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Introducere
Existã o multitudine de definiþii ale con-
ceptului de independenþã, formulate de
la începuturile profesiei de auditor pânã
în prezent. De Angelo defineºte „nivelul
de independenþã a auditorului” drept
probabilitatea condiþionatã ca, în cazul
în care a fost descoperitã o anumitã ne-
regularitate, auditorul o va raporta.
Magee ºi Tseng considerã cã „o lipsã a
independenþei” înseamnã cã deciziile
unui auditor nu sunt în concordanþã cu
propriile convingeri privind politica de
raportare financiarã a companiei-client.
Antle ºi Baiman et al. au dezvoltat un
cadru conceptual pentru a analiza inde-
pendenþa auditorului ca fiind o înþelege-
re ascunsã între auditor ºi manager.
Lee ºi Gu definesc independenþa ca
absenþa unei înþelegeri ascunse între
auditor ºi managerul firmei-client. 

Discuþiile privind definiþia conceptului
de independenþã continuã ºi în studii
mai recente, cum ar fi Anandarajan et
al., care dezbat efectele pe care emite-
rea Sarbanes-Oxley Act le-a avut asu-
pra conceptului de independenþã a
auditorului financiar. Pe de altã parte, în
timp ce unii cercetãtori, precum Hirst,
au considerat cã independenþa este
sufletul profesiei de auditor sau precum
Mednick, cã este cheia de boltã a pro-
fesiei contabile ºi unul dintre cele mai
importante active ale sale, în prezent se
are în vedere o deplasare a accentului
de pe independenþã spre alte concepte,
cum ar fi credibilitatea (engl. „reliability”)
– vezi DeZoort et al. 

De asemenea, au existat ºi eforturi de a
comunica studenþilor din domeniul fi-
nanciar-contabil cunoºtinþele privind
conceptul de independenþã într-o ma-
nierã cât mai atractivã, astfel încât
aceºtia sã-ºi dezvolte propriile atitudini
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ºi competenþe în domeniu (vezi Ri-
chardson). 

Prezentul articol îºi propune sã con-
tribuie la literatura referitoare la auditul
financiar ºi independenþa în audit, prin
clarificarea unor aspecte esenþiale:
delimitarea independenþei de alte con-
cepte înrudite, stabilirea nivelului de
conceptualizare a independenþei ºi
determinarea perspectivei conceptuale
celei mai adecvate. 

Abordare 
metodologicã

Pentru realizarea obiectivului stabilit,
autorii efectueazã urmãtorii paºi. În pri-
mul rând, sunt analizate celelalte con-
cepte înrudite cu conceptul în discuþie ºi
care sunt folosite adesea în literaturã ca
sinonime (parþiale sau totale) cu inde-
pendenþa. În cadrul acestei analize sunt
fãcute nuanþãri menite sã delimiteze cât
mai clar conceptul central – indepen-
denþa – de celelalte alternative concep-
tuale. În al doilea rând, se identificã
principalele niveluri la care poate fi con-
ceptualizatã independenþa. În urma stu-
diului literaturii de specialitate, s-a con-
chis cã se poate discuta despre inde-
pendenþã la patru niveluri: 

(1) la nivelul profesiei, 

(2) la nivelul societãþii de audit, 

(3) la nivelul unor centre de profit re-
gionale sau cabinete de audit apar-
þinând unei aceleiaºi firme mai mari
ºi 

(4) la nivelul profesionistului individual. 

În plus, se face distincþia între mult-dez-
bãtuta independenþã organizaþionalã ºi
independenþa operaþionalã. 

În al treilea rând, sunt prezentate princi-
palele perspective conceptuale asupra
independenþei, care ulterior sunt anali-
zate critic. 

Interferenþe 
cu alte concepte

Conceptul de „independenþã” este ade-
seori considerat sinonim cu alte con-
cepte înrudite sau definit prin acestea,
ceea ce poate lãsa impresia unei de-
finiþii circulare a sa. Unul dintre aceste
concepte înrudite este cel de „imparþia-
litate”. Potrivit Dicþionarului explicativ al
limbii române, „imparþialitatea” se defi-
neºte drept calitatea de a fi imparþial,
calitatea de a face aprecieri juste, de a
fi nepãrtinitor, obiectiv, drept. În contex-
tul specific al auditului financiar, impar-
þialitatea presupune cã, în efectuarea
unei sarcini din cadrul misiunii de audit,
auditorul nu þine cont de niciun fel de
interese (personale sau ale altor gru-
puri), apreciazã nepãrtinitor circum-
stanþele relevante ºi se considerã dator
doar sã-ºi îndeplineascã misiunea im-
pusã prin lege. Aºadar, imparþialitatea
este echivalentã cu neutralitatea abso-
lutã a auditorului financiar (vezi Marx). 

Alte douã concepte care se suprapun
parþial cu cel de independenþã sunt in-
tegritatea ºi obiectivitatea. Conform
Dicþionarului explicativ al limbii române,
integritatea este însuºirea de a fi inte-
gru, cinste, probitate. Potrivit Codului
Etic pentru Profesioniºtii Contabili emis
de IFAC, integritatea este unul dintre
principiile fundamentale ºi presupune
cã un profesionist contabil trebuie sã fie
direct ºi onest în toate relaþiile profe-
sionale ºi de afaceri (paragr. 100.4 a).
Integritatea este mai degrabã o calitate
moralã (Elliott & Jacobson) ºi reprezin-
tã o nuanþare în direcþia accentuãrii
importanþei pe care o are þinuta moralã
a auditorului financiar. 

Pe de altã parte, obiectivitatea este de-
finitã în Dicþionarul explicativ al limbii
române ca imparþialitate sau nepãr-
tinire, ceea ce nu aduce un plus de va-
loare prezentei analize. Codul Etic pen-
tru Profesioniºtii Contabili menþioneazã

obiectivitatea printre principiile funda-
mentale ºi o explicã prin faptul cã un
profesionist contabil trebuie sã fie im-
parþial, sã nu se afle în conflict de inte-
rese sau sub influenþe nedorite care pot
sã intervinã în raþionamentele profe-
sionale sau de afaceri (paragr. 100.4 b).
În general, obiectivitatea este conside-
ratã drept o calitate intelectualã sau
mentalã a auditorului financiar (Elliott &
Jacobson). 

ªi noþiunea de nepãrtinire a auditorului
financiar este folositã în literatura de
specialitate alãturi de cea de indepen-
denþã, deºi nu este sinonimã cu aceas-
ta, dupã cum subliniazã Marx. Marx
considerã cã independenþa caracteri-
zeazã un raport extern. Ea înseamnã
absenþa oricãrei relaþii juridice sau eco-
nomice în raport cu societatea supusã
auditului, prin urmare se poate demon-
stra obiectiv. Spre deosebire de inde-
pendenþã, noþiunea de „nepãrtinire”
presupune o atitudine internã, adicã su-
biectivã a auditorului faþã de societatea
de auditat ºi informaþiile supuse auditu-
lui. Dacã auditorul este într-adevãr ne-
pãrtinitor, acest fapt nu se poate recu-
noaºte, nici demonstra din exterior. 

Niveluri de 
conceptualizare 
a independenþei 

Independenþa auditorului poate fi con-
ceptualizatã la diverse niveluri. Pe de-o
parte, se poate discuta despre indepen-
denþã la nivelul profesiei, la nivelul so-
cietãþii de audit, la nivelul unor centre
de profit regionale sau cabinete de
audit aparþinând unei aceleiaºi firme
mai mari ºi la nivelul profesionistului
individual. Pe de altã parte, în opinia lui
Power, se poate face distincþia între
independenþã organizaþionalã ºi inde-
pendenþã operaþionalã. 
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INDEPENDENÞA PROFESIEI, 
A SOCIETÃÞII DE AUDIT

ºI A PROFESIONISTULUI

În primul rând, profesia ca întreg trebuie
sã evite aparenþa unei lipse a indepen-
denþei. Cu toate acestea, se considerã
cã profesia nu are o organizare care sã
poatã garanta unei persoane sceptice
independenþa sa. Mautz ºi Sharaf con-
siderã cã relaþia strânsã a profesiei de
auditor cu lumea afacerilor ºi organi-
zarea profesiei determinã ca indepen-
denþa acesteia sã fie pusã sub semnul
întrebãrii de cãtre publicul larg. 

În ceea ce priveºte primul aspect,
Mautz ºi Sharaf enumerã trei elemente
cu un potenþial impact negativ la adresa
independenþei: 

(1) majoritatea veniturilor auditorilor
provin de la companiile auditate,
ceea ce creeazã impresia unei de-
pendenþe financiare de acestea; 

(2) confidenþialitatea relaþiei dintre au-
ditor ºi client poate fi perceputã din
exterior ca o ameninþare la adresa
obiectivitãþii ºi 

(3) companiile de audit (în special cele
de dimensiuni mari) pun un accent
puternic pe serviciile oferite mana-
gementului, ceea ce poate crea
aparenþa unei dependenþe. 

Cu privire la al doilea aspect (respectiv
organizarea profesiei), aceiaºi autori
subliniazã alte trei caracteristici: 

(1) tendinþa de concentrare pe piaþa de
audit – respectiv existenþa unui nu-
mãr restrâns de firme mari de audit
care deþin majoritatea veniturilor de
pe piaþã; 

(2) lipsa solidaritãþii profesionale, care
îºi are originea în competiþia puter-
nicã dintre firmele de audit ºi

(3) tendinþa de a introduce „salesman-
ship” în audit – cu alte cuvinte, ori-
entarea preponderentã spre pro-

movarea serviciilor de audit ºi pe
aspectul comercial al prestãrii de
astfel de servicii. 

Aceste elemente sunt posibile motive
de a pune sub semnul îndoielii indepen-
denþa în auditul financiar. 

În al doilea rând, este necesar ca inde-
pendenþa sã fie asiguratã ºi la nivelul
firmei. În marile companii de audit, exis-
tenþa independenþei poate fi argumen-
tatã în primul rând prin absenþa depen-
denþei financiare – cãci pânã ºi cei mai
mari clienþi aduc doar o micã parte din
veniturile totale ale firmei, iar pierderea
unui client nu ar afecta prosperitatea
acesteia. În al treilea rând, indepen-
denþa poate fi analizatã ºi la nivelul unor
centre de profit regionale sau cabinete
de audit aparþinând unei aceleiaºi firme
de audit. 

Nu în ultimul rând, auditorul financiar
individual, ca profesionist, este obligat
sã îºi menþinã independenþa, înþeleasã
ca atitudine mentalã. La acest nivel in-
dividual, o astfel de stare de spirit este
mai dificil de menþinut, ca urmare a
diverselor presiuni ºi factori cu influenþã
asupra auditorului. 

Spre exemplu, dacã un partener de
audit este responsabil pentru mai mulþi
clienþi ºi va fi apreciat (ºi rãsplãtit), cel
puþin parþial, în funcþie de cât de bine îºi
îndeplineºte responsabilitãþile, pierde-
rea unuia dintre clienþi nu i-ar fi indife-
rentã. 

În ceea ce priveºte independenþa profe-
sionistului, Mautz ºi Sharaf au identifi-
cat trei dimensiuni la acest nivel de con-
ceptualizare: 

independenþa în programare: audi-
torul are libertatea de a stabili paºii
care trebuie urmaþi ºi volumul de
muncã ce trebuie efectuatã, în limi-
tele generale ale angajamentului de
audit;

independenþa în investigaþie: audi-
torul are libertatea de a analiza in-
formaþiile pe care le considerã rele-
vante ºi nu trebuie sã fie privat de
nicio sursã legitimã de informaþii;

independenþa în raportare: auditorul
exprimã clar ºi complet toate aspec-
tele semnificative în raportul de
audit ºi scrisoarea cãtre manage-
ment, fiind liber de orice sentiment
de loialitate sau de orice obligaþie de
a modifica impactul faptelor rapor-
tate asupra oricãrei pãrþi interesate.

INDEPENDENÞÃ

ORGANIZAÞIONALÃ VERSUS

INDEPENDENÞÃ OPERAÞIONALÃ

Independenþa poate fi înþeleasã, în opi-
nia lui Power, în douã moduri: indepen-
denþã organizaþionalã ºi independenþã
operaþionalã. 

Independenþa organizaþionalã a audi-
torului financiar se referã la aspecte
precum: modul în care este numit audi-
torul, elaborarea de reglementãri etice
adecvate, proiectarea unei structuri
motivaþionale care sã faciliteze audi-
torului punerea în practicã a reglemen-
tãrilor existente. În acest context, unele
societãþi de audit îºi pot crea singure
probleme în materie de independenþã
prin propria organizare internã. 

Spre exemplu, Lord argumenteazã cã
presiunea la care este supus un auditor,
la nivel individual, provine din surse in-
terne firmei, cum ar fi structura de eva-
luare ºi motivare din firmã. Spre deo-
sebire de independenþa organizaþio-
nalã, independenþa operaþionalã se re-
ferã preponderent la procesul de audit
în sine ºi a fost mai puþin dezbãtutã. 

În acest caz, accentul cade mai mult pe
problema fundamentalã a capacitãþii
auditorului de a face, de a acþiona în
cadrul misiunii sale. 
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Perspective 
conceptuale asupra

independenþei 
Perspectivele conceptuale asupra inde-
pendenþei sunt variate. În primul rând,
se distinge între independenþa de spirit
ºi independenþa în aparenþã, aºa cum
sunt definite în Codul Etic pentru
Profesioniºtii Contabili emis de IFAC. În
al doilea rând, independenþa poate fi
înþeleasã ca separare, din perspectiva
eticii drepturilor. În al treilea rând, o
modalitate realistã ºi operaþionalã de a
conceptualiza independenþa constã în a
o defini ca lipsã a dependenþei. Nu în
ultimul rând, independenþa poate fi
analizatã ºi din perspectiva nivelului de
dezvoltare moralã a auditorului finan-
ciar. Aceste perspective sunt prezentate
detaliat în cele ce urmeazã. 

INDEPENDENÞA DE SPIRIT

VERSUS INDEPENDENÞA

ÎN APARENÞÃ

Codul Etic emis de IFAC face distincþia
între independenþa în spirit (de drept) ºi
independenþa în aparenþã (de fapt). Pe
de-o parte, este esenþial ca auditorul sã
deþinã independenþa de spirit, definitã
ca starea de spirit care permite emi-
terea unei opinii fãrã a fi afectat de influ-
enþe care compromit judecata profe-
sionalã ºi care permite individului sã
acþioneze cu integritate, sã exercite
obiectivitate ºi scepticism profesional.
Aceasta reprezintã componenta inter-
nã, neobservabilã ºi nedemonstrabilã
din exterior a independenþei. Pe de altã
parte, auditorul trebuie sã evite faptele
ºi situaþiile care sunt atât de importante
încât o terþã parte informatã ºi rezona-
bilã care cunoaºte toate informaþiile re-
levante, inclusiv mãsurile de protecþie
aplicate, ar concluziona în mod rezona-
bil cã integritatea, obiectivitatea sau

scepticismul profesional al firmei sau al
unui membru al echipei de asigurare au
fost compromise. Aceasta reprezintã
componenta externã, observabilã ºi
demonstrabilã a independenþei. 

