. 

În opinia noastră, relevanţa fiecărui
indicator diferă de la o entitate la alta în
funcţie de domeniul de activitate, mai
precis de sectorul de activitate în care
aceasta operează. În literatura naţională
nu regăsim niciun studiu care să verifice
existenţa unei astfel de influenţe, însă
întocmai cum Pany şi Wheeler (1989)
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au demonstrat o corelaţie între cei doi
factori (sectorul de activitate şi reper),
ne propunem şi noi să verificăm, la
nivelul ţării noastre, dacă alegerea unuia
din cei trei indicatori prevăzuţi în GAC
diferă în funcţie de sectorul de activita-
te. Prin urmare, prima ipoteză a studiu-
lui nostru este:

H1: Alegerea reperului pentru calculul pragu-
lui de semnificaţie diferă în funcţie de
sectorul de activitate al entităţii auditate.

Începând cu anul 1980, abordarea can-
titativă a pragului de semnificaţie este
completată de studiile axate pe implica-
ţiile factorilor calitativi în fundamenta-
rea acestui tip de decizie. Într-un studiu
recent, Libby şi Kinney (2000) afirmă
că există situaţii în care erori nesemnifi-
cative din punct de vedere valoric pot fi
importante prin prisma factorilor calita-
tivi care le definesc şi, astfel, imaginea
fidelă a situaţiilor financiare să fie com-
promisă. Ng şi Tan (2007) consideră că
stricta abordare cantitativă a pragului de
semnificaţie poate conduce la situaţii în
care informaţiile contabile raportate să
fie incorect apreciate, iar erori semnifi-
cative din punct de vedere calitativ să
fie omise. 

Messier (1983) realizează un studiu la
nivelul a şapte din cele opt firme de
audit din grupul „Big 8”, o firmă naţio-
nală şi una regională. Rezultatele studiu-
lui arată faptul că deciziile privind nive-
lul pragului de semnificaţie sunt afecta-
te de experienţa auditorului şi tipul fir-
mei de audit căruia acesta aparţine.
Experienţa, ca factor calitativ al pragu-
lui de semnificaţie, este analizată şi de
către Krogstad şi colab. (1984).
Cercetarea acestora, care a avut la bază
rezolvarea unor cazuri ipotetice atât de
către auditori experimentaţi, cât şi de
către studenţi în anii terminali, a relevat
faptul că nivelul de experienţă al res-
pondenţilor a influenţat valoarea pragu-
lui de semnificaţie stabilit. Astfel, audi-
torii cu o vechime mai mare în activita-
tea practică au tendinţa de a utiliza
niveluri mai ridicate ale pragului de

semnificaţie, în timp ce auditorii juniori
(cu o experienţă mai redusă), pentru a
diminua cât mai mult riscul erorii, aplică
valori mai mici ale pragului de semnifi-
caţie. 

Experienţa este cu siguranţă importantă
în exercitarea raţionamentului privind
deciziile legate de pragul de semnifica-
ţie. Însă, analizarea acestui factor calita-
tiv nu trebuie să se oprească aici. Mai
relevant decât numărul anilor din activi-
tatea practică a auditorilor este expe-
rienţa acestora în domeniul/sectorul
din care face parte entitatea auditată.
Există situaţii în care auditorul are o
experienţă importantă în audit, dar în
tot acest timp să nu fi efectuat misiuni
pentru clienţi aparţinând unui anumit
sector (ex: financiar-bancar). Cu toate
că acesta are anumite deprinderi în
exercitarea profesiei, în faţa unei situaţii
particulare auditorul va trebui să îşi ia
măsuri de protecţie şi să adapteze nive-
lul pragului de semnificaţie.

Prin urmare, a doua ipoteză a studiului
nostru este:

H2a: Nivelul (valoarea) pragului de semnifi-
caţie depinde de vechimea (experienţa)
auditorului în sectorul de activitate în
care entitatea client operează . 

Sectorul sau domeniul de activitate este
un factor calitativ a cărui influenţă asu-
pra pragului de semnificaţie a fost anali-
zată în cadrul mai multor studii.
Iskandar şi Iselin (1996) concluzionează
studiul literaturii de specialitate, menţio-
nând că industria este o variabilă care
influenţează decizia privind nivelul pra-
gului de semnificaţie, existând o permi-
sivitate mai crescută a auditorilor faţă
de domeniile de activitate cu care sunt
familiarizaţi. Iselin şi Iskandar (1999)
demonstrează că auditorii ai căror
clienţi aparţin cu preponderenţă secto-
rului financiar lucrează cu niveluri mai
scăzute ale pragului de semnificaţie
comparativ cu auditorii care auditează
entităţi din sectorul comercial, adop-
tând, astfel, o poziţie mai conservatoare

pentru firmele dintr-un sector cu risc
de piaţă ridicat. Un rezultat similar a
obţinut Sanchez (2001), conform căruia
auditorii utilizează niveluri inferioare ale
pragului de semnificaţie pentru entităţi-
le cotate la bursă din sectorul financiar.
În opoziţie cu acestea, societăţilor din
industrie şi exploatare li se vor aplica
nivele mai ridicate ale pragului de sem-
nificaţie în desfăşurarea misiunilor de
asigurare. Cu toate acestea, realizând o
diferenţiere între entităţile din domeniul
serviciilor şi al producţiei, Chewning şi
colab. (1989) constată că sectorul nu
este un factor semnificativ care să con-
tribuie la justificarea denaturărilor în
rapoartele de audit. Pe baza argumente-
lor prezentate, formulăm a doua varian-
tă a ipotezei H2, şi anume:

H2b: Nivelul pragului de semnificaţie diferă
de la o entitate la alta în funcţie de secto-
rul de activitate în care acestea operează.

Determinarea pragului de semnificaţie
de către auditor reprezintă un aspect ce
ţine de judecata profesională, şi este
afectat de percepţia auditorului cu privi-
re la nevoile de informaţii financiare ale
utilizatorilor situaţiilor financiare (ISA
320:4). Altfel spus, în momentul stabili-
rii nivelului pragului de semnificaţie,
auditorul trebuie să aibă cunoştinţe des-
pre scopul auditării şi beneficiarii rapor-
tului de audit. Steinbart (1987) a justifi-
cat prin cercetarea sa faptul că rata pro-
centuală aplicată asupra reperului ales
şi, implicit, nivelul de semnificaţie sunt
influenţate de informaţiile privind desti-
naţia utilizării situaţiilor financiare audi-
tate şi de natura angajamentului de
audit. O relaţie semnificativă între pra-
gul de semnificaţie, ajustările propuse şi
cunoaşterea utilizatorilor principali ai
situaţiilor financiare a fost evidenţiată şi
prin studiul lui Krogstad şi colab.
(1981). 

Un rol important în deciziile auditorilor
îl au aserţiunile conducerii entităţilor
auditate. Pe baza informaţiilor puse la
dispoziţie de către aceştia, auditorii pot
stabili direcţiile de lucru şi îşi pot forma
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o opinie despre entitatea client. Nu
doar nevoile utilizatorilor de informaţii
financiare par a influenţa nivelul utilizat
al pragului de semnificaţie, ci şi obiecti-
vele şi tendinţele conducerii sau ale
managementului entităţilor client.
Wong-on-Wing (1989) apreciază faptul
că modul de percepţie de către auditori
a obiectivelor conducerii şi a atitudinii
acesteia faţă de entitate influenţează
valoarea de la care denaturările sunt
considerate a fi semnificative. Motivaţia
conducerii (Carpenter şi
Dirsmith,1992), precum integritatea şi
competenţa managementului (Bernardi
şi Arnold, 1994; Chow şi colab., 2006)
contribuie la diminuarea sau creşterea
pragului de semnificaţie, după caz. De
asemenea, poziţia financiară a clientului
şi respectarea principiului continuităţii
activităţii pot conduce la ajustări ale
nivelului pragului de semnificaţie obţi-
nut prin aplicarea „regulii degetului”.
Braun (2001) a efectuat un studiu la
nivelul a 155 de auditori parteneri din
grupul „Big 6” dorind să testeze impac-
tul poziţiei financiare a clientului în ela-
borarea ajustărilor pentru denaturările
detectate în urma aplicării pragului de
semnificaţie. Rezultatele au arătat că
auditorii ţin cont de poziţia financiară a
clientului atunci când evaluează pragul
de semnificaţie şi, implicit, când propun
ajustări pentru corectarea denaturărilor
identificate. 

Pe de altă parte, un alt element care ar
putea avea repercusiuni asupra decizii-
lor auditorului este vechimea acestuia în
relaţia cu clientul auditat. Astfel, o rela-
ţie contractuală între auditor şi entitate
care se menţine de o perioadă mai înde-
lungată se va resimţi cu siguranţă şi în
nivelul pragului de semnificaţie utilizat,
precum şi în riscul de audit acceptat. Pe
măsura cunoaşterii clientului şi a parti-
cularităţilor acestuia, auditorul va avea
tendinţa de a se baza pe informaţiile
auditate în anii precedenţi, neadaptând
pragul de semnificaţie situaţiei curente
supuse auditării. Bates şi colab. (1982)

indică nevoia unei rotaţii a personalului
auditor în relaţiile cu clienţii pentru a se
atenua efectul psihologic dezvoltat de o
relaţie de lungă durată între auditor-
client, fapt ce ar creşte şi obiectivitatea
deciziilor luate. Lin şi Fraser (2008) au
efectuat un studiu, iar una dintre varia-
bilele analizate a fost impactul vechimii
mandatului auditorului în fundamenta-
rea deciziilor sale. Rezultatele au dove-
dit existenţa unei relaţii pozitive între
cele două elemente. 