Aceste douã laturi ale independenþei
auditorului financiar pot fi analizate din
perspectiva factorilor care determinã
comportamentul în condiþii de risc. Cele
mai rãspândite teorii privind aceºti fac-
tori sunt cele analizate recent de Iones-
cu ºi formulate de Kogan ºi Wallach: o
perspectivã care considerã cã trãsã-
turile personale ale decidentului, cum ar
fi predispoziþia cãtre asumarea sau evi-
tarea riscului, sunt factori determinanþi
pentru tipul de decizie luatã ºi o pers-
pectivã ce considerã cã determinant
pentru comportamentul decidentului în
condiþii de risc este contextul în care
este luatã o decizie, indiferent de pre-
ferinþele sale. Cea dintâi teorie pare a fi
adecvatã pentru investigarea indepen-
denþei de spirit a auditorului, în timp ce
a doua teorie ar sprijini o cercetare ori-
entatã cãtre independenþa în aparenþã
a auditorului. 

INDEPENDENÞA CA SEPARARE

Pornind de la premisa cã fiinþele umane
sunt autonome ºi imune la influenþele
sociale, etica drepturilor accentueazã
detaºarea, impersonalul, obiectivitatea,
autonomia individualã, în detrimentul
ataºãrii, particularitãþii, emoþiei, subiec-
tivitãþii (vezi Reiter & Williams). Din
aceastã perspectivã, membrii societãþii
sunt priviþi ca agenþi morali ideali care
acþioneazã doar pe baza principiilor lor,
fãrã a permite ca influenþe externe de
orice naturã sã le afecteze raþionamen-
tul profesional.

Autonomia ºi separarea de ceilalþi
reprezintã în acest context un indiciu al
dezvoltãrii moral-psihologice. Din punc-
tul de vedere al eticii drepturilor poate fi
explicatã (vezi Reiter & Williams) ºi

„starea de spirit” care trebuie atinsã
pentru a asigura independenþa de spirit
a auditorului financiar. Se aºteaptã ca
acesta, în calitatea sa de expert inde-
pendent, sã întreþinã o stare de deta-
ºare, de separare faþã de orice influenþe
de naturã financiarã sau emoþionalã,
conºtiente sau inconºtiente. Cu alte cu-
vinte, conceptul de independenþã este
înþeles ca „separare”. 

INDEPENDENÞA CA LIPSÃ

A DEPENDENÞEI

Dintr-o altã perspectivã, conceptul de
independenþã poate fi înþeles mai clar ºi
operaþionalizat mai eficient prin nega-
rea antonimului, respectiv prin definirea
sa ca lipsã a dependenþei (Wallmann,
1995). 

Din acest punct de vedere, se pre-
supune existenþa unui anumit grad de
dependenþã în toate relaþiile auditorului
financiar (de exemplu, dependenþã
financiarã cauzatã de faptul cã este
angajat ºi plãtit de firma-client sau
dependenþã informaþionalã, generatã
de necesitatea obþinerii de informaþii de
la management). În practica auditorului
financiar, prin respectarea unei astfel
de definiþii a independenþei s-ar urmãri
evitarea dependenþei. 

Pentru un profesionist contabil, ar fi mai
facil sã-ºi imagineze caracteristicile
unei relaþii dependente neadecvate
decât sã înþeleagã cum poate avea
independenþã (deci nicio relaþie) în
cadrul unei relaþii. 

INDEPENDENÞA CA PROCES

MORAL-COGNITIV

Auditorul financiar este o fiinþã umanã
cu emoþii, convingeri ºi prejudecãþi. Prin
urmare, este necesar sã se þinã cont de
acest aspect în conceptualizarea inde-
pendenþei sale. 
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Examinând impactul dezvoltãrii raþiona-
mentului moral asupra procesului deci-
zional al auditorului, Ponemon ºi
Gabhart (1990) au postulat cã pot fi
identificate trei niveluri ale indepen-
denþei auditorului, corespunzând celor
trei niveluri de dezvoltare moralã ale lui
Kohlberg (1969). 

În primul rând, un auditor a cãrui dez-
voltare moralã se aflã la nivel pre-con-
venþional va respecta reglementãrile în
materie de independenþã numai dacã
aceasta este în interesul sãu imediat. 

În al doilea rând, un auditor a cãrui dez-
voltare moralã este la nivel convenþio-
nal va alege sã fie independent dacã un
astfel de comportament este în acord
cu normele grupului la care se rapor-
teazã. În al treilea rând, comportamen-
tul auditorilor care raþioneazã în princi-
pal la nivel post-convenþional se va con-
forma cu regulile ºi reglementãrile
privind independenþa dacã acestea
sunt conforme cu propriile convingeri
interioare. De altfel, studii empirice
(Sweeney ºi Roberts, 1997) au arãtat
cã nivelul de dezvoltare moralã a audi-
torului îi afecteazã sensibilitatea faþã de
aspecte etice, în general, ºi aspecte de
independenþã, în particular. 

Discuþii ºi 
concluzii

Prezentul articol a analizat principalele
controverse conceptuale existente în li-
teraturã cu privire la „independenþã”. În
primul rând, s-au prezentat conceptele
folosite interschimbabil cu conceptul de
„independenþã” ºi s-au subliniat dife-
renþele de nuanþã între fiecare dintre
aceste concepte („imparþialitate”,
„obiectivitate”, „nepãrtinire”, „integri-
tatea”) ºi conceptul de „independenþã”.
Concluzia autorilor în urma acestei
analize este cã independenþa este un

concept mai amplu, care include atât o
componentã externã, observabilã ºi
demonstrabilã, cât ºi o componentã
internã, subiectivã, neobservabilã din
exterior. Cu alte cuvinte, independenþa
presupune atât o conºtiinþã curatã, cât
ºi o reputaþie intactã a auditorului finan-
ciar. 

Între conceptul de independenþã ºi ce-
lelalte concepte analizate nu se poate
pune semnul egalitãþii. Imparþialitatea
este echivalentã cu neutralitatea abso-
lutã a auditorului financiar. Obiectivita-
tea este o calitate intelectualã a audi-
torului financiar ºi corespunde compo-
nentei externe a conceptului de inde-
pendenþã, în timp ce nepãrtinirea pre-
supune o atitudine internã, adicã subi-
ectivã a auditorului ºi corespunde com-
ponentei interne a conceptului de inde-
pendenþã. În schimb, integritatea este o
calitate moralã. 

Autorii propun înþelegerea indepen-
denþei ca un concept-umbrelã, care sã
includã atât aspectul intelectual, cât ºi
cel moral, atât componenta externã, cât
ºi cea internã. Rezumând, în opinia
noastrã, conceptul de independenþã
poate fi înþeles ca imaginea nepãtatã a
auditorului financiar atât în ochii celor-
lalþi, cât ºi în proprii ochi. 

În al doilea rând, au fost discutate di-
versele niveluri de conceptualizare a
independenþei. S-a explicat faptul cã
independenþa poate fi analizatã atât la
nivelul profesiei, cât ºi la nivelul soci-
etãþii de audit sau a eventualelor centre
de profit regionale ale societãþii de
audit, precum ºi la nivelul profesionistu-
lui individual. 

Din perspectiva noastrã, aceastã dis-
tincþie este necesarã, pentru ca riscurile
la adresa independenþei sã poatã fi
gestionate cât mai bine, la orice nivel ar
apãrea: la nivelul profesiei, la nivelul
societãþii sau la nivelul profesionistului. 

Considerãm cã pentru a atinge într-
adevãr dezideratul de independenþã în
auditul financiar sunt necesare mãsuri
adecvate în toate aceste planuri, cum
ar fi reglementãri – la nivelul profesiei; o
structurã organizaþionalã, un sistem de
motivaþie ºi remunerare adecvat, o cul-
turã organizaþionalã care sã promoveze
moralitatea ºi profesionalismul – la
nivelul companiei; conºtientizarea de
cãtre auditor a propriului nivel de dez-
voltare moralã ºi ajustarea acestuia
pentru a atinge cel puþin nivelul con-
venþional – la nivel individual. 

În ceea ce priveºte perspectivele con-
ceptuale analizate, metafora „indepen-
denþa este separare” este, dupã pãre-
rea noastrã, una mai degrabã nerea-
listã ºi dificil de operaþionalizat, care
funcþioneazã în principal ca un ideal al
profesiei de auditor. Lipsa ei de realism
provine din faptul cã auditorul, dincolo
de statutul sãu de profesionist, este o
persoanã care are convingeri, emoþii,
prejudecãþi ºi viziuni despre lume pro-
prii, o persoanã care poate fi ºi chiar
este influenþatã, conºtient sau incon-
ºtient, de cãtre alte persoane cu care
intrã în contact. 

Prin urmare, a-i solicita completa sepa-
rare de mediul social în care activeazã
ar fi nerealist. În schimb, auditorului i se
poate pretinde sã gestioneze depen-
denþele sale reale sau doar percepute,
astfel încât raþionamentul sãu profe-
sional sã rãmânã nealterat. Cu alte
cuvinte, independenþa conceptualizatã
ca lipsã a dependenþei este o perspec-
tivã mai adecvatã, din punctul nostru de
vedere. 

Având în vedere numeroasele influenþe
(de naturã economicã, socialã, cultu-
ralã, politicã etc.) asupra modului în
care este înþeles un concept în general
ºi conceptul de independenþã în auditul
financiar, în particular, discuþia în
aceastã privinþã rãmâne deschisã.
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Introducere
Cunoscutele cazuri Enron, WorldCom,
Xerox din Statele Unite, dar ºi cazurile
de raportare financiarã frauduloasã
înregistrate în Europa, precum Vivendi,
Parmalat, Rozal Ahold au determinat
analize ºi studii detaliate, cercetãtorii
din domeniile contabilitãþii ºi investigãrii
fraudelor încercând sã evidenþieze na-
tura fraudelor, cauzele producerii lor ºi
în mod special sã ofere cadrul profe-
sional necesar identificãrii fraudelor ºi
investigãrii lor. Preocupãrile cercetãto-
rilor în domeniul fraudei nu sunt noi.
Teoria clasicã a fraudei elaboratã de
Donald Cressey în anii ‘50, unanim re-
cunoscutã, stabileºte „triunghiul frau-
dei”: oportunitate, presiune, justificare.

În perioade economice dificile, cum
este cea pe care o traversãm, riscul de
fraudã creºte. În egalã mãsurã, se înre-
gistreazã un potenþial risc crescut de
raportare financiarã frauduloasã. În
acest context, auditorul financiar va tre-
bui sã planifice ºi sã realizeze misiunile
de audit mult mai atent, procedurile de-
rulate urmãrind „obþinerea de probe de
audit suficiente ºi corespunzãtoare
privind riscurile evaluate de denaturare
semnificativã a situaþiilor financiare ca
urmare a fraudei, prin proiectarea ºi
implementarea unor reacþii adecvate”,
cerinþã a standardului 2401. Standardul
2402 subliniazã faptul cã „auditorul este
responsabil pentru obþinerea unei asi-
gurãri rezonabile cu privire la faptul cã
situaþiile financiare considerate în tota-
litatea lor nu conþin denaturãri semni-
ficative... Auditorul va avea în vedere
faptul cã procedurile de audit eficiente
pentru detectarea erorilor pot sã nu fie
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Fraudulent Financial Reporting 
- a Continuous Challenge for Financial Auditors 

Studies on accounting field have showed the seriousness of fraud problem and the
nature of fraud. Researches within fraud area have emphasized the "fraud models"
and suggested how to detect and investigate frauds. Strong corporate governance
and a solid corporate culture are important pillars for fraud prevention. In crisis
time, there is also a potential higher risk of fraudulent financial reporting. Is it pos-
sible to be again the witnesses of new scandals on fraudulent financial reporting as
a result of the crisis pressure over companies' management? Hard to say!

The objective of this paper is to examine some of the fraud vectors and the most
appropriate prevention actions.  The author focuses on the aspects that could rep-
resent red flags on possible fraudulent financial statements and on the link
between strong corporate governance, the important role of the internal audit func-
tion and of external auditors in the identification of the misstatements resulting from
fraudulent financial reporting.
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eficiente în detectarea fraudei”. Pornind
de la aceste cerinþe, prezentul articol
doreºte sã evidenþieze câteva repere ºi
semnale de atenþionare pe care audi-
torul financiar apreciem cã este bine sã
le urmãreascã ºi sã le investigheze.

Metodologia
cercetãrii

Autorul a optat pentru realizarea unui
studiu empiric, având drept obiectiv
identificarea aspectelor ce pot ridica
suspiciuni privind posibila raportare
financiarã frauduloasã, aspecte care
pot fi analizate de cãtre auditorul finan-
ciar în cadrul misiunii sale. Cercetarea
a impus documentarea cu privire la lite-
ratura de specialitate, studii efectuate
de organizaþii profesionale sau orga-
nisme recunoscute pe plan internaþio-
nal cu privire la fenomenul de fraudã.
Concluziile acestor studii, opiniile di-
verºilor specialiºti, precum ºi propria
experienþã au fost valorificate în demer-
sul metodologic deductiv ºi inductiv
urmat cu scopul identificãrii aspectelor
ce pot oferi semnale de alertã ale unei
posibile raportãri financiare fraudu-
loase.

Premisele 
fraudei 

Conform teoriei clasice a fraudei formu-
latã de Cressey, pot fi identificate trei
premise ale fraudei, care formeazã aºa
numitul „triunghi al fraudei”: 

Oportunitatea pleacã de la încrederea
fãptuitorului cã poate realiza acþiunea
sa fãrã a fi prins. Aceastã convingere
poate fi datoratã identificãrii punctelor

slabe ale controlului intern, unui audit
intern neadecvat (acolo unde aceastã
funcþie a fost implementatã) ºi exis-
tenþei unei motivaþii care, conform studi-
ilor, poate fi de ordin financiar sau chiar
emoþional.

Presiunea se dovedeºte a fi un factor
extrem de puternic ºi se materializeazã
prin: nevoi financiare ale iniþiatorului
fraudei, nevoia de a raporta rezultate
superioare performanþei reale realizate
de companie, frustrãri la locul de
muncã, aspiraþii profesionale ºi dorinþa
de a le realiza rapid, mediul competitiv
în care persoana în cauzã îºi desfã-
ºoarã activitatea sau simpla dorinþã de
a-ºi dovedi cã poate învinge sistemul,
creºterea bonusurilor managerilor etc.
Pentru perioadele de crizã potenþiali-
tatea raportãrilor financiare frauduloase
creºte ca urmare a presiunii perma-
nente resimþite de conducerea execu-
tivã de a realiza obiectivele stabilite, de
a atinge anumiþi indicatori, astfel încât
propria lor situaþie financiarã ºi chiar
siguranþa menþinerii poziþiei în cadrul
companiei sã nu fie afectate. 

Într-un astfel de context, adoptarea
unor politici contabile, sã le numim „mai
agresive”, poate crea percepþia unor
situaþii financiare solide. Aceastã pre-
siune creºte în cazul companiilor cota-
te, creºterea cotaþiilor fiind direct legatã
de performanþa financiarã înregistratã
de companie.

În perioade de crizã, managementul
tinde sã se concentreze pe obiectivele
de business, de reducere a costurilor
etc., existând riscul diminuãrii atenþiei
de la problematica riscurilor. Astfel, re-
vizuirea periodicã a sistemului de con-
trol intern, mai buna adaptare a lui la
noul context pot fi amânate sau chiar
omise.

Justificarea: ceea ce este foarte sur-
prinzãtor este faptul cã, în multe situaþii,
persoane a cãror valoare profesionalã
ºi integritate moralã au fost dovedite ºi
recunoscute în aria lor profesionalã
devin „inginerii” unor raportãri financia-
re frauduloase. Iniþiatorii unor astfel de
situaþii simt nevoia sã-ºi justifice acþiu-
nile apreciind cã acþiunea lor este
beneficã pentru companie, neexistând
alte opþiuni la momentul respectiv ºi cã
oricum este doar o soluþie de moment.
Bineînþeles, aceastã justificare este
strâns legatã de elementul prezentat
anterior, presiunea exercitatã asupra
conducerii, precum ºi de o presupusã
oportunitate identificatã de persoana în
cauzã.

Acest „triunghi al fraudei” explicã acþi-
unea de raportare financiarã fraudu-
loasã, dar nu ºi cum sunt atrase în
acest demers restul persoanelor, fiind
dovedit faptul cã o astfel de acþiune
necesitã participarea conducerii la vârf,
a ºefului contabilitãþii, a persoanelor cu
atribuþii de control în cadrul organizaþiei
ºi chiar a personalului contabil aflat pe
poziþii executive de nivel scãzut.

Care pot fi 
elementele 

de atenþionare 
pentru auditor?

În mai 2010, COSO a publicat un stu-
diu3 extrem de interesant privind frau-
darea situaþiilor financiare de cãtre
companiile publice din SUA. Studiul
vizeazã perioada 1998-2007, doar puþi-
ni ani fiind acoperiþi de perioada ulte-
rioarã aplicãrii SOX (în 2004) cu secþi-
unea 404. Acest lucru nu afecteazã
importanþa concluziilor formulate, anali-
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zele efectuate distinct pentru perioada
ulterioarã acestui moment nu au evi-
denþiat modificãri semnificative ale con-
cluziilor. Criteriile de analizã ºi concluzi-
ile studiului apreciem cã sunt extrem de
utile, în baza lor auditorii putând identi-
fica semnale de alertã pe care sã le ia
în considerare în munca lor.

Un prim element analizat în cadrul
studiului menþionat a fost legat de
modalitãþile utilizate în raportarea finan-
ciarã frauduloasã. Astfel, cele mai
frecvente mijloace utilizate s-au con-
statat a fi:

- recunoaºterea inadecvatã a venitu-
rilor

- supraevaluarea activelor

- subevaluarea cheltuielilor ºi datori-
ilor 

- delapidarea activelor.

Aceste concluzii readuc în atenþie pre-
vederile standardului 240 incluse în ca-
pitolul „Identificarea ºi evaluarea riscu-
rilor de denaturare semnificativã ca
urmare a fraudei” (art. 25-27). Cazuis-
tica evidenþiatã în diferite studii relie-
feazã faptul cã entitãþile procedeazã la:
recunoaºterea prematurã a veniturilor,
înregistrarea unor venituri fictive, trans-
ferarea veniturilor cãtre o perioadã ulte-
rioarã, falsificarea de documente, pre-
siuni asupra furnizorilor sau clienþilor de
alterare a conþinutului confirmãrilor etc.
Procedurile recomandate privesc efec-
tuarea de verificãri privind momentul
semnãrii contractelor ºi înregistrãrii ve-
niturilor, verificarea efectuãrii efective a
livrãrilor (fiind deja cunoscute „mode-
lele” de livrãri cu posibilitatea returnãrii
produselor de cãtre clienþi) ºi a autori-
zãrii livrãrilor, inventarierea stocurilor
etc. Ediþia 2010 a Ghidului privind Au-
ditul Calitãþii precizeazã detaliat teste
de efectuat vizând aspectele deja

prezentate. Revederea testelor prevã-
zute în secþiunile H ºi N, spre exemplu,
extinde lista verificãrilor necesar a fi
parcurse de cãtre auditor.

Culegerea de informaþii din diverse
surse ºi coroborarea acestora poate da
auditorului asigurarea necesarã privind
credibilitatea ºi realitatea informaþiei
folosite ca probe de audit. Avem în ve-
dere valorificarea informaþiilor cuprinse
în bugetele anuale, care indicã politica
de business ºi prioritãþile managemen-
tului, capacitatea de producþie existentã
ºi gradul de încãrcare a liniilor de pro-
ducþie, indicatori înregistraþi la nivelul
industriei respective, coroborarea dife-
riþilor indicatori determinaþi la nivelul en-
titãþii etc. Complexitatea structurii orga-
nizatorice, realizarea de tranzacþii com-
plexe, inclusiv cu pãrþi afiliate trebuie sã
stea în atenþia auditorului, conform
prevederilor Standardului 240. În ace-
eaºi ordine de idei, secþiunea Cunoaº-
terea clientului ºi evaluarea riscurilor a
Ghidului privind Auditul Calitãþii4 pre-
cizeazã un set detaliat de informaþii de
obþinut ºi verificãri necesar a fi realiza-
te. Informaþiile astfel obþinute pot evi-
denþia eventuale semnale de atenþio-
nare.

Poate nu ar fi lipsit de interes sã dis-
cutãm un aspect extrem de interesant
evidenþiat de studiul COSO: 26% dintre
firmele care au prezentat raportãri
financiare frauduloase au schimbat au-
ditorii externi în perioada cuprinsã între
ultima raportare financiarã corectã ºi
prima raportare financiarã frauduloasã
(ponderea firmelor care au schimbat
auditorul financiar fiind dublã faþã de
firmele care nu au înregistrat raportãri
financiare frauduloase), iar 60% dintre
acestea au realizat schimbarea audi-
torului în perioada în care s-au înregis-
trat fraude, restul de 40% au schimbat

auditorii în perioada fiscalã premergã-
toare începerii fraudãrii. Apreciem cã
acest aspect poate fi explicat prin faptul
cã noul auditor necesitã o perioadã de
timp pentru a înþelege specificitatea
activitãþii clientului, mai ales în cadrul
companiilor cu organizare complexã
sau un specific al activitãþii aparte, pre-
cum ºi a mediului de control. Aceste
constatãri ne determinã sã apreciem cã
o atenþie sporitã ar trebui acordatã
etapei de acceptare a clientului, iar apoi
etapei de documentare, înþelegerii ºi
analizei mediului de control, urmãrind
foarte atent prevederile standardului
315. Contactarea auditorului precedent
poate furniza informaþii utile auditorului
aflat sub angajament.

Importanþa unei bune cunoaºteri a me-
diului de control este extrem de impor-
tantã nu doar în cazul clienþilor noi.
Evaluãrile efectuate, aferente misiunilor
anterioare, nu pot fi integral acoperi-
toare ºi pentru prezent. Riscurile evalu-
ate în urmã cu un an sunt mult diferite
de cele existente la momentul prezent,
ca urmare ºi a mediului economic ºi
financiar deosebit pe care firmele îl par-
curg. De aceea, apreciem ca necesarã,
din partea auditorului, evaluarea mã-
surii în care sistemul de control intern a
fost modificat, astfel încât sã fie asigu-
ratã monitorizarea zonelor de risc ridi-
cate ca urmare a contextului economi-
co-financiar nou în care firma opereazã,
a modificãrilor interne de strategie ºi
business.

Un alt aspect interesant evidenþiat de
cãtre studiul COSO se referã la faptul cã
majoritatea fraudelor nu s-au înregistrat
într-un singur an fiscal, media fiind de 24
luni. În aceste condiþii, raportarea finan-
ciarã frauduloasã acoperã 2 ani.

Studiul a vizat ºi caracteristici ale gu-
vernanþei: 
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- componenþa board-urilor 

- caracteristici ale comitetului de au-
dit: componenþã, numãrul de ºedin-
þe. De menþionat este faptul cã 95%
dintre firmele care au prezentat situ-
aþii financiare frauduloase aveau co-
mitet de audit, în majoritatea cazuri-
lor format din trei membri, mai mulþi
dintre aceºtia (comparativ cu firmele
care nu au realizat raportãri financi-
are frauduloase) având experienþã
în domeniul contabilitãþii ºi finanþe-
lor.

Legat de componenþa board-urilor, este
important de subliniat cã studiul aratã
cã 11% din membrii board-ului posedau
cunoºtinþe de contabilitate ºi finanþe,
având chiar o pondere mai mare decât
în cazul firmelor care nu au prezentat
situaþii financiare frauduloase. Poate nu
este nesemnificativ faptul cã firmele „cu
probleme” au programat mai multe ºe-
dinþe ale board-ului, acest lucru putând
fi explicat prin posibila presiune finan-
ciarã existentã la vârf.

Analizele nu au evidenþiat diferenþe
semnificative privind componenþa
board-ului comparativ cu eºantionul de
comparaþie al firmelor care nu au înre-
gistrat situaþii financiare frauduloase.
Acest fapt ne determinã sã apreciem cã
o atenþie mai specialã trebuie sã o acor-
dãm înþelegerii procesului de guvernan-
þã, calitãþii documentelor ºi analizelor la
acest nivel, a comunicãrii existente cu
membrii conducerii executive ºi audi-
torii externi. Concentrarea discuþiilor
doar pe indicatori, fãrã a se evalua peri-
odic procesul de raportare financiarã,
poate fi cauza unor posibile situaþii de
raportare financiarã frauduloasã. Apre-
ciem cã pentru auditor ar fi util sã se
documenteze în ce mãsurã au fost su-
puse analizei procesele de detectare ºi
prevenire a fraudei, precum ºi sistemul

de control intern în ansamblul sãu. Stu-
diile în domeniu au evidenþiat cã firmele
în care sunt implementate aplicaþii de
tip whistle-blower, permiþând oricãrui
angajat sã trimitã, în condiþiile pãstrãrii
anonimatului, informaþii privind presu-
puse fraude sau încãlcãri ale eticii pro-
fesionale, înregistreazã o ratã înjumã-
tãþitã a fraudelor. 

Aceste aplicaþii informatice joacã un rol
important în procesul de detectare ºi
prevenire a fraudelor, permiþând obþi-
nerea informaþiilor din interiorul organi-
zaþiilor ºi demararea investigaþiilor de
cãtre entitãþi cu responsabilitãþi în acest
domeniu (audit intern sau chiar echipe
antifraudã).

Comparativ cu firmele care au prezen-
tat situaþii financiare corecte, rata ple-
cãrii directorilor din companii este mai
micã în cazul firmelor care au fraudat
situaþiile financiare, iar numãrul celor
care au plecat în primul an pentru care
s-a înregistrat raportarea frauduloasã
este dublu, aratã acelaºi studiu. Rata
micã a plecãrilor din firmã considerãm
cã este legatã de nevoia „protejãrii in-
formaþiei” cu privire la situaþia financiarã
realã a firmei.

Studiul evidenþiazã cã raportãri finan-
ciare frauduloase au fost înregistrate în
toate domeniile, nefiind posibilã identifi-
carea unor sectoare pentru care sã
existe necesitatea unei atenþionãri spe-
ciale. În egalã mãsurã este necesarã
evidenþierea faptului cã aceste cazuri
au vizat firme de toate mãrimile. Frau-
darea situaþiilor financiare a fost realiza-
tã inclusiv de firme mai nou înfiinþate.

Conform studiilor analizate, firmele mari
au înregistrat mai puþine cazuri de frau-
de sau raportare financiarã frauduloa-
sã, dar sumele implicate sunt de valori
foarte mari. Firmele mici sunt mai ex-

puse riscului de fraudã din cauza lipsei
mãsurilor de control sau a inadecvãrii
sistemului de control în ciuda impactului
mare al fraudei asupra lor. 

Fraudarea rãmâne nedetectatã în foar-
te multe cazuri. Studiul evidenþiazã cã
firmele mari de audit au auditat 79%
dintre firmele cu „probleme”. Practic,
entitãþile au primit opinie nemodificatã
din partea auditorilor. Studii realizate
privind fenomenul fraudei au evidenþiat
faptul cã identificarea acestora s-a
realizat ca urmare a informaþiilor primite
de la angajaþi, clienþi, furnizori, a unor
surse anonime sau accidental. Un
recent document emis de ACFE5

(Association of Certified Fraud Exami-
ners) subliniazã faptul cã „din cauza
naturii clandestine a fraudelor acestea
rãmân de cele mai multe ori nedesco-
perite, iar în cazul când sunt descope-
rite este posibil sã nu se descopere,
cuantifice sau raporteze valoarea realã
a pierderii”. 

Studiul ACFE evidenþiazã faptul cã per-
soanele aflate pe poziþii înalte în cadrul
organizaþiei ºi, implicit, având expe-
rienþã ºi un nivel de instruire ridicat
înregistreazã rata cea mai ridicatã de
fraudã. De aceea, studiul aduce în dis-
cuþie problematica nivelului de încre-
dere acordat angajaþilor. 

Nivelul de încredere cel mai ridicat îl
înregistreazã angajaþii vechi, pe poziþii
de conducere, având relaþii profesio-
nale consolidate în cadrul organizaþiei
ºi tocmai la acest nivel studiul înregis-
treazã creºterea ratei de fraudã. Acest
lucru este explicabil prin faptul cã, în
cazul acestor persoane, opereazã mai
puþin controalele standard ºi în acelaºi
timp aceºtia au cunoºtinþele ºi posibili-
tatea de a eluda o serie de controale
deja existente.
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Studiile în domeniu au evidenþiat faptul
cã fraudele înregistrate de firme, în
ansamblul lor, ar fi putut fi prevenite, dar
controalele standard au lipsit sau au
fost ignorate.