Pentru formularea celei de-a treia ipote-
ze, identificăm o relaţie între trei ele-
mente de bază: entitatea auditată –
auditor - utilizatori ai situaţiilor finan-
ciare auditate. Într-un demers logic,
scopul unei misiuni de audit este obţi-
nerea unei asigurări rezonabile referi-
toare la situaţiile financiare ale unei en -
tităţi de către un auditor financiar inde-
pendent în scopul creşterii încrederii
utilizatorilor în situaţiile financiare. Stu -
diile au demonstrat că nivelul pragului
de semnificaţie poate fi influenţat de
factori asociaţi entităţii auditate sau
con ducerii acesteia, precum şi de factori
asociaţi utilizatorilor externi. Prin urma-
re, a treia ipoteză a studiului nostru ur -
măreşte testarea existenţei unei legături
între nivelul pragului de semnificaţie şi
factorii asociaţi relaţiei conducerea enti-
tăţii auditate – auditor - utilizatori ex -
terni. Formularea ipotezei se referă la:

H3: Raţionamentul profesional privind calcu-
lul pragului de semnificaţie este influen-
ţat de factori asociaţi conducerii entităţii,
auditorului şi utilizatorilor situaţiilor
financiare.
H3a: Nivelul (valoarea) pragului de

semnificaţie este influenţat de
modul în care auditorul percepe
obiectivele şi caracteristicile conduce-
rii entităţii client.

H3b: Nevoile utilizatorilor situaţiilor
financiare auditate influenţează
valoarea pragului de semnificaţie.

H3c: Vechimea în relaţia cu clientul
auditat conduce la o diminuare a
nivelului pragului de semnificaţie.

H3d: Poziţia financiară a entităţii
auditate influenţează nivelul pragu-
lui de semnificaţie.

Testarea ipotezelor s-a realizat cu ajuto-
rul instrumentului descris în capitolul
„Metodologia cercetării”, iar rezultatele
sunt prezentate în cele ce urmează.

Rezultatele studiului
Rezultatele studiului nostru vor fi pre-
zentate în două părţi. Prima parte este
reprezentată de identificarea unor core-
laţii între indicatorul ales ca reper pen-
tru calculul pragului de semnificaţie şi
sectorul de activitate care poate fi aso-
ciat acestuia. Am dorit să evidenţiem
dacă, la nivelul ţării noastre, auditorii au
tendinţa de a alege un anumit reper
pentru entităţile provenind dintr-un
sector de activitate specific. Astfel, am
aplicat asupra bazei de date regresii de
tipul Ordered Logit Regression, obţi-
nând următoarele rezultate. 

Pentru interpretarea rezultatelor se
impune prezentarea următoarelor expli-
caţii:

Tabelul 1 prezintă corelaţiile obţinute
între cele patru sectoare de activitatea
menţionate în cadrul chestionarului şi
primul indicator propus în GAC, mai
exact activele totale. Rezultatele obţinu-
te indică faptul că auditorii români care
auditează entităţi aparţinând sectorului
financiar-bancar sau organizaţii non-
guvernamentale aleg ca reper pentru
calculul pragului de semnificaţie activele
totale. Valoarea lui p=0.075 pentru sec-
torul financiar-bancar şi p=0.055 pen-
tru ONG arată existenţa unei legături
între cele două variabile cu o rată de
probabilitate de 90%.

Analiza existenţei unei legături între ale-
gerea Cifrei de afaceri ca reper în apli-
carea „regulii degetului” pentru calculul
pragului de semnificaţie a demonstrat
preferinţa auditorilor a căror clienţi fac
parte din sectorul servicii şi comerţ
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(SC) de a opta pentru acest indicator
(Tabelul 2). Astfel, valoarea de
p=0.084 indică o corelaţie între sectorul
serviciilor şi comerţului şi utilizarea

„Cifrei de afaceri” la calculul pragului
de semnificaţie. Un rezultat surprinză-
tor pentru studiul nostru este faptul că
în urma testării corelaţiei dintre profitul

brut şi sectorul de activitate nu a fost
identificată nicio legătură (Tabelul 3).
Cu toate că în literatura de specialitate
internaţională efectul procentual asupra
profitului reprezintă regula de aur a
determinării nivelului pragului de sem-
nificaţie, la nivel naţional nu s-a putut
stabili o legătură între acest reper şi un
domeniu de activitate specific (P>0.1).
Acest aspect ne indică faptul că profitul
brut este un reper selectat în toate sec-
toarele de activitate, neexistând un
domeniu aparte în care acesta să prime-
ze. În baza primelor rezultate, putem
afirma că ipoteza H1 se aprobă pentru
primele două repere (Activele totale şi
Cifra de afaceri), cu menţiunea că profitul
este reperul utilizat de către auditori în
toate domeniile de activitate, nefiind
asociat niciunui sector în mod indivi-
dual.

Valoarea p=0.013 (Tabelul 4) indică
faptul că ipoteza nulă se respinge, iar
ipoteza alternativă H2a este acceptată
cu o probabilitate de garantare de 95%.

În condiţiile în care ipoteza H2a a fost
acceptată, iar studiul a fost corect reali-
zat, ipoteza H2b ar trebui să confirme
existenţa unei legături între nivelul pra-
gului de semnificaţie şi particularitatea
sectorului. Altfel spus, ipoteza H2b este
o ipoteză de control care să verifice
concordanţa între răspunsurile auditori-
lor. În mod normal, dacă nivelul pragu-
lui de semnificaţie diferă în funcţie de
cunoştinţele auditorilor despre particu-
larităţile şi riscurile unui anumit sector
de activitate, implicit valorile pragului
de semnificaţie vor fi diferite între cate-
goriile de sectoare de activitate. În urma
aplicării analizei regresionale de tip
Ordered Logit, valoarea lui P pentru
fiecare din sectoarele analizate indică
validarea ipotezei alternative şi respin-
gerea ipotezei nule. Astfel, pentru enti-
tăţile din sectorul financiar-bancar audi-
torii au tendinţa de a reduce nivelul pra-
gului de semnificaţie, fiind un sector cu
un risc mai mare comparativ cu celelal-
te sectoare (servicii-comerţ şi industrie)
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la nivelul cărora se utilizează valori mai
ridicate pentru evaluarea denaturărilor.
Valoarea lui P=0.42 pentru sectorul
financiar şi de P=0.082 pentru cel al
serviciilor şi comerţului indică existenţa
unei legături între sectorul de activitate
al entităţilor auditate şi nivelul pragului
de semnificaţie. Astfel, ipoteza H2b a
studiului nostru este acceptată cu o
probabilitate garantată de 90%.

Tabelul 5 prezintă rezultatele corelaţii-
lor între cei patru factori calitativi pe
care i-am definit în cea de-a treia ipote-
ză a cercetării noastre: percepţia audito-
rului faţă de obiectivele şi caracteristici-
le conducerii sau managementului enti-
tăţii auditate, cunoaşterea nevoilor de
informare ale utilizatorilor situaţiilor
financiare auditate, vechimea relaţiei
contractuale cu clientul şi poziţia finan-
ciară a entităţii auditate. Rezultatele afe-
rente acestor factori evidenţiază faptul
că, în fundamentarea deciziei referitoare
la nivelul pragului de semnificaţie, audi-
torul este puternic influenţat de relaţia
acestuia cu clientul. Valoarea P=0.003
arată existenţa unei legături puternice
între cele două variabile, cu o probabili-
tate de garantare a ipotezei alternative
de 95%; acest lucru înseamnă că ipote-
za H3c se acceptă. Astfel, practica
demonstrează că independenţa şi obiec-
tivitatea auditorilor pot fi ameninţate de
dezvoltarea unei legături între auditor şi
clientul său pe baza unei relaţii contrac-
tuale de durată. Confirmăm şi noi
rezultatele studiului lui Bates şi colab.
(1982), indicând o nevoie de rotire a
personalului auditor care realizează
misiunea. 

Cu toate că ISA (320:4) precizează
necesitatea cunoaşterii nevoilor infor-
maţionale ale utilizatorilor de situaţii
financiare în momentul stabilirii pragu-
lui de semnificaţie, contrar aşteptărilor,
rezultatele studiului nostru resping
această afirmaţie. Valoarea lui p=0.414
respinge ipoteza alternativă H3b, fiind
acceptată ipoteza nulă, conform cărei
nu există nicio legătură între modul de
stabilire al pragului de semnificaţie şi
nevoile utilizatorilor informaţiilor. 

De asemenea, poziţia financiară a clien-
tului sau obiectivele şi caracteristicile
conducerii nu sunt considerate de către
auditorii din România ca fiind factori
importanţi care să contribuie la exerci-
tarea raţionamentului profesional aso-
ciat pragului de semnificaţie. Valorile
P=0.214 pentru factorul obiectivele şi
caracteristicile conducerii şi P=0.379 pentru
factorul calitativ poziţia financiară a clien-
tului sugerează lipsa unei legături între
nivelul pragului de semnificaţie şi cei
doi factori. Astfel, ipotezele H3a şi H3d
sunt respinse.

Concluzii
Studiul de faţă a avut ca obiectiv evi-
denţierea modului de formare a decizii-
lor în rândul auditorilor români cu pri-
vire la nivelul pragului de semnificaţie
cu care aceştia operează în activitatea
practică. Astfel, pe baza literaturii de
specialitate şi a instrumentului de lucru
(Chestionar) s-a putut demonstra că
nivelul pragului de semnificaţie poate
varia în funcţie de factori precum secto-
rul de activitate din care provine entita-

tea client, specializarea auditorului în
sfera de provenienţă a clientului, pre-
cum şi vechimea în relaţie cu clientul
auditat. Mai precis, s-a constatat că pen-
tru entităţile din domenii de activitate
cu un risc mai ridicat, cum este sectorul
financiar-bancar sau cel al asigurărilor,
auditorii optează pentru utilizarea
„Activelor Totale” ca reper în calculul
pragului de semnificaţie, în timp ce
pentru domeniul serviciilor sau al
comerţului se utilizează ca indicator
„Cifra de afaceri”. De asemenea, rezul-
tatele au demonstrat că există o corela-
ţie pozitivă între sectorul de activitate şi
nivelul pragului se semnificaţie. Astfel,
pentru domenii de activitate care sunt
caracterizate prin reglementări specifice
şi care prezintă anumite aspecte sensibi-
le ale activităţii (ex. sectorul asigurări-
lor) auditorii vor utiliza valori mai scă-
zute ale pragului de semnificaţie pentru
a se asigura că riscul a fost redus până
la un nivel acceptabil, iar denaturările
semnificative au putut fi detectate. 