Ce pot face 
auditorii?

- Sã reevalueze riscul de fraudã, ori-
entând procesul detectãrii fraudei
cãtre cele mai frecvente forme de
fraudã (raportarea financiarã frau-
duloasã fiind una dintre acestea);

- Sã monitorizeze managementul ºi
sã evalueze calitatea procesului
managerial; Sugerãm ca utilã verifi-
carea mãsurii în care se procedea-
zã la evaluarea procesului de detec-
tare ºi prevenire a fraudei (atunci
când acesta existã);

- Sã evalueze echilibrul dintre încre-
derea ºi controalele asociate anga-
jaþilor, inclusiv a conducãtorilor en-
titãþii;

- Sã reevalueze periodic sistemul de
control intern, inclusiv controalele
privind integritatea ºi securitatea
datelor din sistemul informatic.
Apreciem utilã verificarea mãsurii în
care firma investeºte în mijloace de
prevenire ºi detectare a fraudelor IT.
De asemenea considerãm ca utilã
verificarea mãsurii în care existã un
proces de management al schim-
bãrii pentru software-ul utilizat ºi
adecvarea autorizãrilor legate de
aprobarea acestor modificãri;

- Sã foloseascã elementul surprizã,
legat atât de momentul derulãrii
unor activitãþi, dar ºi de conþinutul
verificãrilor efectuate.

Apreciem cã semnale de alarmã pot fi
reprezentate de: 

Limitarea accesului la înregistrãri,
facilitãþi, angajaþi (inclusiv angajaþi
cheie în domeniul IT), clienþi, furni-
zori;

Încercãri de intimidare a auditorului
sau atitudini necooperante;

Întârzieri în oferirea de informaþii (de
multe ori cele furnizate fiind incom-
plete/incorecte ºi/sau care nu se
coroboreazã cu alte informaþii fur-
nizate) ºi documente, imposibili-
tatea prezentãrii unor documente în
original (fiind oferite doar copii xerox
sau documente scanate);

Nu se faciliteazã accesul la fiºiere
electronice pentru testare prin fo-
losirea tehnicilor asistate de calcula-
tor;

Nesoluþionarea la timp a punctelor
slabe în controlul intern asupra
cãrora auditorul extern a atenþionat
în trecut;

Managementul nu permite audito-
rilor discuþii separate cu persoanele
responsabile cu guvernanþa;

Un mediu de control inadecvat: con-
troale interne ineficace, suprave-
ghere insuficientã exercitatã de con-
ducerea executivã, comitetul de
audit, consiliul de administraþie;

Sistemul de stimulente utilizat în
companie.

Concluzii
Înþelegerea deplinã a entitãþii, a mod-
elului de afaceri ºi a mediului de control,
discuþiile purtate în cadrul echipei de
audit cu privire la modul ºi momentul în
care situaþiile financiare ar putea fi sus-

ceptibile de a fi denaturate în mod sem-
nificativ ca urmare a fraudei ºi modul în
care frauda poate avea loc6, precum ºi
conºtientizarea semnalelor de atenþio-
nare alãturi de scepticismul profesional
sunt esenþiale în depistarea fraudelor.

Sintetizând, reiterãm necesitatea unor
evaluãri privind:

eficacitatea proceselor de detectare
ºi limitare a fraudelor implementate
în cadrul entitãþilor auditate, precum
ºi resursele alocate în acest sens;
înþelegerea climatului de muncã,
dovedit a fi unul dintre factorii deter-
minanþi în producerea fraudelor, mai
ales atunci când sistemul de recom-
pensare s-a dovedit necorespunzã-
tor.

complexitatea ridicatã a structurii
organizatorice, a modelului de busi-
ness ºi calitatea mediului de control
intern al firmei. Acestea fac sarcina
auditorului mult mai dificilã ºi efortul
acestuia de a înþelege cât mai bine
starea financiarã a companiei audi-
tatã este mult mai mare, necesitã
teste ºi evaluãri extinse, precum ºi
experienþã care sã conducã la
judecãþi profesionale adecvate.

modul de management ºi comporta-
mentul organizaþional. Acestea pot
conduce la înþelegerea factorilor
care duc la fraudarea situaþiilor
financiare.

adecvarea politicilor contabile ºi
verificarea respectãrii lor.

calitatea funcþiei de audit intern,
acolo unde este implementatã ºi
modul în care aceasta respectã
ghidurile specifice elaborate de IIA
(Institute of Internal Auditors).

monitorizarea internã, înþelegerea
culturii organizaþionale ºi preocupa-
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rea managementului pentru instrui-
rea ºi conºtientizarea personalului
asupra nevoii de a preveni frauda ºi
furnizarea oricãror informaþii privind
suspiciuni de fraudã sau acþiuni
neetice sunt extrem de importante
în etapa de cunoaºtere a entitãþii
auditate.

Modelele utilizate în procesul de frau-
dare, precum ºi profilul fãptuitorilor pot
fi influenþate de caracteristici locale,
dintre acestea putând fi reþinute: cadrul
de reglementare naþional (ºi în cadrul
acestuia un loc important apreciem cã îl
are legislaþia fiscalã) ºi conþinutul regle-
mentãrilor naþionale referitoare la as-
pectele de guvernanþã, calitatea mana-
gementului (inclusiv la instituþiile publi-
ce), calitatea proceselor de suprave-
ghere realizate de cãtre organismele cu
astfel de responsabilitãþi etc. 
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Lucrarea Metode cantitative în audi-
tul public intern, apãrutã recent la
Editura Elfi, reprezintã sinteza

cercetãrilor întreprinse de autor,
Adrian Vintilescu Belciug, în co-
laborare cu specialiºti practicieni în
domeniu - Dragomir Avram,
Lãcrãmioara Corches, Daniela
Creþu, Carmen Gegea ºi Adriana
Lupu, într-un domeniu extrem de
important în momentul de faþã, al apli-
caþiilor informatice în audit. 

Dimensiunea definitorie a lucrãrii o
reprezintã noutatea în abordarea 
unor direcþii inovatoare în practica
auditului intern prin utilizarea tehni-
cilor cantitative.

În mod concret, au fost propuse soluþii
operante, experimentate în prealabil,
ce au în vedere utilizarea în activitatea
de audit intern a tehnicilor de data 
mining, teoria jocurilor, decizia în
condiþii de risc, modelarea obiectualã,
modelarea econometricã, analiza cost

beneficii, metodele "Monte Carlo" ºi
"Balanced Scorecard".

Tehnicile de audit prezentate ºi mode-
lele din lucrare pot fi integrate într-un
concept unitar, de naturã sã aducã un
plus de performanþã organizaþiilor din
sistemul public, care sã reprezinte o
primã etapã în dezvoltarea auditului
continuu.

O parte din cercetãrile cuprinse în
lucrare au fost comunicate în cadrul
mai multor articole publicate în ultimul
an în revista "Audit Financiar".

Cartea este destinatã, cu precãdere,
auditorilor interni din sistemul public,
dar ea poate fi utilã, deopotrivã, audi-
torilor interni din companii sau spe-
cialiºtilor în domeniu din mediul aca-
demic.

Semnal editorial



Obiectivele ºi metodologia
cercetãrii

Obiectivul cercetãrii noastre a fost acela de a aduce în dez-
batere posibilitãþile de analizã a performanþelor întreprinderii

pe baza Contului de profit ºi pierdere, de a identifica un
model al Contului de profit ºi pierdere care sã corespundã
exigenþelor diferiþilor utilizatori ai informaþiei contabile, 
precum ºi de a sublinia importanþa informaþiilor furnizate de
soldurile intermediare de gestiune, ca ºi a indicatorilor utilizaþi
în calculul lor, care constituie o bazã de apreciere a nivelului
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Possibilities for Analysis of Business Performance based on Profit and 
Loss Account 
Financial analysis of company´s activity has a key role in assessing and quantifying performance. The main source of data
for evaluation of a company is profit and loss account. Profit and loss account (also called income statement) highlight the
value flows that have contributed to increasing or decreasing the wealth of an enterprise for a certain period.
In this study the authors have done an analysis model of enterprise performance based on the profit and loss account, have
identified the main sources of information used in analyzing the results and have made a comparative analysis of profit and
loss account in Romania, with the Anglo-Saxon and French model, identifying the main advantages and disadvantages of the
models analyzed.
Also, based on information provided by profit and loss account were determined the  intermediate management balances
(S.I.G.) which is a useful decision-making process tool for structural analysis of revenue and expenditure according to their
group by nature, and a basis for assessing the level of activity and enterprise plusvalue released.
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Abstract



activitãþii ºi a surplusurilor degajate de întreprindere.

Studiul realizat supune cercetãrii raportul dintre funda-
mentele teoretice privind analiza performanþelor întreprinderii
ºi realitatea practicã din activitatea întreprinderii, cu accent
pe evaluarea rezultatelor întreprinderii, utilizând un model
de analizã a performanþelor întreprinderii pe baza Con-
tului de profit ºi pierdere. În cadrul acestui demers ºtiinþific
s-a realizat o analizã a informaþiilor degajate de Contul de
profit ºi pierdere potrivit modelului francez, modelul anglo
saxon, avantajele ºi dezavantajele celor douã modele, pre-
cum ºi similitudinile ºi diferenþierile faþã de modelul reglemen-
tat de prevederile legale din România. Analiza structuralã a
Contului de profit ºi pierdere relevã aspecte similare, în spe-
cial cu modelul francez, prezentând însã ºi anumite elemente
specifice modelului anglo-saxon, care au fost evidenþiate în
cadrul acestui studiu.

În ultima parte a studiului, fãrã a avea intenþia de a efectua o
analizã economico-financiarã complexã, s-a realizat ºi exem-
plificat analiza pe baza tabloului soldurilor intermediare
de gestiune (S.I.G), care reprezintã un instrument de analizã
a rentabilitãþii, pe baza contabilitãþii financiare, constituind, de
asemenea, o variantã alternativã de prezentare a informaþi-
ilor din contul de rezultate. Informaþiile furnizate de soldurile
intermediare de gestiune, ca ºi indicatorii utilizaþi în calculul
lor constituie baza de apreciere a nivelului activitãþii ºi a sur-
plusurilor degajate de întreprindere.

1. Introducere
Calitatea procesului decizional este dependentã într-o mare
mãsurã de cantitatea ºi calitatea informaþiilor pe care se fun-
damenteazã decizia, informaþii despre care se poate spune
cã descriu acele aspecte, elemente din activitatea între-
prinderii asupra cãrora se intenþioneazã a se acþiona prin
decizii. Cu cât volumul informaþiilor este mai mare ºi calitatea
lor are un nivel cât mai ridicat cu atât deciziile adoptate au
ºanse mai mari sã producã efectele aºteptate. În acest con-
text, analiza economico-financiarã devine un important furni-
zor de informaþii pentru procesul decizional.

Analiza economico-financiarã reprezintã unul dintre cele mai
importante instrumente ale procesului decizional, putând
oferi, pe de o parte, o imagine asupra structurilor firmei care

genereazã rezultate necorespunzãtoare (managerii sunt
informaþi în privinþa centrelor de activitate asupra cãrora tre-
buie sã intervinã, fiind capabili în continuare sã adopte decizii
în cunoºtinþã de cauzã), iar, pe de altã parte, pot fi indicate
acele componente ale firmei care înregistreazã rezultate
favorabile (acþionând asupra acestora managerii pot influenþa
performanþele firmei). 

Principalul scop al analizei economico-financiare este acela
de a oferi o apreciere asupra situaþiei economice ºi financia-
re a întreprinderii. Pe baza informaþiilor desprinse în urma
analizei se pot defini noi strategii de menþinere ºi dezvoltare
în mediul specific al întreprinderii. În sens general, finalitatea
analizei economico-financiare constã în oferirea de informaþii
atât celor din interiorul întreprinderii, cât ºi celor interesaþi din
afara acesteia.

Rentabilitatea, ca indicator de referinþã în orientarea decizi-
ilor strategice ºi tactice, poate fi abordatã din unghiuri diferite:
contabil, financiar, economic1. Profitabilitatea sau rentabili-
tatea defineºte capacitatea unei întreprinderi de a realiza
profit în urma activitãþilor pe care le desfãºoarã. Ca urmare,
analiza profitabilitãþii devine un segment de nivel înalt al
analizei economico-financiare deoarece include sau carac-
terizeazã întreaga activitate economico-financiarã a firmei,
toate procesele care se desfãºoarã în firmã, toate funcþiile
firmei. Noþiunea de rentabilitate este legatã, în general, de
cea de profit ºi reprezintã „aptitudinea unei întreprinderi de a
degaja un rezultat exprimat în unitãþi monetare”.2 În sprijinul
acestei afirmaþii vine ºi axioma care precizeazã cã scopul
activitãþii firmei este obþinerea de profit, toate componentele
acesteia acþionând în acest sens. 

2. Sursele informaþionale 
utilizate în analiza rezultatelor 

ºi aspecte metodologice
În ultimii ani, caracterizaþi de criza financiarã, menþinerea ºi
dezvoltarea în afaceri a întreprinderilor este condiþionatã de
desfãºurarea de cãtre acestea a unei activitãþi eficiente ºi 
eficace în economia de piaþã, o astfel de activitate fiind cea
care genereazã profit.

Profitul sau beneficiul este expresia bãneascã a câºtigului
obþinut în urma unei operaþiuni, acþiuni sau activitãþi, iar con-
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diþia generalã a obþinerii profitului este activitatea economicã
rentabilã. Nivelul rezultatelor obþinute reprezintã, pentru orice
manager, mãsura eficienþei activitãþii desfãºurate. Rezulta-
tele sunt reflectate în Contul de profit ºi pierdere, situaþie
care prezintã modul de obþinere a acestora pe tipuri de activi-
tãþi ºi serveºte adoptãrii deciziilor la nivelul managementului
în vederea coordonãrii întregii activitãþi a firmei. 

Contul de profit ºi pierdere permite urmãrirea activitãþii des-
fãºurate de întreprindere pe tipuri de activitãþi, pe o perioadã
de timp determinatã, de obicei durata exerciþiului financiar.
Desfãºurarea activitãþii pentru atingerea scopului întreprin-
derii nu este altceva decât o înlãnþuire continuã de operaþiuni
de achiziþii, plãþi, producþie, vânzãri ºi încasãri care influ-
enþeazã contul de rezultate. Fiecare dintre aceste operaþiuni
este subordonatã obþinerii unui rezultat net, prin obþinerea
unui surplus financiar la fiecare nivel de activitate. 

Contul de profit ºi pierdere grupeazã veniturile ºi cheltu-
ielile unei întreprinderi pe tipuri de activitate ºi anume: activi-
tatea de exploatare; activitatea financiarã; activitatea extraor-
dinarã.

Contul de profit ºi pierdere este una din componentele situ-
aþiilor financiare care permite evidenþierea atât a rezultatelor
parþiale ale celor trei activitãþi, cât ºi a rezultatelor globale. Cu
ajutorul lui se explicã modul de constituire a rezultatului exer-
ciþiului în diferite etape, permiþând desprinderea unor con-
cluzii legate de nivelul performanþelor economice ale activi-
tãþii desfãºurate de o întreprindere într-o anumitã perioadã
de timp. În cadrul dezvoltãrii teoriei economice s-au remarcat
douã modele ale Contului de profit ºi pierdere:

modelul francez

modelul anglo-saxon.

Modelul francez se distinge prin douã caracteristici esen-
þiale:

- are ca punct de referinþã conceptul de producþie a
exerciþiului, incluzând alãturi de producþia vândutã, pe
cea stocatã (variaþia stocului de producþie, în curs ºi
finitã) ºi pe cea capitalizatã;

- cheltuielile sunt prezentate dupã natura lor. Aceastã
structurã a cheltuielilor permite determinarea soldu-
rilor intermediare de gestiune ºi evidenþierea repar-
tizãrii valorii create între diferiþi participanþi la activi-
tãþile întreprinderii.

Modelul anglo-saxon, cu cea mai mare arie de aplicare -
SUA, Anglia, Canada, Olanda, Japonia - se diferenþiazã prin:

- axeazã întregul raþionament pe vânzare, ca sursã
esenþialã de profit;

- structureazã cheltuielile pe funcþii: funcþia de pro-
ducþie (cost de producþie), funcþia de distribuþie (cost
de distribuþie), funcþia administrativã (costuri adminis-
trative), funcþia financiarã (costuri financiare) ºi alte
cheltuieli ºi taxe.

Spre deosebire de sistemul francez, în sistemul anglo-saxon
nu se utilizeazã noþiunile de producþie capitalizatã – costul de
producþie fiind imputat direct imobilizãrilor – ºi nici cea de pro-
ducþie stocatã, costul de producþie al bunurilor nevândute
fiind transferat direct în valoarea stocurilor. Aceastã practicã
are la bazã principiul conform cãruia bogãþia creatã de între-
prindere este generatã de vânzarea producþiei.

De asemenea, practica economico-financiarã anglo-saxonã
este bazatã pe valoarea de piaþã a activelor ºi, ca atare, se
pune accentul pe lichiditatea acestora, fluxul de lichiditãþi
fiind indicatorul de bazã al analizei economico - financiare.
Ca urmare, în sistemul anglo-saxon indicatori ca producþia
exerciþiului, valoarea adãugatã, excedentul brut al exploatãrii
nu au importanþa atribuitã în sistemul francez, fiind conside-
rate doar „simple evaluãri intelectuale ale unor indicatori
potenþiali de câºtig”.3

Modul diferit de structurare a cheltuielilor (dupã naturã în
modelul francez ºi pe funcþii în sistemul anglo-saxon) impune
ºi o procedurã diferitã a întocmirii Contului de profit ºi pier-
dere. Astfel, în timp ce în sistemul francez principala sursã de
informaþii utilizatã pentru întocmirea Contului de profit ºi
pierdere o reprezintã contabilitatea financiarã, în sistemul
anglo-saxon contabilitatea de gestiune constituie baza infor-
maþionalã pentru construirea Contului de profit ºi pierdere,
permiþând determinarea costurilor vânzãrilor pe baza identi-
ficãrii costurilor directe ºi indirecte ºi a repartizãrii raþionale a
acestora din urmã. 

Ca o concluzie, îl putem parafraza pe un renumit autor, care
afirmã: „calculele economiºtilor americani diferã de socotelile
noastre, acolo unde noi punem punct, ei pun virgulã”.4

În România, conform OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea
Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, structura Contului
de profit ºi pierdere se prezintã astfel:
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1. Cifra de afaceri netã

2. Variaþia stocurilor de produse finite ºi a producþiei în curs
de execuþie

3. Producþia realizatã de entitate pentru scopurile sale pro-
prii ºi capitalizatã

4. Alte venituri din exploatare

5. a) Cheltuieli cu materiile prime ºi materialele consumabile

b) Alte cheltuieli externe

6. Cheltuieli cu personalul:

a) Salarii ºi indemnizaþii

b) Cheltuieli cu asigurãrile sociale, cu indicarea distinctã
a celor referitoare la pensii

7.  a) Ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale ºi
imobilizãrile necorporale

b) Ajustãri de valoare privind activele circulante, în cazul
în care acestea depãºesc suma ajustãrilor de valoare
care sunt normale în entitatea în cauzã

8. Alte cheltuieli de exploatare

9 . Venituri din interese de participare, cu indicarea distinctã
a celor obþinute de la entitãþile afiliate

10. Venituri din alte investiþii ºi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate, cu indicarea distinctã a celor obþinute
de la entitãþile afiliate

11. Alte dobânzi de încasat ºi venituri similare, cu indicarea
distinctã a celor obþinute de la entitãþile afiliate

12. Ajustãri de valoare privind imobilizãrile financiare ºi
investiþiile deþinute ca active circulante

13. Dobânzi de plãtit ºi cheltuieli similare, cu indicarea dis-
tinctã a celor privind entitãþile afiliate

14. Profitul sau pierderea din activitatea curentã

15. Venituri extraordinare

16. Cheltuieli extraordinare

17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinarã

18. Impozitul pe profit

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

20. Profitul sau pierderea exerciþiului financiar.

Analiza structuralã a Contului de profit ºi pierdere relevã as-
pecte similare, în special cu modelul francez, prezentând
însã ºi anumite elemente specifice modelului anglo-saxon.

Asemãnãtor modelui francez, în România, Contul de pro-
fit ºi pierdere permite:

determinarea rezultatului exploatãrii, a rezultatului fi-
nanciar ºi a rezultatului extraordinar;

evidenþierea distinctã în conul de profit ºi pierdere a
ajustãrii valorii imobilizãrilor ºi activelor circulante,
ceea ce faciliteazã evaluarea cu uºurinþã a activului
economic al întreprinderii, calculul ºi interpretarea
ratelor de structurã a activului, precum ºi aprecierea
solvabilitãþii acesteia.

Similar modelului anglo-saxon, noul Cont de profit ºi
pierdere utilizat în România:

trateazã elemente precum despãgubirile, donaþiile,
cedarea de active considerate excepþionale în sis-
temul francez, ca fiind aferente activitãþii ordinare,
ceea ce determinã un conþinut diferit al rezultatului
exploatãrii în raport cu cel din sistemul francez;

prevede, în notele explicative prezentate conform
OMFP nr. 3055/2009, analiza rezultatelor din ex-
ploatare pe funcþii, dupã urmãtorul model:

1. Cifra de afaceri netã

2. Costul bunurilor vândute ºi al serviciilor prestate
(3+4+5)

3. Cheltuielile activitãþii de bazã

4. Cheltuielile activitãþii auxiliare

5. Cheltuielile indirecte de producþie

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

7. Cheltuielile de desfacere

8. Cheltuieli generale de administraþie

9. Alte venituri din exploatare

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

stipuleazã obligativitatea calculãrii ºi raportãrii rezul-
tatului pe acþiune.

De asemenea, în România, structura Contului de profit ºi
pierdere permite:

- determinarea rezultatului exploatãrii, a rezultatului fi-
nanciar ºi a rezultatului extraordinar – provenit din
calamitãþi, exproprieri;

- evidenþierea distinctã în Contul de profit ºi pierdere a
ajustãrii valorii imobilizãrii ºi activelor circulante, ceea
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ce faciliteazã evaluarea cu uºurinþã a activului eco-
nomic al întreprinderii, calculul ºi interpretarea ratelor
de structurã ale activului, precum ºi aprecierea sol-
vabilitãþii acesteia.

Avantajele ºi dezavantajele celor douã modele identifi-
cate în cadrul acestui studiu:

Din punctul de vedere al datelor cuprinse în Contul de profit
ºi pierdere, cele douã modele prezintã avantaje ºi inconve-
niente:

- sistemul anglo-saxon permite aprecierea importanþei
funcþiilor ºi calitatea gestiunii lor, nefurnizând infor-
maþii referitoare la natura resurselor consumate ºi
repartiþia surplusurilor create;

- sistemul francez, din contrã, evidenþiazã consumul de
resuse în funcþie de natura acestora ºi permite apre-
cierea remunerãrii tuturor participanþilor la activitãþile
întreprinderii; acest tip de Cont de profit ºi pierdere nu
furnizeazã însã informaþii pentru analiza funcþionalã a
întreprinderii;

Din punctul de vedere al omogenitãþii datelor ºi complexitãþii
calcului:

- sistemul francez are ca punct central indicatorul pro-
ducþia exerciþiului, care este complex (cuprinde atât
producþia vândutã, cât ºi pe cea stocatã ºi capitaliza-
tã) ºi eterogen ca evaluare (producþia vândutã se
exprimã în preþuri de vânzare, în timp ce producþia
stocatã ºi cea capitalizatã se evalueazã în costuri de
producþie). În acest model, analistul financiar este in-
teresat de eficienþa cheltuielilor de producþie, de apre-
cierea unor indicatori parþiali de rezultate, cu semnifi-
caþii economico-financiare importante (soldurile inter-
mediare de gestiune);

- în sistemul anglo-saxon primeazã veniturile din vân-
zarea de bunuri ºi, ca atare, cheltuielile cu bunurile
vândute ºi marja brutã; acest model prezintã avanta-
jul unei evaluãri simple a indicatorilor, exprimaþi omo-
gen.

Din analiza acestor informaþii, putem concluziona cã depã-
ºirea dezavantajelor conþinute de cele douã modele impune
adoptarea unei noi structuri a Contului de profit ºi pierdere,
care sã aibã ca referinþã producþia vândutã ºi sã permitã
departajarea cheltuielilor atât pe funcþii, cât ºi dupã natu-
ra lor.

3. Analiza Contului de profit 
ºi pierdere în România.

Similitudini cu modelul francez
Contul de profit ºi pierdere practicat în România ºi cel utilizat
în sistemul francez permit determinarea soldurilor intermedi-
are de gestiune (S.I.G.) care reprezintã indicatori ce pun în
evidenþã etapele formãrii rezultatului exerciþiului ºi care con-
stituie o modalitate utilã procesului decizional de analizã
structuralã a veniturilor ºi cheltuielilor în funcþie de gruparea
lor dupã naturã. Principalele solduri intermediare de
gestiune sunt:

- marja comercialã;

- producþia exerciþiului;

- excedentul brut al exploatãrii;

- rezultatul exploatãrii;

- rezultatul curent.

Informaþiile furnizate de soldurile intermediare de gestiune,
ca ºi indicatorii utilizaþi în calculul lor constituie baza de
apreciere a nivelului activitãþii ºi a surplusurilor degajate de
întreprindere.

3.1. ANALIZA PE BAZA TABLOULUI SOLDURILOR

INTERMEDIARE DE GESTIUNE (S.I.G) 
Soldurile intermediare de gestiune reprezintã un instrument
de analizã a rentabilitãþii, pe baza contabilitãþii financiare,
constituind, de asemenea, o variantã alternativã de prezen-
tare a informaþiilor din contul de rezultate.

Structura Contului de profit ºi pierdere pe cele trei tipuri de
activitãþi (de exploatare, financiarã ºi extraordinarã) permite
degajarea unor solduri de acumulãri bãneºti potenþiale, des-
tinate sã îndeplineascã o anumitã funcþie de remunerare a
factorilor de producþie ºi de finanþare a activitãþii viitoare, de-
numite solduri intermediare de gestiune (SIG). Acestea sunt:

1) marja comercialã: este un indicator folosit pentru carac-
terizarea activitãþii de desfacere/ comercializare a firmei, in-
diferent dacã firma are preponderent activitãþi comerciale sau
productive (în acest caz, indicatorul se referã la partea din
activitatea firmei care corespunde strict funcþiunii comerciale
a acesteia). Formula de calcul a indicatorului este:

MC = Venituri din vânzãri de mãrfuri (cont 707) - 
- Costul mãrfurilor vândute (cont 607)
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Veniturile sunt evaluate la preþ de vânzare, fãrã a se lua în
calcul reducerile acordate ulterior vânzãrii, iar costurile repre-
zintã valoarea la care mãrfurile au fost achiziþionate, exclusiv
reduceri primite ulterior emiterii facturilor de cumpãrare.

Valoarea pozitivã a marjei comerciale indicã recuperarea su-
melor investite în cumpãrarea de mãrfuri, precum ºi obþine-
rea unui excedent pentru remunerarea celorlalþi factori care
participã la activitatea respectivã, externi sau interni între-
prinderii.

O valoare negativã a marjei comerciale indicã o situaþie defa-
vorabilã pentru firmã, respectiv faptul cã nu au fost recupe-
rate disponibilitãþile investite în achiziþionarea de mãrfuri;
acest fapt influenþeazã creºterea nivelului stocurilor de mãr-
furi.

În analiza marjei comerciale, se recomandã atât analiza va-
lorilor indicatorului, cât ºi analiza dinamicii sale. Pe baza me-
todei balanþiere, evoluþia marjei comerciale este influenþatã
de evoluþia veniturilor din vânzarea mãrfurilor ºi de evoluþia
costului mãrfurilor vândute, astfel:

∆MC = ∆Venituri din vânzãri de mãrfuri (cont 707) - 
∆Costul mãrfurilor vândute (cont 607) 

Creºterea veniturilor din vânzãri de mãrfuri reprezintã o situ-
aþie favorabilã pentru firmã, iar scãderea lor, o situaþie defa-
vorabilã (de altfel, evoluþia veniturilor din vânzãri de mãrfuri
poate face obiectul unei analize utilizându-se o metodologie
specialã). 

Costul mãrfurilor vândute este un indicator invers proporþio-
nal faþã de marja comercialã. Ca atare, o evoluþie pozitivã a
sa determinã o scãdere a marjei comerciale (adicã o influ-
enþã defavorabilã), iar diminuarea sa conduce la creºterea
valorii marjei comerciale (influenþã favorabilã).