Vechimea în relaţia cu clientul este un
factor calitativ ce influenţează raţiona-
mentul auditorilor în ceea ce priveşte
nivelul pragului de semnificaţie. În baza
unui angajament de audit pe o durată
mai îndelungată de timp, auditorul va
deveni mult mai permisiv în interpreta-
rea denaturărilor detectate şi va utiliza
un nivel mai ridicat al pragului de sem-
nificaţie ţinând cont de faptul că acesta
cunoaşte într-o mai mare măsura clien-
tul, iar misiunile anterioare de audit au
fost efectuate tot de către el. Astfel,
pentru a creşte obiectivitatea şi calitatea
auditării se recomandă evitarea familia-
rităţii cu entitatea client. Elemente pre-
cum nevoia de informare a utilizatorilor
de situaţii financiare, obiectivele condu-
cerii, dar şi poziţia financiară a clientu-
lui auditat nu influenţează deciziile au -
di torilor privind pragul de semnificaţie.
Cu toate că ISA prevede că auditorul
trebuie să ţină cont de nevoile de infor-
mare ale utilizatorilor externi, conform
studiului nostru acest factor nu este
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unul primordial în procesul decizional
al auditorilor. Rezultatele studiului arată
o tendinţă în practica auditorilor
români, însă prezintă şi anumite limite,
ţinând cont de faptul că studiul a fost
realizat pe o populaţie relativ restrânsă
(247 auditori români). Ca perspective

ale cercetării ne propunem să dezvol-
tăm acest studiu pe o populaţie mai am -
plă la nivel naţional, precum şi introdu-
cerea altor factori care să vizeze aspecte
legate de conduita profesională a audi-
torilor. De asemenea, ne propunem e x -
tinderea analizei efectuate la nivelul ipo -

tezei H1 pentru a elimina neclarităţile
existente şi a contura mult mai clar aso-
cierea dintre alegerea reperului şi fac -
torii de influenţă. Totodată, abordarea
factorilor calitativi testaţi în acest studiu
printr-o analiză factorială ar contribui la
creşterea calităţii cercetării. l

5312/2013

PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE

Bates, H. L., Ingram, R. W., and Reckers, P. M. J. (1982), Auditor-
client affiliation: The impact on materiality, Journal of  Accountancy,
vol. 153, no. 4: 60-63.

Bernardi, R. A., and D. F. Arnold, Sr. (1994), The influence of  client
integrity and competence and auditor characteristics on materiality estima-
tes, Irish Accounting Review, vol. 1, no. 1: 1–23.

Braun, K.Wilken (2001), The Disposition of  Audit-Detected
Misstatements: An Examination of  Risk and Reward Factors and
Aggregation Effects, Contemporary Accounting Research, vol. 18,
no. 1:71-99.

Carpenter, B. W., M. W. Dirsmith and P. P. Gupta (1994), Materiality
judgments and audit firm culture: Social behavioral and political perspecti-
ves, Accounting, Organizations and Society, vol. 19, no. 4:
355–380.

Chow, C.W., J.L. Ho, and P.L. Lan Mo (2006), Toward Understanding
Chinese Auditors’ Structuring of  Audit Approaches, Client Acceptance
Decisions, Risk Assessment, and Stringency of  Imposed Reporting
Standards, Journal of  International Accounting Research, vol. 5,
no. 1: 1–23.

Chung, J.O.Y., J.R. Cohen, and G.S. Monroe (2008), The Effect of
Moods on Auditors’ Inventory Valuation Decisions, Auditing: A
Journal of  Practice &Theory, vol. 27, no. 2: 137–159.

Emery, D.R., R. Thakkar, and S. Moriarity (1982), A Comparative
Study of  Materiality Judgments of  Financial Statement Users and
Auditors, Proceedings, Decision Sciences Institut National
Meeting, vol. 1: 5-7.

Estes, R., and D. D. Reames (1988), Effects of  personal characteristics on
materiality decisions: A multivariate analysis, Accounting & Business
Research, vol. 18, no. 72: 291–296.

Frishkoff, P.A. (1970), An Empirical Investigation of  the Concept
Materiality in Accounting, Empirical Research in Accounting: Selected
Studies, Journal of  Accounting Research, vol. 8, Supplement:
283-295.

Gleason, C. A., and L. F. Mills (2002), Materiality and contingent tax
liability reporting, The Accounting Review, vol. 77, no. 2:
317–342.

Hell, R. E. and D. Wang (2009), Cultural impact on the audit planning
phase: An empirical study in China and France, Master thesis, two-
year.

Holstrum, G.L., and W.F. Messier, Jr. (1982), A Review and Integration
of  Empirical Research on Materiality, Auditing: A Journal of
Practice & Theory, vol. 2, no. 1: 45-63.

Iskandar, T.M, and E.R. Iselin (1996), Industry type: a factor in materia-
lity judgements and risk assessments, Managerial Auditing Journal,
vol. 11, no. 3: 4–10.

Iskandar, T.M., and E.R. Iselin (1999), A review of  materiality research,
Accounting Forum, vol. 23, no. 3: 209-239.

Jenkins, J.G., and C.M. Haynes (2003), The Persuasiveness of  Client
Preferences: An Investigation of  the Impact of  Preference Timing and
Client Credibility, Auditing: A Journal of  Practice & Theory, vol.

22, no. 1: 143-153.
Krogstad, J. L., R. T. Ettenson, and J. Shanteau (1984), Context and

experience in auditors’ materiality judgments, Auditing: A Journal of
Practice & Theory, vol. 4, no. 1: 54–74.

Leslie, D.A., (1985), Materiality: the concepts and its application to audi-
ting, Toronto, Canada, Canadian Istitute of  Chartered
Accountants. 

Libby, R., and W. R. Kinney, Jr. (2000), Does mandated audit communi-
cation reduce opportunistic corrections to manage earnings to forecast?,
The Accounting Review, vol. 75, no. 4: 383–404.

Lin, Kenny Z., Fraser, A.M., (2008), Auditors’ Ability to Resist Client
Pressure and Culture: Perceptions in China and the United Kingdom,
Journal of  International Financial Management and Accounting, pp.
161-183.

Moriariry, S. and F. Barron (1979), A Judgment-Based Definicion of
Materiality, Journal of  Accounting Research, vol. 17,
Supplement: 114-135.

Ng, T. B-P., and H-T. Tan (2007), Effects of  Qualitative Factor Salience,
Expressed Client Concern, and Qualitative Materiality Thresholds on
Auditors’ Audit Adjustment Decisions, Contemporary Accounting
Research, vol. 24, no. 4: 1171-1192.

O’Donnell, E., and E.N. Johnson (2001), The Effects of  Auditor
Gender and Task Complexity on Information Processing Efficiency,
International Journal of  Auditing, vol. 5, no. 2: 91-105.

Pany, K., and S. Wheeler (1989), Auditing: A comparison of  various
materiality rules of  thumb, CPA Journal, vol. 59, no. 6: 62–63.

Steinbart, P. J. (1987), The construction of  a rule-based expert system as a
method for studying materiality judgments, The Accounting Review,
vol. 62, no. 1: 97–116.

Sweeney, J. A. (1980), Setting Materiality Criteria – The User’s
Viewpoint. Working paper, Cornell University.

Woolsey, S. M. (1954b), Judging Materiality in Determining Requirements
for Full Disclosure, Journal of  Accountancy, vol. 98, no. 6: 745-
750.

Wong-On-Wing, B., J. H. Reneau, and S. G. West (1989), Auditors’
perception of  management: Determinants and consequences, Accounting,
Organizations and Society, vol. 14, no. 5: 577–587;

*** International Federation of  Accountants (IFAC) (2006a),
Proposed International Standard on Auditing 320 (revised and redraf-
ted): Materiality in planning and performing an audit, disponibil pe:
http://www.ifac.org.

*** International Federation of  Accountants (IFAC) (2006b),
Proposed International Standard on Auditing 450 (redrafted):
Evaluation of  misstatements identified during the audit, disponibil pe:
http://www.ifac.org. 

*** Ghidul pentru un Audit de Calitate- CAFR, Print Group SRL,
2012.

Bibliografie



54 Audit financiar, anul XI

Introducere
Cercetarea problemelor de natură con-
tabilă, la nivel naţional şi îndeosebi
internaţional, se situează în prezent, dar
şi în viitor, în atenţia specialiştilor în
domeniu, care în cazul temei abordate
în prezenta lucrare sunt unanimi în opi-
niile lor în ceea ce priveşte necesitatea
creşterii utilităţii informaţiilor financia-
re de calitate în adoptarea deciziilor
economice.

Totodată, se poate sublinia şi faptul că,
în prezent, au loc şi dezbateri în con-
tradictoriu referitoare la tehnicile şi
procedeele de menţinere şi amplificare
a utilităţii informaţiilor financiare astfel
încât să satisfacă exigenţele unei game
largi de utilizatori, cu precădere externi.

Considerente privind
creşterea calităţii
informaţiilor financiare
anuale în context
naţional şi internaţional
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Considerations Regarding the Increase in
Quality of Annual Financial Information in a
National and International Context
The research of the issues discussed in the present paper were made in the context of
divergent conceptual approaches regarding the normalization of accounting on a global
scale, based on principles, fundamental concepts, detailed accounting rules and princi-
ples made only for annual financial statements. These two versions of normalization are
defined succinctly, with references to IASB concepts through IFRSs and also to
Romanian concepts, through detailed rules or regulations. By examining these two
essential ways of accounting normalization, through the use of references, several sig-
nificant issues and pertinent opinions were raised that may favorably influence the qual-
ity of annual financial information and the exercising of professional judgment in the
realization of this purpose. In this regard, it is considered that more clarifications, expla-
nations or reviews regarding information’s quality attributes are advisable, and most of
all those regarding the credibility and relevance of financial information, but also the
reconsidering of the importance attributed to the quality known as intelligibility. In addi-
tion, the responsibility of professional judgment has been highlighted, but also some dif-
ficulties it is confronted with due to insufficient guidance from the normalizers.
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Asemenea opinii divergente reprezintă,
în principal, consecinţa abordării con-
ceptuale a normalizării contabilităţii la
nivel internaţional şi, implicit, a manie-
rei în care se obţin şi se folosesc infor-
maţiile financiare utile în procesul
managerial. În acest sens, normalizatorii
au în vedere două variante diferenţiate
esenţial, care au la bază concepte gene-
rale, inclusiv pentru stabilirea de către
entităţi a structurii complete a situaţiilor
financiare anuale şi, respectiv, norme
contabile detaliate şi principii pentru
întocmirea raportărilor anuale, aşa cum
sunt proiectate. Pentru fiecare dintre
aceste variante sunt stabilite şi explicate
caracteristicile calitative aferente infor-
maţiilor pe care le conţin situaţiile
financiare anuale.