2) producþia exerciþiului: caracterizeazã activitatea de pro-
ducþie a firmei ºi include valoarea producþiei vândute, variaþia
(creºterea sau descreºterea) stocurilor de produse finite ºi
semifabricate, precum ºi producþia imobilizatã (elemente de
imobilizãri corporale sau necorporale realizate în regie pro-
prie). De asemenea, acest indicator evidenþiazã dimensiunea
activitãþii comerciale a unei întreprinderi productive atât în
relaþia cu terþii (clienþii) prin producþia vândutã ºi variaþia pro-
ducþiei stocate, pe de o parte, cât ºi în relaþia cu sine însãºi
prin producþia imobilizatã, pe de altã parte. Producþia exerciþi-
ului este un indicator specific unitãþilor industriale, mãsurând
volumul global al activitãþii desfãºurate. Ea include valoarea
bunurilor ºi serviciilor realizate de întreprindere pentru a fi
vândute, stocate sau utilizate pentru nevoile proprii. 

Atât în cazul imobilizãrilor corporale, cât ºi al celor necorpo-
rale evaluarea se face la nivelul costului de producþie. Dato-
ritã faptului cã producþia exerciþiului este formatã din ele-
mente eterogene (unele evaluate în preþ de vânzare, altele la
cost de producþie), iar metoda de evaluare a stocurilor poate
modifica rezultatul, producþia exerciþiului, ca indicator de
volum, necesitã interpretãri detaliate ºi nuanþate.

Formula de calcul a indicatorului este urmãtoarea:

QE = Valoarea producþiei vândute (cont 701 la 708) + 
+ Variaþia veniturilor aferente costului de producþie în curs
de execuþie (cont 711 ºi cont 712) + Venituri din producþia

de imobilizãri (cont 721 ºi 722)

Analiza producþiei exerciþiului se poate realiza cu ajutorul
metodei balanþiere. Astfel:

∆QE = ∆Valoarea producþiei vândute (cont 701 la 708) + 
+ ∆Variaþia producþiei stocate (cont 711) + 

+ ∆Venituri din producþia de imobilizãri (cont 721 ºi 722) 

În continuare, valoarea producþiei exerciþiului (care constituie
o agregare de conturi) poate fi analizatã pe baza aceleiaºi
metode, astfel:

Valoarea producþiei 
vândute = Venituri din vânzarea produselor finite (cont 701)

+ Venituri din vânzarea semifabricatelor (cont 702)
+ Venituri din vânzarea produselor reziduale (cont 

703)
+ Venituri din servicii prestate (cont 704)
+ Venituri din studii ºi cercetãri (cont 705)
+ Venituri din redevenþe, locaþii de gestiune ºi chirii

(cont 706)
+ Venituri din vânzarea mãrfurilor (cont 707)
+ Venituri din activitãþi diverse (cont 708)

Prin urmare:

∆Valoarea producþiei 
vândute = ∆Venituri din vânzarea produselor finite

+ ∆Venituri din vânzarea semifabricatelor
+ ∆Venituri din vânzarea produselor reziduale
+ ∆Venituri din servicii 
+ ∆Venituri din studii ºi cercetãri
+ ∆Venituri din redevenþe, locaþii de gestiune 

ºi chirii
+ ∆Venituri din vânzarea mãrfurilor
+ ∆Venituri din activitãþi diverse

3) valoarea adãugatã reprezintã plusul de bogãþie obþinut
peste consumurile intermediare provenite de la terþi, prin
valorificarea tuturor resurselor economice proprii.
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Valoarea adãugatã poate fi calculatã prin douã metode:

- metoda substractivã:

Qa = Qe - Ci

unde: Qa - valoarea adãugatã
Qe - producþia exerciþiului
Ci - consumurile intermediare provenite de la terþi

O altã variantã de aplicare a metodei substractive se bazea-
zã pe formula:

Qa = MC + Qe - Ci

unde: MC - marja comercialã
Ci - consumurile intermediare provenite de la terþi 
(conturile din grupele 60, 61, 62, mai puþin contul 
607)

- metoda aditivã:

Qa = Cheltuieli cu salarii + Cheltuieli cu asigurãrile sociale
ºi protecþia socialã + Amortizãri + Provizioane + Cheltuieli

cu impozite ºi taxe (exclusiv impozitul pe profit) + 
+ Rezultatul exploatãrii + Cheltuieli financiare

4) excedentul (deficitul) brut de exploatare mãsoarã efi-
cacitatea utilizãrii capitalului economic, valoarea adãugatã de
capitalul economic.

Formula de calcul a EBE este urmãtoarea:

EBE = Qa + Subvenþii de exploatare - Cheltuieli cu
impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate - 

- Cheltuieli cu personalul

unde: Qa - valoarea adãugatã

Dacã valoarea indicatorului este negativã, se poate vorbi de
un deficit brut de exploatare.

Acest indicator nu este influenþat de politicile firmei în ceea ce
priveºte amortizarea ºi nici de constituirea provizioanelor. De
asemenea, nu este afectat nici de operaþiunile financiare sau
cu caracter extraordinar. Din aceste considerente, indicatoru-
lui Excedent Brut din Exploatare i se acordã o mare atenþie
în analiza activitãþii firmei.

Analiza EBE se poate face prin mai multe metode, una dintre
ele fiind metoda balanþierã:

∆EBE = ∆Qa + ∆Subvenþii de exploatare - ∆Cheltuieli cu
impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate - ∆Cheltuieli cu 

personalul

5) rezultatul exploatãrii – este un indicator prin care se eva-
lueazã rentabilitatea economicã a unei societãþi din activi-

tatea de exploatare. Atunci când rezultatul din exploatare
este pozitiv se înregistreazã profit, iar când rezultatul este
negativ, se înregistreazã pierdere.

RE = RBE + (Venituri din provizioane aferente exploatãrii +
Alte venituri din exploatare)  – (Cheltuieli cu amortizãrile ºi

provizioanele aferente exploatãrii + Alte cheltuieli de
exploatare) 

sau 

RE = Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare 

6) rezultatul curent – este un indicator care mãsoarã renta-
bilitatea unei societãþi în întreaga sa activitate de exploatare
ºi financiarã.

RC = RE + (Venituri financiare – Cheltuieli financiare)

RC este un indicator care nu þine seama de politica fiscalã,
fiind expresia activitãþii normale a întreprinderii deoarece nu
ia în considerare elementele extraordinare.

7) rezultatul net – exprimã mãrimea absolutã a rentabilitãþii
financiare cu care vor fi remuneraþi acþionarii pentru capi-
talurile proprii subscrise. Acest profit net trebuie sã fie susþi-
nut de existenþa unor disponibilitãþi monetare reale, altfel el
va rãmâne doar un potenþial de finanþare.

Rnet = RC ± R extraordinar – Impozitul pe profit

Sintetic, tabloul soldurilor intermediare de gestiune se
poate prezenta astfel:

Venituri din vânzãri de mãrfuri (cont 707)
- Cheltuieli privind mãrfurile (cont 607)
= Marja comercialã

Venituri din vânzarea producþiei (conturi 701-708)
+ Variaþia veniturilor aferente costului de producþie în curs
de execuþie (cont 711 ºi cont 712)
+ Venituri din producþia de imobilizãri (conturi 721 ºi 722)
= Producþia exerciþiului
+ Marja comercialã
- Consumurile intermediare provenite de la terþi (conturile
din grupele 60, 61, 62, mai puþin contul 607)
= Valoarea adãugatã
+ Subvenþii de exploatare (conturile din grupa 74)
- Cheltuieli cu impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate (con-
turile din grupa 63)
- Cheltuieli cu personalul (conturile din grupa 64)
= Excedentul (deficitul brut din exploatare)
+ Alte venituri din exploatare
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+ Venituri din provizioane
- Alte cheltuieli de exploatare
- Cheltuieli de exploatare cu amortizãri ºi provizioane
= Rezultatul din exploatare
+Venituri financiare
- Cheltuieli financiare
= Rezultatul curent (Rezultatul din exploatare + Rezultatul
financiar)
Venituri extraordinare
- Cheltuieli extraordinare
= Rezultatul extraordinar
+ Rezultatul curent
= Rezultatul brut
- Impozit pe profit
= Rezultatul (profitul sau pierderea) net

3.2. ANALIZA PE BAZA SOLDURILOR

INTERMEDIARE DE GESTIUNE

Datele necesare construcþiei tabloului soldurilor intermediare
de gestiune sunt obþinute din contul de rezultate.

a. Analiza marjei comerciale

În 2009 faþã de 2008, marja comercialã a înregistrat o scã-
dere cu 173.886 lei, din cauza scãderii veniturilor din vânzãri
de mãrfuri cu 131.347 lei ºi a creºterii simultane a cheltuielilor
privind mãrfurile cu 42.539 lei.

În anul 2010, marja comercialã a crescut cu 10.365 lei, deoa-
rece creºterea veniturilor (176.684 lei, cu aproximativ 32%) a
fost superioarã creºterii cheltuielilor (166.319 lei, cu 37,44%).
Veniturile din vânzarea mãrfurilor au crescut, iar costul mãr-

furilor vândute a crescut.

De asemenea, se poate afirma cã firma a recurs la dimi-
nuarea cotei medii de adaos comercial de la 25% la 20%,
pentru a se alinia preþurilor practicate de concurenþã, pentru
a se menþine pe piaþã, chiar în condiþiile unei rentabilitãþi mai
reduse. Situaþia de ansamblu poate fi apreciatã ca favorabilã,
însã trebuie tratatã cu atenþie în perioada viitoare.

b. Analiza producþiei exerciþiului

Pentru a efectua analiza producþiei exerciþiului, este necesa-
rã preluarea valorilor urmãtorilor indicatori: producþia exerciþi-
ului; producþia vândutã; producþia stocatã; producþia imobi-
lizatã.

În 2009 faþã de 2008, producþia exerciþiului a crescut cu
2.259.345 lei, datoritã, pe de o parte, creºterii producþiei sto-
cate (cu 1.504.977 lei), iar, pe de altã parte, datoritã creºterii
veniturilor din vânzarea producþiei (creºtere cu 754.368 lei).

În anul 2010, ponderea cea mai mare în valoarea ºi evoluþia
producþiei exerciþiului o reprezintã producþia vândutã.
Creºterea acesteia cu 125% indicã o situaþie foarte bunã
pentru activitatea firmei în perioada analizatã, mai ales ºtiind
cã a crescut gradul de valorificare a producþiei exerciþiului. Se
poate spune deci cã activitatea de producþie ºi comer-
cializare a firmei s-a dezvoltat semnificativ.

Creºterea stocurilor (cu aproximativ 70%) este normalã în
condiþiile în care producþia a înregistrat evoluþia descrisã
anterior (creºtere de peste douã ori). În sprijinul acestei afir-
maþii vine ºi faptul cã valoarea producþiei stocate în anul ana-
lizat (2010)  reprezintã 4%, deci o valoare nesemnificativã.
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c. Analiza valorii adãugate

Valoarea adãugatã este influenþatã de urmãtorii indicatori:

marja comercialã;

producþia exerciþiului;

consumurile intermediare provenite de la terþi (cheltu-
ieli materiale ºi cele cu lucrãri ºi servicii prestate de
terþi).

În anul 2009, valoarea adãugatã a crescut cu 2.165.367 lei
(în expresie procentualã, cu 24%), datoritã în principal
evoluþiei producþiei exerciþiului (care a înregistrat o creºtere
de 11%, adicã 2.259.345 lei). Totodatã, se constatã o uºoarã
scãdere a cheltuielilor cu servicii prestate de terþi (54.124 lei,
adicã 2%) ºi a cheltuielilor materiale (25.784 lei), toate aces-
te valori putând fi apreciate ca evoluþii favorabile pentru acti-
vitatea firmei.

În 2010 evoluþia valorii adãugate a urmat acelaºi trend, înre-
gistrându-se o creºtere de 7.695.022 lei, adicã 69% faþã de
valoarea din 2009. 

La fel ca în anul anterior, producþia exerciþiului a manifestat o
influenþã semnificativã (datoritã creºterii valorii sale de 
2,19 ori, cu 26.176.678 lei). Cheltuielile materiale au crescut
cu 14.328.819 lei (de 2,75 ori), iar cheltuielile cu lucrãri ºi 
servicii executate de terþi au crescut cu 4.163.202 lei (de
aproximativ 2,5 ori). În condiþiile creºterii producþiei exerciþiu-
lui, creºterea cheltuielilor reprezintã o evoluþie relativ nor-
malã.

d. Analiza excedentului brut din exploatare

Conform modelului de analizã prezentat, excedentul brut din
exploatare este influenþat de urmãtorii indicatori:

valoarea adãugatã;

subvenþiile de exploatare;

cheltuieli cu impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate;

cheltuielile cu personalul.

În anul 2009, EBE a scãzut cu 814.269 lei (33%), ceea ce
reflectã o evoluþie negativã. Principala cauzã a acestei
evoluþii a reprezentat-o creºterea cheltuielilor cu personalul
(2.868.812 lei, adicã 44% faþã de valoarea din 2007), care a
fost de 3,5 ori mai mare decât evoluþia EBE. Cheltuielile cu
impozite ºi taxe au crescut cu 110.824 lei (86%), dar valoarea
lor nu a reprezentat o influenþã semnificativã (13% din valoa-
rea evoluþiei EBE). Singurul factor care a manifestat o influ-
enþã favorabilã a fost valoarea adãugatã, care a înregistrat o
creºtere de 2.165.367 lei, adicã 24% (de 2,65 ori mai mare,
în valori absolute, faþã de valoarea modificãrii EBE), dar
aceastã valoare nu a acoperit influenþele defavorabile ale
celorlalþi doi factori.

În 2010, valoarea EBE a crescut cu 896.744 lei (o creºtere de
1,55 ori faþã de 2008). Aceasta s-a datorat în principal creº-
terii valorii adãugate cu 7.695.022 lei (de 8,5 ori mai mare
decât dinamica indicatorului principal). Cheltuielile de per-
sonal au înregistrat o evoluþie crescãtoare (cu 6.327.239 lei,
adicã de 1,68 ori), de 7 ori mai mare decât dinamica EBE, iar
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cheltuielile cu impozite ºi taxe au crescut ºi ele, cu 471.039
lei (aproximativ jumãtate din valoarea evoluþiei EBE).

e. Analiza rezultatului din exploatare pornind de la EBE

Rezultatul din exploatare se obþine, pornind de la EBE, cu
ajutorul urmãtorilor indicatori:

alte venituri din exploatare;

alte cheltuieli de exploatare;

cheltuieli de exploatare cu amortizãri ºi provizioane.

În 2009, rezultatul din exploatare s-a diminuat cu 704.835 lei.
În contextul modelului prezentat, influenþa cea mai semnifica-
tivã a avut-o diminuarea excedentului brut din exploatare,
care a fost de 1,15 ori mai mare decât scãderea rezultatului
din exploatare. Indicatorul „Alte venituri din exploatare” a
crescut cu 124.480 lei (influenþã pozitivã, dar relativ micã - în
valori absolute, 17,66% din dinamica rezultatului exploatãrii).
Creºterea cu 15.046 lei a valorii cheltuielilor cu amortizãri ºi
provizioane de exploatare reprezintã o influenþã defavorabilã.

În anul 2010, rezultatul din exploatare a crescut cu 927.157
lei. La fel ca în 2009, evoluþia crescãtoare a EBE a influenþat
în cea mai mare parte creºterea rezultatului exploatãrii (va-
loarea evoluþiei EBE reprezintã aproximativ 96,7% din valoa-
rea evoluþiei profitului din exploatare). Indicatorul „Alte veni-
turi din exploatare” a crescut cu 71.211 lei (cu 57%) faþã de
2009, ceea ce reprezintã o influenþã favorabilã, mai precis
7,68% din valoarea dinamicii rezultatului exploatãrii. Chel-
tuielile cu amortizãri ºi provizioane aferente exploatãrii au
crescut cu 40.798 lei (de 2,62 ori), influenþând negativ rezul-
tatul exploatãrii, dar în proporþie de aproximativ 4,4%.

4. Concluzii
Principala sursã de date pentru evaluarea rezultatelor între-
prinderii o constituie Contul de profit ºi pierdere. Contul de
profit ºi pierdere (numit ºi contul de rezultate) este docu-
mentul contabil de sintezã care mãsoarã performanþele acti-
vitãþii unei întreprinderi, în cursul unei perioade date. El pune
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în evidenþã fluxurile de valoare care au contribuit la creºterea
sau micºorarea bogãþiei unei întreprinderi, pentru o anumitã
perioadã.

În cadrul acestui studiu am analizat modelulul francez al
Contului de profit ºi pierdere, precum ºi cel anglo-saxon, pre-
cum ºi caracteristicile lor esenþiale, am identificat avantajele
ºi dezavantajele celor douã modele, precum ºi similitudinile
cu Contul de profit ºi pierdere din România.

Folosirea indicatorilor economico-financiari pentru mãsura-
rea succeselor întreprinderii este de fapt modalitatea de
reflectare a performanþei economico-financiare.

De asemenea, fãrã a avea intenþia de a efectua o analizã
economico-financiarã complexã, am exemplificat calculul
soldurilor intermediare de gestiune, care nu constituie
decât „o altã variantã de prezentare a Contului de profit ºi
pierdere”, care propune un alt mod de grupare a veniturilor ºi
cheltuielilor, precum ºi mecanismul de formare a principalilor
indicatori de rezultate ºi performanþã. Deºi normele
metodologice româneºti nu fac referire la aceste solduri,
acestea pot fi considerate o modalitate de analizã structuralã
a veniturilor ºi cheltuielilor întreprinderii, având în vedere gru-
parea lor dupã naturã, utilã în procesul decizional.
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Bibliografie selectivã

Recent, la editura Economicã a apãrut
primul volum al lucrãrii Audit statutar
ºi comunicare financiarã. Autorul,
prof.univ.dr. Sorin Domniºoru, de la

Universitatea din Craiova, propune citi-
torilor un excurs în mecanismul de
funcþionare a auditului statutar în
România ºi o analizã a cadrului de
manifestare a comunicãrii financiare în
general ºi, în mod deosebit, în relaþia
auditorului cu guvernanþa ºi cu stake-
holderii. Rând pe rând, sunt abordate
probleme privind comunicarea finan-
ciarã ºi riscul financiar; premisele ge-
nerale privind misiunile de audit finan-
ciar ºi servicii conexe; planificarea,
orchestrarea ºi documentarea auditu-
lui; probele în auditul financiar, abor-
dãri de audit privind frauda ºi eroarea;
pragul de semnificaþie ºi riscul de
audit; auditarea externã a sistemului
de control intern; procedurile analitice;
iar, în final, se realizeazã o schiþã
privind arhitectura auditãrii externe a

activelor imobilizate.

În "Prefaþã" prof.univ.dr. Ion Mihãiles-
cu, preºedintele Camerei Auditorilor
Financiari din România, recomandând
lucrarea, apreciazã: "Cartea reuºeºte
sã prezinte principalele aspecte speci-
fice auditului statutar, ºi nu numai, de o
manierã simplã, însã nu simplistã.
Preocuparea autorului de a induce o
formã atractivã etalãrii nu înseamnã cã
substanþa are de suferit. Cele douã
aspecte sunt combinate cu abilitate,
astfel încât sã creeze un mediu favora-
bil bunei înþelegeri a culturii ºi pragma-
tismului auditului. Versiunea actualã
confirmã o activitate de cercetare in-
tensã, materializatã prin afirmarea pro-
priilor idei, pe care am avut ocazia sã
le remarc ºi în diferitele noastre
colaborãri."

Semnal editorial



Introducere
Maximizarea funcþiei de audit intern
este imperativã pentru a rãspunde
provocãrilor contemporane caracteri-
zate prin globalizare ºi schimbãri rapi-
de. Valoarea auditului intern va fi apre-
ciatã prin capacitatea acestuia de a
conduce spre schimbãri pozitive ºi
îmbunãtãþiri la nivelul organizaþiilor.

Este important pentru auditul intern sã
examineze tendinþele actuale în profe-
sie pentru a se putea face recomandãri
de schimbare în funcþia de audit.
Aceste recomandãri ar trebui sã ajute
funcþia de audit sã maximizeze valoa-
rea furnizatã organizaþiei proprii, sã
anticipeze ºi sã satisfacã nevoile orga-
nizaþionale ºi sã asigure o poziþie
strategicã profesiei pe termen lung.

În anul 2010 IIA Research Foundation a
realizat o anchetã globalã despre audi-
tul intern, care s-a finalizat prin Rapor-
tul IV „What’s Next for Internal Audi-
ting?”1 Raportul identificã acele modi-
ficãri care se impun funcþiei de audit in-
tern în urmãtorii 5 ani pentru a se adap-
ta ºi a rãspunde viitoarelor aºteptãri ale
pãrþilor interesate. Raportul prezintã
tendinþele emergente profesiei de audi-
tor intern, luând în considerare guver-
nanþa, riscuri, controale, conformitatea
ºi probleme de tehnologie. La aceastã
anchetã au participat 13.582 de su-
biecþi, auditori ºi manageri, din 107 þãri. 

Majoritatea respondenþilor se aºteaptã
ca în urmãtorii ani sã creascã rolul au-
ditului intern în guvernanþã ºi în mana-
gementul riscului, care vor deveni astfel
principalele activitãþi ale profesiei de
auditor intern. Managerii chestionaþi se
aºteaptã ca rolul auditului intern sã
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creascã prin implicarea auditorilor in-
terni în elaborarea strategiilor de dez-
voltare organizaþionalã ºi în instruirea
personalului organizaþiei.2

Primele 5 activitãþi realizate în anul
2010, din cele 25 activitãþi despre care
au fost chestionaþi auditorii interni, au
fost:

misiuni de audit operaþional (89%
dintre respondenþi)

audituri de conformitate cu cerinþele
Codului de reglementare (75% din-
tre respondenþi)

audituri de riscuri financiare (72%
dintre respondenþi)

investigaþii de fraudã ºi iregularitãþi
(71% dintre respondenþi)

evaluarea eficienþei cadrului de con-
trol (69% dintre respondenþi).

În urmãtorii 5 ani respondenþii se aº-
teaptã ca auditorii interni sã desfãºoare
urmãtoarele tipuri de misiuni de audit:

analize ale guvernanþei corporative
(23% dintre respondenþi)

audituri ale riscului procesului de
management (20% dintre respon-
denþi)

analize privind legãtura dintre
strategie ºi performanþa companiilor
(20% dintre respondenþi)

audituri ale eticii (19% dintre res-
pondenþi)

audituri ale responsabilitãþii sociale
ºi durabilitãþii (19% dintre respon-
denþi)

migrarea Standardelor Internaþi-
onale de Raportare Financiarã -
IFRS (19% dintre respondenþi).

Instrumentele ºi tehnicile de audit care,
în opinia respondenþilor, vor fi utilizate
în urmãtorii cinci ani, sunt: tehnici de
audit asistate de calculator (63% dintre
respondenþi), lucrãri electronice (55%
dintre respondenþi), audit continuu în
timp real (54% dintre respondenþi), data
mining (52% dintre respondenþi), plani-
ficarea auditului pe baza riscului (52%
dintre respondenþi).

Respondenþii în proporþie de 70% aratã
cã activitatea de audit intern este
impusã prin norme legale (legi adoptate
de parlamente sau hotãrâri ale guver-
nelor) sau prin reglementãri (ale bursei,
ale bãncilor centrale). Acest procent se
aºteaptã sã creascã la 73% în urmãtorii
ani. De asemenea, respondenþii consi-
derã cã acolo unde nu este impusã prin
lege sau reglementare, activitatea de
audit intern se va organiza voluntar din
cauza situaþiei actuale a mediului de
afaceri, dar ºi a presiunilor pentru buna
guvernare. 

Respondenþii din sectorul public ºi com-
paniile listate considerã în proporþie de
77% cã în viitor nu se vor produce
schimbãri de profunzime în contextul de
reglementare al auditului intern deoa-
rece aceste organizaþii au fost deja
afectate de schimbãri de anvergurã în
ultimii zece ani, prin publicarea unui
numãr mare de cerinþe de listare ºi
coduri de guvernanþã corporativã atât la
nivel naþional, cât ºi internaþional.

Respondenþii din organizaþiile private
se aºteaptã ca în urmãtorii ani sã aparã
reglementãri ale auditului intern ºi pen-
tru companiile private, ceea ce va
determina o reducere a decalajului din
acest punct de vedere între domeniul
public ºi cel privat.

Autorii Raportului estimeazã cã în ur-
mãtorii cinci ani se vor produce modifi-
cãri în rolurile auditului intern, ºi anume:

- creºterea rolului auditului intern în
guvernanþã ºi gestionarea riscului;

- în þãrile emergente, unde auditul in-
tern este mai tânãr, se aºteaptã ca
rolurile acestuia sã evolueze ºi sã
se apropie de nivelul þãrilor cu ve-
chime în organizarea funcþiei de au-
dit;

- recentele experienþe ale deficienþe-
lor de control din sectorul serviciilor
financiare ºi eºecurile în cascadã
ale guvernãrilor vor determina creº-
terea rolului auditului intern în ma-
nagementul riscului ºi guvernanþã;

- activitatea de audit intern din sec-
torul public ºi guvernamental va fi
supusã la mai puþine provocãri
decât în sectorul serviciilor;

- firmele private ºi organizaþiile mici
se aºteaptã sã-ºi dezvolte activita-
tea de audit;

- respondenþii din organizaþiile cu ac-
tivitatea de audit intern recent orga-
nizatã se aºteaptã într-o proporþie
mai mare decât media responden-
þilor sã creascã rolul auditului intern
în gestionarea riscului, deoarece
activitãþile de audit intern s-au orga-
nizat în perioada crizei economico-
financiare recente, când manage-
mentul riscului a devenit o problemã
cheie în organizaþii;

- implicarea auditorilor interni în acti-
vitatea de consiliere pentru elabora-
rea strategiilor, în educare ºi in-
struire.

Unul dintre cele mai importante mesaje
care reiese din concluziile Raportului
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este cã se aºteaptã ca numãrul audito-
rilor interni din organizaþii sã creascã în
urmãtorii ani.

În urma analizei s-a constatat cã desfã-
ºurarea activitãþilor de audit intern este
influenþatã de urmãtorii factori:3

climatul economic

Recenta crizã economicã care a deter-
minat o puternicã recesiune la nivel glo-
bal, a generat cererea ca auditorii in-
terni sã se concentreze asupra proce-
selor de afaceri pentru a determina
zonele de ineficienþã, cãile de reducere
a costurilor, controlul activitãþii, riscurile
financiare ºi investigarea fraudei ºi ne-
regulilor. 

gradul de dezvoltare economicã la
nivel regional

Unele regiuni, cât ºi þãrile emergente
care se luptã pentru a ajunge din urmã
þãrile dezvoltate din punct de vedere
economic se confruntã cu noi amenin-
þãri, dar ºi oportunitãþi care se aºteaptã
sã aibã impact asupra auditului intern.

maturitatea profesiei

S-a observat cã acolo unde profesia de
auditor intern are tradiþie mai îndelun-
gatã activitãþile noi de audit intern sunt
mai puþin ambiþioase atunci când se
discutã despre extinderea lor. În
schimb, acolo unde activitãþile de audit
intern sunt recent organizate, este mai
prezentã dorinþa de diversificare a ro-
lurilor auditului, inclusiv prin extinderea
rolului consultativ. 

contextul guvernanþei ºi controlului
intern din organizaþie

Îmbunãtãþirea guvernanþei ºi controlului
intern din organizaþii va duce la schim-
bãri în auditul intern, prin orientarea

acestuia spre managementul riscului,
guvernanþã ºi eticã.

profilul de risc al organizaþiei

Practicienii aplicã deja o filosofie de au-
dit bazatã pe risc. S-a observat cã ris-
curile care sunt mai importante pentru
unele organizaþii, cum ar fi cele legate
de industrie, sunt regãsite într-o mai
mare proporþie ºi în activitãþile de audit
intern.

Metodologia
cercetãrii

Instrumentele ºtiinþifice utilizate pentru
realizarea studiului aparþin atât metode-
lor cantitative, cât ºi metodelor calitative
de cercetare ºi anume: analiza docu-
mentelor, prelucrarea statistico-matema-
ticã a datelor, interpretarea comparativã
a datelor, sinteza, explicaþia cauzalã,
raþionamente inductive ºi deductive.

Scopul cercetãrii este de a diagnostica
starea auditului public intern din Româ-
nia pe baza analizei modului în care
acesta a evoluat de la momentul orga-
nizãrii auditului intern ca funcþie în orga-
nizaþiile publice ºi pânã în prezent. 

Pentru atingerea scopului propus au
fost studiate Rapoartele privind activi-
tatea de audit intern din sectorul public
întocmite de Ministerul Finanþelor Publi-
ce prin Unitatea Centralã de Armoniza-
re pentru Auditul Public Intern, în baza
art. 8, lit. g) din Legea nr. 672/2002
privind auditul public intern ºi a O.M.F.P.
nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor
generale privind exercitarea activitãþii
de audit public intern, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, pe perioada

2004-2009. Rapoartele sunt publice ºi
au fost accesate de pe site-ul oficial al
Ministerului Finanþelor Publice4. 