În legătură cu cele amintite anterior se
poate menţiona şi faptul că dezbaterile
teoretice de natură conceptuală referi-
toare la normalizarea contabilităţii la
nivel internaţional reliefează cu argu-
mente pertinente abordarea bazată pe
concepte, care este caracteristică
Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară (IFRS).

În acest sens, cei implicaţi în dezbateri
îşi exprimă opinia potrivit căreia această
modalitate de abordare a normalizării
contabilităţii prezintă avantaje semnifi-
cative în prezent şi mai accentuate în
viitor, însă există şi rezerve în ceea ce
priveşte aplicarea consecventă a IFRS-
urilor1.

La rândul său, contabilitatea bazată pe
norme şi principii preconizează să fie
detaliată, astfel încât să ofere soluţii
pentru marea majoritate a operaţiilor
sau tranzacţiilor ce se pot efectua în
activitatea tuturor entităţilor existente în
economia unei ţări, indiferent de mări-
mea şi profilul acestora.

În continuare, avându-se în vedere enti-
tăţile care aplică fie IFRS-urile, fie
reglementările (normele) din ţara noas-
tră, se abordează câteva probleme, în
manieră critică, pe care le considerăm a
fi semnificative în ceea ce priveşte
îmbunătăţirea atât a delimitărilor şi
explicaţiilor caracteristicilor calitative ale
informaţiilor financiare de la sfârşitul
exerciţiului financiar, cât şi a utilizării
raţionamentului profesional pentru
creşterea utilităţii acestor informaţii.

Metodologia 
cercetării
Elaborarea prezentului articol constituie
rezultatul prelucrării exigente a infor-
maţiilor acumulate ca urmare a consul-
tării mai multor lucrări considerate a fi
relevante pentru tema abordată, precum
şi a examinării atente a reglementărilor
contabile aplicabile şi a Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară,
versiunea 2013.

Totodată, a fost benefică şi experienţa
practică dobândită cu prilejul efectuării
mai multor lucrări de audit şi de exper-
tiză contabilă sau cu ocazia acordării de
consultanţă financiar-contabilă.

Sursele documentare utilizate au fost
examinate cu atenţie, s-au efectuat
interpretările şi sintetizările adecvate şi,
totodată, s-au identificat mai multe
situaţii în care explicaţiile sau îndrumă-
rile reglementare au fost considerate ca
fiind insuficiente sau neinteligibile pen-
tru practicienii contabili care, atunci
când este cazul, trebuie să exercite şi
raţionamentul profesional.

5512/2013
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De altfel, cercetarea problemelor abor-
date s-a efectuat pe baza raţionamentu-
lui deductiv şi a fost astfel orientată
încât a permis sesizarea câtorva posibi-
lităţi sau premise care, în opinia noastră,
pot contribui la creşterea nivelului cali-
tativ şi, implicit, a utilităţii informaţiilor
pe care le conţin situaţiile financiare
anuale. 

a. PREMISE PRIVIND CREŞTEREA
UTILITĂŢII INFORMAŢIILOR
FINANCIARE ANUALE

Fiecare variantă de normalizare a conta-
bilităţii amintită anterior îşi propune ca
obiectiv de bază să creeze cadrul meto-
dologic adecvat obţinerii, prin interme-
diul situaţiilor financiare anuale, a tutu-
ror informaţiilor relevante care să oglin-
dească în mod fidel, pentru o gamă
largă de utilizatori externi, atât poziţia
financiară şi performanţa financiară, cât
şi alte aspecte referitoare la activitatea
desfăşurată de entitate. 

Informaţiile care se preconizează a fi
obţinute trebuie să îndeplinească anu-
mite condiţii riguroase de calitate, astfel
încât să fie utile în adoptarea deciziilor
economice pe care le intenţionează
investitorii existenţi şi potenţiali, împru-
mutătorii şi alţi creditori interesaţi de
entitatea care le furnizează.

Pentru realizarea obiectivului dorit şi
declarat şi, implicit, pentru amplifica-
rea premiselor adecvate obţinerii de
informaţii financiare de calitate se
menţionează că normalizarea celor
două variante conceptuale de contabili-
tate utilizează abordări diferite, care
în mod succint se caracterizează astfel:
„reglementările naţionale impun o con-
tabilitate bazată pe norme detaliate şi
principii contabile generale pentru
întocmirea situaţiilor financiare, în timp

ce Cadrul general conceptual elaborat
de IASB acordă atenţie sporită princi-
piilor sau conceptelor, inclusiv pentru
stabilirea de către entitate a elementelor
relevante pe care aceste raportări trebu-
ie să le conţină, precum şi caracteristici-
lor calitative ale informaţiilor şi raţiona-
mentului profesional.2” 

În cazul aplicării contabilităţii bazate pe
norme detaliate sunt stabilite reguli
clare de evaluare şi recunoaştere a tutu-
ror elementelor ce se prezintă în situa-
ţiile financiare anuale şi astfel sunt crea-
te condiţii favorabile pentru obţinerea
de informaţii financiare utile, care de
altfel sunt nominalizate în aceste rapor-
tări de sinteză. Totodată, se poate subli-
nia că operaţiile sau elementele specifi-
ce entităţii şi nesoluţionate sub aspect
contabil prin norme, care necesită utili-
zarea raţionamentului profesional, sunt
ocazionale, în special în cadrul entităţi-
lor mici şi mijlocii, dar şi al altor entităţi
care nu sunt interesate în atragerea de
resurse financiare prin intermediul bur-
selor de valori mobiliare, ceea ce este
benefic pentru credibilitatea informaţii-
lor financiare.

În varianta aplicării IFRS-urilor, bazată
pe concepte generale, se ocazionează
obţinerea, pe baza raţionamentului pro-
fesional, a numeroase informaţii finan-
ciare, inclusiv ca elemente ale raportări-
lor anuale3, a căror credibilitate poate fi
afectată de subiectivismul celor respon-
sabili cu această operaţiune. 

Se impune însă a reliefa că aplicarea
acestor standarde este benefică, fără
rezerve, în cazul entităţilor puternice,
cu tranzacţii internaţionale frecvente,
listate la bursele de valori mobiliare
şi/sau de mărfuri, ale căror activităţi se
desfăşoară în condiţiile globalizării şi
concentraţiei economiilor naţionale sau

altfel afirmat în relaţionare cu numeroa-
se entităţi terţe, interne şi interna -
ţionale.

În această situaţie, se poate sublinia şi
faptul că informaţia financiară care se
preconizează a satisface exigenţele par-
tenerilor existenţi şi viitori se obţine în
condiţiile utilizării unor specialişti con-
tabili cu multă experienţă şi deprinderi
practice bogate, care pot exercita un
raţionament profesional de calitate, cu
risc redus de soluţii nesatisfăcătoare.

Considerăm, de asemenea, că în catego-
ria acestor premise se poate încadra şi
operaţiunea de proiectare a machetelor
(formularelor) IASB de raportare finan-
ciară, îndeosebi a celor aferente poziţiei
financiare şi rezultatului global, ale
căror elemente – rânduri relevante se
identifică, în mare parte, de către entita-
te, astfel încât să fie reliefate activităţile
sale specifice şi tranzacţiile pe care le
realizează4. 

b. ASPECTE SEMNIFICATIVE
PRIVIND REDEFINIREA UNOR
CARACTERISTICI CALITATIVE
AFERENTE SITUAŢIILOR
FINANCIARE ANUALE

În cele ce urmează, supunem dezbaterii
celor interesaţi câteva considerente pri-
vind susţinerea opiniilor autorilor pre-
zentei lucrări, şi nu numai5, în sensul că
sunt justificate unele explicaţii supli-
mentare sau revizuiri ale explicaţii-
lor existente pentru caracteristici cali-
tative principale ale informaţiilor pe
care trebuie să le conţină situaţiile
financiare ce se întocmesc potrivit
reglementărilor contabile naţionale.

Prima caracteristică exprimată în aceste
reglementări o constituie inteligibilita-
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tea, fiind singura pentru care se
menţionează că este esenţială.
Această expresie induce ideea falsă că
este mult mai importantă decât celelalte
caracteristici calitative, deşi, în realitate,
ea priveşte doar maniera în care infor-
maţiile se pun la dispoziţia utilizatorilor
sau, altfel spus, se referă la accesibiliza-
rea efectelor benefice de conţinut ale
celorlalte caracteristici de calitate care,
la rândul lor, influenţează efectiv funda-
mentarea deciziilor economice preconi-
zate de către utilizatori.

În susţinerea acestei afirmaţii, pe lângă
expresia potrivit căreia inteligibilitatea
este esenţială, avem în vedere şi faptul
că ordinea în care s-au explicat caracte-
risticile analizate sugerează că s-a avut
în vedere importanţa descrescătoare a
lor. Însă acest aspect ar fi în contradic-
ţie cu obligaţia lăsată în seama practicie-
nilor de a se stabili un echilibru între
caracteristicile calitative ale situaţiilor
financiare6, fără a fi amintit, în acest
sens, vreun indiciu şi eventual scopul
acestei operaţiuni.

În ceea ce priveşte importanţa şi locul
atribuite de către IFRS caracteristicii
privind inteligibilitatea, subliniem că
aceasta este precedată de comparabilita-
te, verificabilitate şi oportunitate şi
ocupă ultimul loc din categoria
caracteristicilor calitative amplifica-
toare ale utilităţii informaţiilor rele-
vante şi reprezentate exact7.
Relevanţa şi reprezentarea exactă sunt
singurele incluse în categoria caracteris-
ticilor calitative fundamentale.

În contextul celor menţionate anterior,
opinăm că pentru entităţile care aplică
reglementările naţionale sunt benefice
unele revizuiri sau un plus de inteligibi-
litate, ori eliminarea unor aspecte con-
tradictorii, ceea ce poate amplifica şan-
sele de îndeplinire a obiectivelor pentru
care au fost normalizate caracteristicile
calitative privind relevanţa şi credibili-

tatea. În acest sens, se exemplifică
câteva expresii care, pe lângă altele
asemănătoare, pot face obiectul opera-
ţiilor amintite mai sus. 

Avem în vedere, în primul rând, faptul
că relevanţa şi credibilitatea, împreu-
nă cu inteligibilitatea şi comparabili-
tatea, constituie, în reglementările din
ţara noastră, caracteristici principale
ale calităţii informaţiilor financiare,
iar în standardele internaţionale sunt
singurele care sunt considerate caracte-
ristici fundamentale, cu precizarea că
ultima dintre ele (credibilitatea) este
denumită reprezentare exactă.

è În funcţie de această situaţie, şi nu
numai, opinăm că se justifică a fi
analizată poziţia nivelului de impor-
tanţă aferentă inteligibilităţii şi com-
parabilităţii, în sensul menţinerii sau
eliminării acestora în/din categoria
caracteristicilor de calitate principa-
le, deoarece nivelul lor oarecum
formal de utilitate nu poate influen-
ţa în mod semnificativ adoptarea
deciziilor economice.

è În ceea ce priveşte explicaţiile care
se dau, în reglementările contabile
amintite, caracteristicilor calitative
ale informaţiilor financiare de sinte-
ză, considerăm că se justifică a fi
scoase în evidenţă câteva aspecte
care îngreunează înţelegerea şi utili-
tatea în procesul decizional atât a
relevanţei, cât şi a credibilităţii. În
fapt, supunem atenţiei unele aspec-
te privind explicaţiile date fiecăreia
dintre aceste două caracteristici cali-
tative, precum şi revizuirea unor
explicaţii existente în reglementări,
care se pot interpreta în mod
subiectiv sau care pot sugera că au
trăsături comune.

è Potrivit unei explicaţii date în cazul
relevanţei se poate sublinia că orice
informaţie este semnificativă atunci

când omisiunea sau prezentarea sa
eronată pot influenţa deciziile eco-
nomice ale utilizatorilor, luate pe
baza situaţiilor financiare anuale.

è În legătură cu această explicaţie se
pot sugera cel puţin trei întrebări,
după cum urmează:
m cum poate fi omisă sau prezen-

tată eronat şi apoi identificată o
informaţie semnificativă în
condiţiile în care conţinutul şi
modalitatea de obţinere a ei în
situaţiile financiare anuale, sub
formă de elemente distincte,
sunt prestabilite prin norme
contabile detaliate şi prin for-
mulare (documente) care se
completează cu ajutorul unor
aplicaţii informatice adecvate?
În situaţia aplicării IFRS se
poate avea în vedere un aseme-
nea risc deoarece, în mod
firesc, multe informaţii relevan-
te care se raportează sunt obţi-
nute prin utilizarea raţionamen-
tului profesional şi aprobarea
de entitate ca elemente bilanţie-
re distincte;

m dacă nu este justificat ca expli-
caţie privind eventuale erori
amintite să fie avute în vedere
doar la caracteristica calitativă
referitoare la credibilitate –
unde sunt posibile asemenea
riscuri – iar informaţia cores-
punzătoare relevanţei – care
priveşte tranzacţiile şi eveni-
mentele importante – să fie
considerată ca fiind suficientă
prin însăşi natura sa? 

m dacă la explicarea „relevanţei”
nu este indicată evitarea expre-
siei „semnificativă” deoarece
semantica celor două expresii
poate fi considerată a fi şi la
limita sinonimiei?
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è În acelaşi context, supunem dezba-
terii şi faptul că, după opinia noas-
tră, în cazul relevanţei informaţiei
financiare, care, în principal, se
referă la tranzacţii şi evenimente
importante aferente activităţilor
entităţii, nu există premise pentru
omisiuni sau erori deoarece în
conturile contabile, unde se for-
mează informaţia iniţială, se înregis-
trează doar operaţii consemnate în
documente justificative, legal întoc-
mite, şi prelucrate după norme
contabile detaliate.

è La rândul lor, sintetizările şi selectă-
rile privind informaţiile financiare

care se înscriu în raportările anuale
se efectuează automat, prin progra-
me informatice adecvate, care res-
pectă normele contabile stabilite în
acest scop.

è Astfel afirmat, presupunând că pre-
misa amintită lipseşte, se poate
induce ideea că în activitatea practi-
că se încalcă normele contabile în
mod involuntar şi astfel se dimi-
nuează nivelul de încredere referitor
la relevanţa informaţiei financiare
finale.

è Referitor la relevanţa şi credibilita-
tea informaţiei financiare se men-
ţionează că reglementările în vigoa-
re conţin, printre altele, şi obligaţia
„să fie oportună pentru luarea
deciziilor de către utilizatori”,
care, fără explicaţii suplimentare,
poate genera, în activitatea practică,
neclarităţi sau aplicabilitate redusă.

În acest sens, apreciem că, în primul
rând, nu pot fi omişi utilizatorii interni,
care au interese decizionale dependente
de informaţiile ce se prezintă în situaţii-
le financiare anuale, iar oportunitatea
acestor informaţii o reprezintă, în cazul
lor, termenul legal de finalizare, aproba-
re şi depunere a acestei raportări la
organele fiscale, după care informaţiile
financiare devin publice şi, în consecin-
ţă, pot fi avute în vedere de către utili-
zatorii externi, dar şi de cei interni pen-
tru decizii economice ulterioare.

Din momentul în care este disponibilă,
informaţia relevantă şi credibilă poate fi
şi oportună în măsura în care utilizatorii
ei sunt interesaţi de situaţia entităţii
emitente şi numai în măsura în care
preconizează să încheie tranzacţii
comerciale cu aceasta sau cu altele ce
desfăşoară activităţi similare, referitoare
la care se efectuează comparaţiile adec-
vate.

În acest sens, considerăm că este con-
vingătoare explicaţia existentă în cadrul
general conceptual elaborat de IASB
potrivit căreia „unele informaţii pot

Informaţia financiară 
care se preconizează 
a satisface exigenţele
partenerilor existenţi 
şi viitori se obţine 
în condiţiile utilizării unor
specialişti contabili 
cu multă experienţă şi
deprinderi practice bogate,
care pot exercita un
raţionament profesional 
de calitate, cu risc redus 
de soluţii nesatisfăcătoare



să rămână oportune mult timp după
finalul perioadei de raportare deoa-
rece, de exemplu, unii utilizatori ar
putea fi nevoiţi să identifice şi să
aprecieze trebuinţele8”. 

În contextul celor de mai sus, conside-
răm a fi justificată opinia că pentru
practicienii contabili ai entităţii şi toto-
dată pentru terţii interesaţi sunt utile
unele explicaţii minime referitoare la
oportunitatea informaţiei financiare,
explicaţii care să fie diferenţiate în func-
ţie atât de interesele curente, cât şi cele
de perspectivă ale potenţialilor utiliza-
tori ai acesteia, chiar similare celor
adoptate de IASB.

c. EXIGENŢE PRIVIND RAŢIONA-
MENTUL PROFESIONAL ŞI
RELEVANŢA INFORMAŢIILOR
FINANCIARE ANUALE

În literatura de specialitate din dome-
niul contabilităţii, îndeosebi în cazul
aplicării IFRS-urilor, se exprimă nume-
roase opinii pertinente referitoare la
valenţele şi responsabilităţile raţiona-
mentului profesional, precum şi în ceea
ce priveşte limitarea utilizării excesive a
lui sau a diminuării nejustificate a rolu-
lui său în legătură cu relevanţa informa-
ţiilor financiare anuale.

În cazul entităţilor care aplică reglemen-
tările contabile din ţara noastră, în con-
textul explicării credibilităţii informaţii-
lor financiare se face o referire clară de
către normalizatori la implicarea raţio-
namentului profesional, în sensul că
„pentru estimările cerute în condiţii de
incertitudine (unde încadrăm şi opera-
ţiile specifice fără soluţii clare sau neso-
luţionate) este necesară includerea unui
grad de precauţie”, astfel încât prin
exercitarea lui să nu fie influenţată fide-
litatea informaţiei existente în situaţiile
financiare anuale.

Referindu-ne la IFRS-uri, unde raţio-
namentul profesional are o sferă de
acţiune relativ extinsă şi, totodată, o
responsabilitate sporită, considerăm
că este semnificativă referirea potrivit
căreia entitatea are obligaţia şi, implicit,
răspunderea exclusivă, să înscrie în
situaţiile (formularele) privind poziţia
financiară şi rezultatul global, pe lângă
elemente-rânduri minime precizate în
IAS 1, şi orice alte elemente-rânduri
suplimentare, titluri şi subtotaluri care
sunt relevante pentru reliefarea fidelă a
activităţilor specifice desfăşurate şi a
rezultatelor obţinute de entitate.

În legătură cu aceste ultime exigenţe,
apreciem că este sugestiv să amintim că
pentru situaţia poziţiei financiare în
varianta IFRS sunt normalizate doar 18
elemente-rânduri, cu nivel ridicat de
sintetizare şi cu capacitate de informare
de ansamblu, în timp ce în varianta
reglementărilor contabile din ţara noas-
tră cu bilanţ în formă lungă, sunt stabi-
lite, cu caracter obligatoriu, 90 de ele-
mente-rânduri. Această situaţie scoate
în evidenţă faptul că pentru exercita-
rea unui raţionament profesional
reuşit sunt necesare activităţi com-
plexe şi exigente care să permită iden-
tificarea a numeroase elemente-rânduri
suplimentare de natură să ofere utiliza-
torilor externi informaţii financiare
transparente, comparabile şi de înaltă
calitate, în condiţiile prevăzute în
Prefaţa la IFRS9. Asemenea informaţii
trebuie să îndeplinească cerinţele carac-
teristicilor calitative fundamentale, în
sensul de a fi relevante şi a reprezenta
exact activităţile desfăşurate şi rezultate-
le obţinute de entitate.

În legătură cu problemele abordate
apreciem că este oportun să aducem în
dezbatere şi conceptul existent în
Cadrul general conceptual10 potrivit
căruia „situaţiile financiare anuale se
adresează utilizatorilor care dispun de

cunoştinţe suficiente privind activităţile
de afaceri şi economice şi care studiază
şi analizează informaţiile cu atenţia
cuvenită”.

În spiritul acestei exigenţe privim raţio-
namentul profesional atât sub aspectul
exercitării lui de către profesioniştii
contabili ai entităţii, cât şi al însuşirii
şi aprobării includerii soluţiilor iden-
tificate în politicile contabile de
către administratorii acesteia.

Acest context de responsabilităţi ne
per mite să opinăm că este benefică de -
semnarea în exercitarea activităţilor afe-
rente raţionamentului profesional doar
a specialiştilor contabili, precum şi a
reprezentantului administraţiei entităţii,
care cunosc în detaliu activităţile pe
care le desfăşoară aceasta, ceea ce poate
reprezenta o condiţie esenţială pen-
tru identificarea soluţiilor corecte şi
bine documentate, care să garanteze
relevanţa informaţiilor financiare ce se
pun la dispoziţia utilizatorilor externi.

În legătură cu aceste ultime aspecte sau
altfel exprimat pentru îndeplinirea con-
diţiei amintite se impune a fi luate în
considerare, pe de o parte, „gradul de
precauţie” menţionat în reglementările
contabile naţionale, în ceea ce priveşte
implicarea raţionamentului profesional
în rezolvarea obiectivelor proprii, iar, pe
de altă parte, baza conceptuală nece-
sară, elaborată de IASB, pentru utili-
zarea propriului raţionament profesio-
nal în soluţionarea aspectelor de natură
contabilă.

Totodată, avându-se în vedere respon-
sabilitatea ce-i revine raţionamentului
profesional, se justifică a reliefa faptul
că, după opinia noastră, este foarte
important ca entitatea să deţină
capacitatea profesională adecvată de
exercitare competentă a lui. În acest
sens, considerăm că este esenţială înţe-
legerea corectă, de către specialiştii con-
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tabili angajaţi ai entităţii, precum şi
soluţionarea de către aceştia a proble-
melor de raţionament profesional în
funcţie de litera şi spiritul normelor sau
conceptelor, după caz, dar şi prin utili-
zarea deprinderilor practice proprii.
Astfel, se preconizează realizarea dezi-
deratului potrivit căruia se pot identifica
noi informaţii financiare sau elemente-
rânduri, după caz, care îndeplinesc atât
exigenţele ce privesc relevanţa, cât şi pe
cele aferente celorlalte caracteristici cali-
tative ale acestora.

În contextul conceptelor şi exigenţelor
amintite, considerăm că este oportună o
prezentare succintă a celor relatate
anterior, astfel încât să fie reliefată mai
accentuat complexitatea exercitării
raţionamentului profesional în cazul
rezolvării unei probleme majore ce pri-
veşte implementarea IFRS-urilor. În
fapt ne referim la identificarea elemen-
telor-rânduri suplimentare pentru pro-
iectarea structurii formularelor
denumite „Situaţia poziţiei financia-
re” şi „Situaţia rezultatului global”.

Rezolvarea acestei probleme necesită
operaţiuni complexe de investigare
practică şi analiză care să permită iden-
tificarea tuturor elementelor-rânduri
suplimentare, specifice activităţilor enti-
tăţii, aşa cum prevede IAS 1, astfel încât
noile informaţii ce se obţin, împreună
cu cele normalizate în IAS 1, să ofere o
prezentare relevantă pentru înţelegerea
poziţiei financiare şi a performanţei
financiare ale entităţii. 

Totodată, se poate sublinia că nu există
restricţii în ceea ce priveşte numărul
informaţilor (elemente-rânduri) ce se
pot adăuga la cele nominalizate de
IASB, de 18 şi respectiv 13, pentru pri-
mul şi pentru cel de-al doilea formular
amintit. Însă este necesar ca acestea, pe
baza constatărilor şi evaluărilor specifi-
ce raţionamentului profesional, să fie
relevante pentru caracterizarea entităţii,
amintind în acest sens că în reglementă-
rile contabile naţionale sunt stabilite,
pentru cele două formulare similare cu

cele analizate, câte 90 şi, respectiv, 68
de elemente-rânduri, ceea ce constituie
o ofertă bogată de informaţii financiare
ce se pun la dispoziţia utilizatorilor
externi, şi nu numai. 

Concluzii
În contextul cercetărilor actuale la nivel
naţional şi îndeosebi internaţional pri-
vind utilitatea şi perspectivele contabili-
tăţii, în condiţiile extinderii implementă-
rii IFRS-urilor, s-a considerat că este
oportun să fie elaborată prezenta lucra-
re şi apreciem că, prin maniera de anali-
ză exigentă a surselor documentare dis-
ponibile, s-a identificat un plus de in -
for maţii care sperăm să suscite atenţia
specialiştilor în domeniu pentru noi
dezbateri. 

Examinarea detaliată a surselor docu-
mentare, inclusiv a reglementărilor con-
tabile naţionale şi a IFRS-urilor, a per-

mis reliefarea mai multor norme sau
concepte metodologice care, după opi-
nia noastră, necesită explicaţii suplimen-
tare sau revizuiri referitoare la caracte-
risticile calitative aferente informaţiilor
pe care le conţin situaţiile financiare
anuale.

De altfel, cele mai multe considerente
se referă la caracteristicile calitative
principale, atribuite prin reglementările
contabile din ţara noastră informaţiilor
pe care le furnizează aceste raportări de
sfârşit de exerciţiu. 

Aceste caracteristici privesc relevanţa,
credibilitatea şi inteligibilitatea informa-
ţiilor financiare anuale. Totodată, subli-
niem că prin exprimarea mai multor
opinii personale şi prin sesizarea unor
neajunsuri referitoare la raţionamentul
profesional se poate facilita exercitarea
practică a acestuia în vederea obţinerii
unor informaţii financiare relevante
pentru utilizatorii externi, şi nu numai.
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Introducere
Unul dintre cele mai întâlnite riscuri în
societatea contemporană, cu un impact
important asupra dezvoltării la nivel
micro şi macroeconomic, îl reprezintă
riscul financiar-bancar. Este cunoscut
faptul că, în ultimii ani, sub influenţa
crizei economico-financiare, au avut loc
schimbări importante în politica siste-
mului financiar-bancar internaţional, cu
precădere în gestiunea riscurilor finan-
ciar-bancare. În cadrul sistemului finan-
ciar-bancar, economia cunoaşterii inter-
vine în principal sub două aspecte:1

l acordarea de credite de către institu-
ţiile financiar-bancare agenţilor eco-
nomici care investesc în tehnologii
noi;

l monitorizarea de către băncile cen-
trale a riscului de credit al instituţii-
lor financiar-bancare.

Sistemul bancar românesc s-a confrun-
tat şi continuă să se confrunte cu o serie
de probleme majore legate de riscul de
credit al instituţiilor bancare din ţara
noastră. După boom-ul „creditelor cu
buletinul” din 2006 şi 2007, efectele cri-
zei economice mondiale au surprins sis-
temul bancar românesc descoperit în
faţa riscului de credit. În acest context,
politica Băncii Naţionale a României de
monitorizare a riscului de credit al insti-
tuţiilor financiar-bancare din ţara noas-
tră a căpătat o importanţă de prim ordin
în aceşti ani de criză.

Metodologia de 
cercetare

Cercetarea efectuată are ca obiectiv
identificarea modului de recunoaştere şi
evaluare de către Banca Naţională a
României a riscului de credit la care sunt
expuse instituţiile de credit din sistemul
bancar românesc. Suportul tehnico-şti-
inţific al lucrării îl constituie cercetările
din domeniul managementului riscului
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Credit Risk Monitoring in the Romanian
Banking System in the Knowledge Economy
The financial and banking risks have been the object of thorough investigations for a
long time. After the economic and financial crisis has burst in the United States in 2007
and has been later propagated worldwide, the evaluation and the control methods of
the banking risks had to be re-examined and re-defined in order to establish the rules
necessary to avoid the repetition of such situations. 
In knowledge-based economies supplementary risks can be encountered. For example,
the risks of funding new technologies (such as the telemedicine systems or the systems
based on low carbon emissions) or new inventions (such as the grafen, a new carbon-
based material) are higher than the ones necessary for financing already known tech-
nologies. 
The main aim of this paper is to identify the credit risk and its management in the
Romanian banking system under the circumstances of the knowledge economy.
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de cre dit în contextul cunoaşterii. Pentru
re alizarea cercetării s-a efectuat o infor-
mare şi documentare pe baza literaturii
de specialitate şi a politicii Băncii Naţio -
nale a României în cadrul instrumentelor
de evaluare a riscului de credit pentru
sistemul financiar-bancar românesc.
Demersul acestei a doua părţi a cerce -
tării2 are în vedere aplicarea practică a
instrumentelor economiei cunoaşterii în
evaluarea riscului de credit. Pentru atin-
gerea obiectivului propus, s-a utilizat o
metodologie de cercetare fundamentală.

Riscul de credit în
economia cunoaşterii

După cum se ştie, o economie a cunoaş -
terii este o economie în care utilizarea
cunoştinţelor în tehnologii, în inginerie şi
management este folosită ca un instru -
ment pentru obţinerea de beneficii eco-
nomice, aceasta constituind unul din
imperativele Agendei de la Lisabona.
Investiţiile în cercetare, dezvoltare şi ino-
vare (CDI) au fost identificate ca fiind
un factor-cheie necesar pentru a
îmbunătăţi competitivitatea. Începând cu
anul 2000, împrumuturile băncilor pen-
tru proiecte inovatoare s-au concentrat
pe proiecte cu valoare adăugată mare în
tehnologii sprijinite la nivelul UE. 
Sistemul bancar deţine un rol de prim
ordin într-o economie concurenţială,
acesta atrăgând disponibilităţile băneşti
din economie şi utilizându-le apoi pen-
tru finanţarea activităţilor economice
rentabile. Se realizează astfel intermedie-
rea bancară, constând în atragerea resur-
selor financiare şi plasarea lor temporară
către organizaţii economice care au
nevoie de lichidităţi băneşti pentru des-
făşurarea eficientă a activităţii lor. 
Pentru băncile care acţionează în
România, riscurile operaţionale sunt mai
pregnante, din cauza mediului economic
ostil în care lucrează, dar şi specificului
sistemului bancar românesc, aflat încă în
faza de creştere şi adaptare la rigorile
concurenţiale ale economiei de piaţă.
Riscul de credit este definit în normele
de autorizare şi de supraveghere pruden-

ţială ale BNR ca fiind „riscul înregistrării de
pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate,
ca urmare a neîndeplinirii de către contraparti-
dă a obligaţiilor contractuale”.3

Dimensiunea riscului denotă mărimea pier-
derii suferite de creditor ca urmare a
imposibilităţii debitorului de a rambursa
creditul, iar calitatea riscului rezultă atât
din posibilitatea ca neplata să aibă loc,
cât şi din garanţiile care pot reduce pier-
derea, în cazul neplăţii. Neachitarea unei
datorii reprezintă un eveniment nesigur.
În plus, expunerile viitoare nu sunt
cunoscute cu certitudine decât la scaden-
ţă, deoarece acordarea creditelor pe baza
unor programe de rambursare stabilite
prin contracte ferme sunt aplicabile
numai într-un număr redus de cazuri.
Rambursarea anticipată a creditelor con-
tractate prezintă un risc de credit, deoa-
rece în această situaţie banca trebuie să-
şi asigure refinanţarea venitului nerealizat
şi să-şi acopere cheltuielile ocazionate de
acordarea împrumutului respectiv.
Pornind de la aceste considerente, riscul
de credit poate fi divizat în trei: riscul
neplăţii, riscul expunerii şi riscul recuperării.4

Monitorizarea riscului
de credit în sistemul

bancar românesc
La data de 1 februarie 1999 a intrat în
funcţiune Centrala Riscurilor Bancare
(CRB), denumită ulterior Centrala
Riscului de Credit (CRC), care gestionea-
ză informaţia de risc bancar pentru sco-
purile societăţilor bancare din România.
Aceasta reprezintă o structură specializa-
tă în colectarea, stocarea şi centralizarea
informaţiilor privind expunerea fiecărei
entităţi declarante (instituţie de credit,
instituţie financiară nebancară înscrisă în
Registrul special, instituţie de plată care
înregistrează un nivel semnificativ al acti-
vităţii de creditare sau instituţie emitentă
de monedă electronică care înregistrează
un nivel semnificativ al activităţii de cre-
ditare) din România faţă de acei debitori
care au beneficiat de credite şi/sau anga-
jamente al căror nivel cumulat depăşeşte

suma limită de raportare (20.000 lei),
precum şi a informaţiilor referitoare la
fraudele cu carduri produse de către
posesori. 
Baza de date a CRC este organizată în
patru fişiere:5

1. Fişierul central al creditelor
(FCC) conţine informaţii de risc de
credit raportate de persoanele decla-
rante şi este actualizat lunar;

2. Fişierul creditelor restante (FCR)
conţine informaţii de risc de
credit referitoare la abaterile de la
graficele de rambursare din cel mult
ultimii şapte ani şi este alimentat
lunar de Fişierul central al creditelor;

3. Fişierul grupuri (FG) conţine
informaţii despre grupurile de per-
soane fizice şi/sau juridice care
reprezintă un grup de clienţi aflaţi în
legătură/un singur debitor şi este ali-
mentat lunar de Fişierul central al
creditelor;

4. Fişierul fraudelor cu carduri
(FFC) conţine informaţii despre
fraudele cu carduri produse de către
posesori raportate de persoanele
declarante şi este actualizat on-line. 

Utilizatorii informaţiilor existente în
baza de date a CRC sunt persoanele
declarante şi Banca Naţională a
României. 
Schimbul de informaţii de risc de credit
se realizează electronic prin Reţeaua de
Comunicaţii Interbancară. 
Raportările efectuate de persoanele
declarante conţin următoarele informaţii: 
l Datele de identificare a debitorilor

faţă de care persoana declarantă
înregistrează o expunere mai mare
sau egală cu limita de raportare
(20.000 lei); 

l Informaţii privind fiecare dintre cre-
ditele şi angajamentele de care bene-
ficiază debitorul: tipul creditului, ter-
menul de acordare, tipul garanţiei şi
valoarea acesteia, serviciul datoriei,
data acordării şi data scadenţei, valu-
ta în care s-a acordat creditul, suma
acordată, suma datorată utilizată şi
suma datorată neutilizată la momen-
tul raportării, suma restantă,
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credit/angajament luat împreună cu
alţi debitori, stare credit, clasa de
rating, probabilitatea de nerambursa-
re; 

l Informaţii privind grupurile de per-
soane fizice şi/sau juridice care
reprezintă un grup de clienţi aflaţi în
legătură/un singur debitor: denumi-
re grup, cod grup, componenţă grup
şi evidenţierea debitorilor care au
credite împreună cu alţi debitori din
grup; 

l Informaţii privind fraudele cu car-
duri comise de posesori: date identi-
ficare posesor card, tip card, valuta,
data constatării fraudei, suma frau-
dată. 

Difuzarea informaţiilor de la CRC către
persoanele declarante se realizează în
două moduri: 
l Rapoarte lunare care cuprind infor-

maţii privind toţi debitorii pe care
persoana declarantă i-a raportat în
luna respectivă. Pentru fiecare debi-
tor raportat, raportul lunar conţine
toate informaţiile disponibile la CRC
referitoare la creditele şi angajamen-
tele de care acesta a beneficiat de la
toate persoanele declarante, fără a se
preciza identitatea instituţiei credi-
toare (situaţia riscului global); 

l Ca răspuns la interogările (cereri de
consultare) on-line în cazul cărora
persoanele declarante pot solicita
două tipuri de informaţii: situaţia
riscului global şi situaţia creditelor
restante (pe o perioadă de şapte ani). 

Trebuie precizat că pentru debitorii
raportaţi de persoanele declarante, infor-
maţiile sunt furnizate necondiţionat, în
timp ce pentru clienţii - debitori poten-
ţiali accesul persoanelor declarante este
condiţionat de obţinerea prealabilă a
acordului clienţilor respectivi. 
Sisteme similare CRC funcţionează în
multe ţări din Uniunea Europeană, cum
sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia,
Franţa, Germania, Italia, Portugalia,
Slovacia, Slovenia şi Spania. CRC partici-
pă la nivel european la schimbul trans-
frontalier de informaţii în baza
Memorandumului de înţelegere privind
schimbul de informaţii între registrele de
credit naţionale în vederea transmiterii
acestora către persoanele declarante

(MoU). În prezent, în baza MoU, 9 ţări
participă la schimbul transfrontalier de
informaţii: Austria, Belgia, Cehia, Franţa,
Germania, Italia, Portugalia, România şi
Spania.
Obiectul acestui schimb îl constituie per-
soanele juridice rezidente în ţările parti-
cipante care sunt înregistrate în registrele
de credit cu o expunere totală egală cu
sau mai mare de 25.000 euro; expunerea
se referă numai la suma trasă a creditelor
şi la suma angajamentelor debitorului de
tipul scrisorilor de garanţie.
Schimbul transfrontalier de informaţii se
realizează bilateral între ţările participan-
te prin reţeaua de servicii pusă la dispo-
ziţie de către Banca Centrală Europeană
şi are frecvenţă lunară, cu excepţia
schimbului cu Germania, unde frecvenţa
este trimestrială.
Pentru orice credit, acord de garanţie sau
orice alt tip de angajament al băncii faţă
de debitorii săi, care a fost acceptat la
Centrala Riscului de Credit, în perioada
următoare, până la data scadenţei acesto-
ra nu se mai transmit la aceasta decât
„evenimentele”, respectiv: suma datora-
tă, suma restantă, serviciul datoriei şi
tipul raportării. 
Informaţia de risc bancar cuprinde date-
le de identificare ale unui debitor – per-
soană fizică sau juridică nebancară – şi
cele referitoare la operaţiunile în lei şi în
valută prin care instituţiile de credit se
expun riscului de credit faţă de acel debi-
tor prin: a) acordarea de credite; b) asu-

marea de angajamente de către instituţia
de credit în numele debitorului.
Informaţia de risc se referă la expunerea
fiecărei instituţii de credit din sistemul
bancar românesc faţă de un singur debi-
tor, expunere egală sau mai mare de
20.000 lei. Începând cu august 2004, la
CRC sunt raportate şi sumele restante
(reprezentate doar de principalul creditu-
lui) ale persoanelor fizice cu expunere
mai mare sau egală de 20.000 lei, care
înregistrează restanţe mai mari de 30 de
zile în restituirea creditelor.6

Evoluţia riscului 
de credit în ultimii ani

în România 
Centrala Riscului de Credit asigură înre-
gistrarea informaţiilor raportate de per-
soanele declarante şi prelucrarea acestor
informaţii în scopul obţinerii de date
agregate necesare utilizatorilor. Registrul
central al creditelor evidenţiază operativ
informaţiile privind: identificarea persoa-
nelor recenzate şi evidenţierea, după caz,
a situaţiilor specifice, riscurile individuale
şi caracteristicile acestora, riscurile globa-
le şi caracteristicile acestora. Informaţiile
de risc bancar înscrise în Registrul Cen -
tral al Creditelor sunt actualizate lunar.
În perioada iunie 2012 – iunie 2013, rata
riscului de credit, precum şi cea a credi-
telor neperformante au avut evoluţia
prezentată în Tabelul 1. 
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Din tabel se observă că, în ultimul an,
sistemul bancar a resimţit din plin efec-
tele crizei internaţionale, iar principalii
indicatori de cuantificare a riscului de
credit au consemnat o înrăutăţire. Astfel,
rata riscului de credit a avut un trend
ascendent, crescând cu peste 4 procente
în perioada analizată. Deteriorarea aces-
tui indicator s-a datorat îndeosebi con-
strângerilor asupra situaţiei financiare a
clienţilor, în contextul unei creşteri eco-
nomice modeste. De altfel, România are
una dintre cele mai mari rate a creditelor
neperformante din UE, după Grecia şi
Irlanda.
De asemenea, rata creditelor neperfor-
mante – principalul indicator de evaluare
a calităţii portofoliilor de credite, din
perspectivă prudenţială – a continuat să
crească, de la 16,76% (iunie 2012) la
20,30% (iunie 2013). Rata creditelor
neperformante ia în considerare creditele
şi dobânzile restante de peste 90 de zile
şi cele în cazul cărora au fost iniţiate
proceduri judiciare faţă de operaţiune ori
faţă de debitor ca proporţie în total cre-
dite şi dobânzi clasificate.
Conform Reglementărilor Internaţionale
de audit IASP 1006, riscurile bancare
cresc o dată cu gradul de concentrare al
expunerii unei bănci către un singur
client, industrie, arie geografică sau ţară.
De exemplu, portofoliul de credite al
unei bănci poate conţine un mare volum
de credite sau angajamente acordate
unor anumite sectoare de activitate, iar
unele dintre acestea, cum ar fi sectorul
mobiliar, de transporturi navale şi de
resurse naturale pot avea practici foarte
specializate. Evaluarea riscurilor relevan-
te aferente creditelor acordate entităţilor
din acele sectoare de activitate poate ne -
cesita cunoaşterea respectivelor sectoare,
inclusiv a practicilor de afaceri, operaţio-
nale şi de raportare ale acestora.7

În acord cu reglementările amintite ante-
rior, Banca Naţională a României anali-
zează gradul de adecvare a provizioane-
lor pentru pierderi aferente creditelor.
Comitetul de la Basel a publicat un set
de Practici Solide pentru Contabilizarea
şi Prezentarea Creditelor, care furnizează
băncilor şi Băncii Naţionale recomandări
cu privire la recunoaşterea şi evaluarea

creditelor, constituirea provizioanelor
pentru pierderi aferente creditelor, pre-
zentarea riscului de credit şi alte aspecte
conexe. Acest document prezintă punc-
tul de vedere al Băncii Naţionale, ca
organ de supraveghere bancară, cu privi-
re la practicile solide ale băncilor de con-
tabilizare şi prezentare a creditelor şi,
astfel, poate influenţa cadrul de raporta-
re financiară în conformitate cu care o
bancă îşi întocmeşte situaţiile financiare.
Banca Naţională a României apreciază
că, deşi riscul de credit a crescut pe par-
cursul anului 2012 şi în prima jumătate a
anului 2013, acesta este diminuat de o
provizionare adecvată a pierderilor
aşteptate, gradul de acoperire a credite-
lor neperformante cu provizioane IFRS
şi filtre prudenţiale corespunzătoare
acestei categorii situându-se la 86,3%, la
31 decembrie 2012. De asemenea, capa-
citatea băncilor de acoperire a pierderilor
neaşteptate asociate riscului de credit
este susţinută de nivelul confortabil al
gradului de adecvare a capitalului.8

Concluzii
Prin natura informaţiilor pe care le
gestionează, CRC poate deveni nucleul
unui sistem informaţional a cărui utiliza-
re este esenţială în susţinerea eforturilor
de dezvoltare a unui instrument statistic
pentru validarea şi controlul modelelor
interne de rating la nivelul instituţiilor de
credit. Datele privind serviciul datoriei
creditelor acordate de bănci entităţilor
juridice permit delimitarea evenimente-
lor de nerambursare de cele de rambur-

sare. În plus sunt înregistrate informaţii
privind datele de identificare ale debito-
rului şi caracteristicile creditului.
Odată cu manifestarea crizei economice
mondiale în rândul ţărilor europene, sis-
temul bancar românesc este expus şi el
reacţiilor directe sau indirecte ale crizei.
Astfel, instituţiile de credit din sistemul
bancar românesc nu mai au un rol majo-
ritar în creditarea companiilor, dar rămân
principala sursă în cazul populaţiei.
Creditarea s-a orientat către IMM-uri,
precum şi către companiile care activea-
ză în domeniul comerţului şi al servicii-
lor.
Evoluţia creditării interne va depinde tot
mai mult de capacitatea băncilor de a
atrage resurse de pe plan intern; proce-
sul de creditare trebuie continuat pe
baze de prudenţialitate deoarece riscurile
din activitatea de creditare, în condiţii de
incertitudine economică, se pot amplifi-
ca de la o perioadă la alta; băncile trebu-
ie să descopere noi oportunităţi de credi-
tare care să funcţioneze şi în această
perioadă de criză, contribuind la ieşirea
din impasul creat.
În contextul restructurării sistemului
bancar românesc şi al aşteptatei creşteri
a cererii de credite din perioada urmă-
toare, aplicarea instrumentelor econo-
miei cunoaşterii în auditarea şi evaluarea
de către Banca Naţională a riscului de
credit al instituţiilor financiar-bancare
din ţara noastră devine unul din vectorii
principali, atât ai evitării unei crize ban-
care în ţara noastră, cât şi ai alinierii sis-
temului bancar românesc la standardele
europene de profil.
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acceptate de Consiliul ªtiinþific. Articolele se trimit redacþiei la

adresa de e-mail: , obligatoriu în format electronic
cu extensia , cuprinzând urmãtoarele elemente: limba de
redactare a articolului - , pentru autorii români sau

pentru autorii strãini; textul în limba românã se
redacteazã cu diacritice, conform prescripþiilor lingvistice ale
Academiei Române; dimensiunea maximã a articolului 7-10
pagini/2000 caractere grafice cu spaþii/paginã; în articol se
precizeazã metodologia de
cercetare folositã, contribuþiile autorilor ºi referinþele bibliografice
în subsolul paginii; un rezumat în limbile englezã ºi românã de
circa o paginã , în care se prezintã
obiectivul cercetãrii, principalele probleme abordate ºi contribuþia
autorilor; rezumatul este însoþit de 4-5 termeni cheie, în limbile
românã ºi englezã .

pe site-ul www.revista.cafr.ro, la secþiunile „Recenzii" ºi
„Manuscrise".
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of the articles is performed in parallel by at least two
members of the Scientific Council of the „FinancialAudit" Journal,
a double-blind-review, which means that those who perform the
reviews do not know the names of the authors, and also the
authors do not know the names of the reviewers.

for articles: innovative input, actuality,
importance and the relevance for the subject matter of the review;
the quality of the research methodology; presentation and
argumentation clarity and pertinence; the relevance of the
bibliographic sources used; contribution made to the research in
the area.

The of the Scientific Council are: accepted,

accepted with reviewing, rejected. The results of the
assessments are communicated to the authors and only the
articles approved by the Scientific Council are published. The
articles are submitted to the editor by e-mail at: ,
compulsory in Microsoft Word format containing the following
elements: the language the article is drafted is ; the
maximum size of the article 7-10 pages/2000signs/page spaces
included; the article mention the research methodology used,
authors' contributions, footnote references from the bibliography;
an abstract in English presenting the subject of the research and
authors' contributions; the abstract is accompanied by 4-5 key
words, in English .

on our website www.revista.cafr.ro, section: „Reviews"
and „Manuscripts".
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Mulţumiri evaluatorilor articolelor propuse spre publicare în anul 2013

În cel de-al 11-lea an de editare neîntreruptă, revista „Audit
Financiar” a marcat un eveniment important în existenţa sa:
apariţia numărului 100.

An de an, cu fiecare ediţie, revista şi-a păstrat statutul
profesional, îmbunătăţindu-şi în permanenţă conţinutul şi nivelul
ştiinţific, fiind mereu în pas cu transformările profesiei contabile
şi de audit pe plan intern şi internaţional.

Acest statut profesional s-a putut păstra, desigur, şi datorită
contribuţiei celor care au revizuit – cu exigenţă şi implicare –
articolele propuse spre publicare, membri ai Consiliului Ştiinţific
de Evaluare, cărora le mulţumim cu acest prilej. Ne exprimăm
speranţa că veţi rămâne în continuare alături de noi şi prin
observaţii, sugestii, analize obiective veţi consolida reputaţia
revistei.

În anul 2013 au efectuat revizuiri/evaluări ale articolelor propuse
spre publicare următorii membri ai Consiliului Ştiinţific de
Evaluare al revistei „Audit Financiar”: prof. univ. dr.

– Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; prof. univ.
dr. – Universitatea din Craiova; conf. univ. dr.

– Universitatea din Bacău; conf. univ. dr.
– Universitatea de Vest din Timişoara; prof. univ. dr.

– Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş;
lect. univ. dr. - Universitatea de Vest din
Timişoara; prof. univ. dr. – Universitatea de

Vest, Timişoara; prof. univ. dr. – Academia de
Studii Economice, Bucureşti; prof. univ. dr. –
Academia de Studii Economice, Bucureşti; lect. dr.

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; prof. univ.
dr. – Universitatea de Vest din Timişoara;
prof. univ. dr. – Academia de Studii Economice,
Bucureşti; dr. – director adjunct, Ministerul
Finanţelor Publice; prof. univ. dr. –
Academia de Studii Economice, Bucureşti; prof. univ. dr.

– Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca;
prof. univ. dr. – Universitatea din Craiova;
prof. univ. dr. – Universitatea „Constantin
Brâncoveanu”, Piteşti; prof. univ. dr. -
Universitatea de Vest, Timişoara; prof. univ. dr.

- Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ.
dr. – Academia de Studii Economice,
Bucureşti; prof. univ. dr. – Academia de
Studii Economice, Bucureşti; – director
ACCA România; prof. univ. dr. – Academia
de Studii Economice, Bucureşti; prof. univ. dr.

– Academia de Studii Economice, Bucureşti;
prof. univ. dr. – Universitatea de Vest, Timişoara;
conf. univ. dr. – Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza”, Iaşi; prof. univ. dr. – Academia
de Studii Economice, Bucureşti.
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