Rapoartele anuale privind activitatea de
audit public intern au la bazã rapoartele
de activitate ale entitãþilor administraþiei
publice centrale ºi locale, precum ºi ra-
poartele de evaluare a activitãþii de
audit intern, realizate de cãtre Unitatea
Centralã de Armonizare pentru Auditul
Public Intern (numitã în continuare
UCAAPI).

Rapoartele sunt structurate conform
modelului general de raportare pentru
activitatea de audit public intern, stabilit
de cãtre Comisia Europeanã în acord
cu statele membre, prin care a fost
implementat noul sistem privind con-
trolul financiar public intern, astfel încât
prin analiza comparativã a nivelului
existent în fiecare þarã, sã poatã fi apre-
ciat propriul nivel de dezvoltare, iar
direcþiile de îmbunãtãþire pentru aceas-
tã activitate sã fie convergente cu ale
Uniunii Europene.

Entitãþile administraþiei publice centrale
ºi locale depun la UCAAPI Rapoarte ale
activitãþii de audit intern ale structurilor
proprii de audit. Aceste rapoarte conþin
în mod obligatoriu un set de informaþii
solicitate de cãtre UCAAPI pe baza
unui model ºi anexe care sunt furnizate
entitãþilor publice.

Rapoartele întocmite de UCAAPI cen-
tralizeazã aceste informaþii ºi date în
urmãtoarele capitole:

1. Evaluarea modului de organizare ºi
funcþionare a structurilor de audit
public intern

2. Evaluarea activitãþii de audit public
intern
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3. Direcþiile de acþiune pentru consoli-
darea activitãþii de audit intern la
nivelul sectorului public.

Considerãm cã datele din rapoartele
anuale ale UCAAPI sunt riguros colec-
tate ºi prelucrate deoarece:

- toate entitãþile au folosit acelaºi mo-
del de raportare, detaliat pe capitole
ºi paragrafe;

- cerinþele au fost explicit exprimate;

- completarea datelor a fost efectuatã
de cãtre compartimentele de audit
intern din entitãþile publice care au
avut acces la date ºi informaþii, cei
care le întocmesc fiind direct intere-
saþi în comunicarea de informaþii
reale;

- toate entitãþile publice au completat
aceleaºi anexe referitoare la profe-
sia auditorilor interni, formarea pro-
fesionalã continuã ºi pregãtirea uni-
versitarã ºi postuniversitarã a audi-
torilor interni;

- anexa privind organizarea auditului
intern ºi ocuparea posturilor de
auditori are conþinut diferit pentru
entitãþile publice ale administraþiei
centrale faþã de cele ale adminis-
traþiei locale din cauza situaþiei di-
ferite ale celor douã tipuri de entitãþi
în privinþa ocupãrii posturilor;

- completarea ºi depunerea la
UCAAPI a rapoartelor entitãþilor
administraþiei publice centrale ºi
locale este obligatorie.

Având în vedere cele de mai sus, con-
siderãm cã datele utilizate în cercetare
sunt corecte ºi reflectã realitatea, astfel
încât rezultatele cercetãrii au un grad
ridicat de acurateþe ºi precizie.

Rezultatele obþinute
În toate rapoartele din perioada supusã
cercetãrii a fost analizat stadiul organi-

zãrii activitãþii de audit intern în organiza-
þiile publice centrale ºi locale din Româ-
nia. Evoluþia situaþiei este redatã în Ta-

belul 1, Graficul 1 ºi Graficul 2 atât pen-
tru ministere ºi autoritãþi naþionale, cât ºi
pentru administraþia publicã localã.
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La nivelul administraþiei publice cen-
trale a fost organizatã activitatea de au-
dit intern în toate organizaþiile ºi în toatã
perioada cercetatã. 

Modificãrile apãrute în numãrul de
entitãþi care au organizat activitatea de
audit intern se datoreazã reorganizãrii
unor entitãþi prin comasare sau desfi-
inþare ºi prin înfiinþarea altora noi.

În administraþia publicã localã, gradul
de organizare a activitãþii de audit intern
a crescut de la 24,67% în anul 2004, la
41,90% în anul 2009, cu excepþia anu-
lui 2007, când s-a înregistrat o uºoarã
depreciere pe fondul creºterii într-un
ritm mai rapid a numãrului total de en-
titãþi publice (120,8%) decât a celor
care au organizat structuri de audit
intern (120,05%). 

Situaþia este în continuare nefavorabilã
deoarece mai puþin de jumãtate din
entitãþile publice locale au organizat
auditul intern, adicã au prevãzut în
organigramã posturi de auditor intern.

În administraþia publicã centralã s-a
reuºit organizarea auditului intern în
toate entitãþile, dar situaþia ocupãrii pos-
turilor de auditori interni este încã defici-
tarã. Evoluþia gradului de ocupare a
posturilor de auditori interni în entitãþile
publice centrale este redatã în Tabelul
2, Tabelul 3 ºi în Graficul 3.

În anul 2009 se observã, comparativ cu
ultimii doi ani, o stabilizare a numãrului
de posturi de auditori interni din admi-
nistraþia centralã, cu o uºoarã tendinþã
de creºtere a numãrului total de posturi
prevãzute, care poate fi urmarea efor-
turilor întreprinse în anii anteriori pentru
îmbunãtãþirea gradului de implementa-
re a auditului intern, la nivelul adminis-
traþiei centrale, dar ºi o scãdere a nu-
mãrului de posturi ocupate, de la 1807
în anul 2008 la 1784 în anul 2009. Se
mãreºte astfel numãrul de posturi
vacante de la 352 în 2008 la 411 în

2009, în condiþiile în care numãrul total
de posturi creºte, ceea ce înseamnã o
deteriorare a situaþiei. 

Un factor cu impact asupra ocupãrii
posturilor vacante de auditori interni l-a
constituit suspendarea concursurilor de
ocupare a funcþiilor publice, în cadrul
administraþiei publice, începând cu luna
mai 2009. Astfel, gradul de ocupare a
posturilor a fost de 81,3%, în scãdere

faþã de anul 2008, când a fost de
83,7%.

În administraþia publicã localã situaþia
evoluþiei posturilor de auditor intern ºi a
gradului de ocupare în perioada 2007-
2009, este redatã în Tabelul 4, Tabelul 5
ºi Graficul 4. 

Numãrul de posturi de auditor intern
prevãzute în organigrama entitãþilor
administraþiei publice locale a înregis-
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trat o creºtere cu 13,88% în perioada
2007-2009, de la 1664 posturi în anul
2007 la 1895 posturi în anul 2009, dar
gradul de ocupare a scãzut în anul
2009 faþã de anul 2008 de la 59,43% la
58,21%.

Activitatea de audit intern s-a desfãºu-
rat efectiv în 998 de entitãþi publice
locale (ordonatori principali de credite)
din totalul de 1352 entitãþi care aveau în
anul 2009 organizatã activitatea de
audit intern. Din totalul acestora, numai
în 378 entitãþi activitatea de audit intern
s-a desfãºurat în conformitate cu cadrul
legal actual, respectiv prin încadrarea
auditorilor interni cu normã întreagã,
funcþionari publici, care au respectat
cadrul metodologic ºi procedural al
acesteia. Forma cea mai des întâlnitã
de exercitare a auditului intern în anul
2009 a fost prin contracte de prestãri
servicii (la 493 entitãþi publice locale). În
acelaºi timp, la 127 de entitãþi publice
locale auditul intern s-a exercitat prin
contracte de muncã cu duratã parþialã 

O altã problemã identificatã la entitãþile
administraþiei publice locale a fost faptul
cã activitatea de audit intern s-a
desfãºurat de cãtre un singur auditor la
699 entitãþi, din totalul celor 998 entitãþi
publice locale în care aceasta s-a
exercitat efectiv, adicã la 70% dintre
ele, ºi numai la 62 din acestea a fost
asiguratã funcþia de conducere.

Raportul dintre numãrul de entitãþi ale
administraþiei publice locale care ar tre-
bui conform legii sã-ºi organizeze acti-
vitatea de audit intern ºi numãrul de
posturi de auditor intern din adminis-
traþia localã, prevãzute ºi ocupate, este
redat în Tabelul 6.

Se observã faptul cã în anul 2009 se
menþine un ecart semnificativ între
numãrul total al entitãþilor publice locale
(3226) ºi numãrul total de posturi pre-
vãzut în organigramele acestora
(1895), rezultând un deficit de 1331 de
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posturi, în ipoteza în care activitatea de
audit intern s-ar desfãºura în comparti-
mente cu un singur auditor. Din totalul
de 1895 posturi prevãzute, numai 1103
erau ocupate, ceea ce reprezintã un
raport de 1 auditor la 2,92 entitãþi pu-
blice locale.

Totuºi, situaþia s-a ameliorat faþã de anii
precedenþi când raportul dintre entitãþi
ºi numãrul de posturi ocupate a fost de
un auditor la 4,65 entitãþi în anul 2007,
respectiv un auditor la 3,28 entitãþi în
anul 2008.

În ceea ce priveºte pregãtirea profe-
sionalã a auditorilor interni, în anul 2009
la nivelul administraþiei publice centrale,
84% dintre auditorii interni erau de pro-
fesie economiºti ºi 14% aveau alte pro-
fesii (juriºti, ingineri, medici). În entitãþile
administraþiei publice locale 96% dintre
auditorii interni erau de profesie econo-
miºti. Aceastã structurã profesionalã
trebuie îmbunãtãþitã pentru a asigura o
mai bunã reprezentare a profesiilor
printre auditorii interni, pentru a aduce
astfel un plus de competenþã necesarã
în misiunile de audit, în special în cele
de consiliere.

Motivarea auditorilor interni ºi atractivi-
tatea postului de auditor intern au fost
afectate în anul 2009 ºi de reducerea
sporului de complexitate a muncii de
25%, prevãzut de Legea 672/2002,
mergând pânã la suspendarea acor-
dãrii lui.

Concluzii 
Studiile efectuate la nivel global referi-
tor la activitatea de audit intern prevãd
o creºtere a rolului activitãþii de audit
intern atât prin accentuarea rolurilor
consacrate deja, cât ºi prin dezvoltarea
unor roluri mai puþin active în trecut, dar
care s-au activat în ultima perioadã, în
contextul schimbãrilor profunde antre-

nate de criza economicã globalã. Se
estimeazã cã actualul context va deter-
mina un impuls puternic asupra unor
regiuni ºi þãri emergente de a reduce
decalajele existente faþã de þãrile dez-
voltate din punct de vedere al orga-
nizãrii activitãþii de audit atât în sectorul
public, cât ºi în sectorul privat. Accentul
în misiunile de audit se va muta de pe
auditul operaþional, de conformitate, de
risc financiar sau de evaluare a cadrului
de control, pe misiuni de audit ale
guvernanþei corporative, ale riscurilor
procesului de management, ale eticii,
responsabilitãþii corporative sau durabi-
litãþii.

România trebuie sã se adapteze aces-
tei tendinþe mai ales în ceea ce priveºte
auditul public intern. Un prim pas a fost
fãcut prin modificarea Legii 672/2002
privind auditul public intern. S-a încer-
cat flexibilizarea organizãrii auditului

intern la nivelul autoritãþilor publice
locale, acolo unde este nevoie de o
creºtere a gradului de organizare, prin
crearea posibilitãþii de grupare a
entitãþilor locale în jurul unei entitãþi
organizatoare de compartiment de
audit intern. S-a creat astfel posibili-
tatea legalã ca mai multe entitãþi locale
mici, care nu aveau capacitatea finan-
ciarã de a organiza structuri de audit
intern, sã se asocieze pentru a înfiinþa
împreunã o astfel de structurã. De
asemenea, Legea prevede condiþiile
profesionale care trebuie îndeplinite
pentru a ocupa un post de auditor
intern.

În opinia noastrã, criza economicã glo-
balã va modifica percepþia manage-
mentului în ceea ce priveºte importanþa
ºi rolurile auditului intern, acþionând ca
o oportunitate pentru dezvoltarea aces-
tei funcþii organizaþionale.
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Introducere
Originea ºi evoluþia procesului de armonizare contabilã inter-
naþionalã sunt strâns legate de necesitãþile de informare ale
investitorilor pe pieþele financiare. De fapt, considerãm cã,
încã din prima etapã a existenþei sale, Comitetul internaþional
de elaborare a standardelor de contabilitate (IASC) a fost
sprijinit de IOSCO1 în proiectele sale, determinând organis-
mul american de profil, FASB, sã se alãture Comitetului,

iniþial, în calitate de observator ºi, ulterior, din 2002, în calita-

te de partener în procesul de convergenþã.

Actualmente, scopul principal al acestui proces de armo-

nizare este obþinerea de decizii economice similare luate de

investitori ºi alþi utilizatori ai situaþiilor financiare în circum-

stanþe asemãnãtoare – decizii bazate pe situaþii financiare

echivalente, întocmite pornind de la setul de standarde inter-

naþionale de raportare financiarã (IFRS) elaborat de IASB.
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Aspects Concerning the Linkage between IFRSs Adoption and 
the Informational Efficiency of Financial Markets
The purpose of the present paper is to analyze several aspects connected to the idea that IFRSs provide relevant financial
information which contribute to the increase in informational efficiency of the financial markets. The working hypothesis is that
the changes in financial information - as a consequence of IFRSs issuance and adoption - influence market efficiency. The
authors' approach takes into consideration the current international harmonization process, which is of critical importance to
the nature and quality of the financial information transmitted by the issuers to the market. The main outcome of such an
analysis resides in the idea that informational efficiency is a reflection of the overall functional efficiency of the financial mar-
kets and extensively to the entire economic system. The role of the international financial reporting standards becomes in this
context not only to ensure the market with relevant financial information but also to sustain economic growth.
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Abstract



În literaturã se formuleazã opinia conform cãreia adoptarea
IFRS conduce la creºterea gradului de inteligibilitate a situaþi-
ilor financiare pentru investitori, analiºti financiari ºi alte cate-
gorii de utilizatori, aceste standarde reprezentând deja cadrul
de raportare financiarã acceptat în admiterea emitenþilor de
titluri pe principalele pieþe bursiere din lume (Mueller et al.,
1997). Avantaje îndelung subliniate – precum un grad mai
mare de comparabilitate a informaþiilor financiar-contabile ºi
comunicarea mai bunã cãtre acþionari – conduc la reducerea
incertitudinii investitorilor ºi riscului, la creºterea eficienþei
informaþionale a pieþei ºi eventual minimizeazã costul capi-
talului (Prather-Kinsey et al., 2008; Fogarty, 2008; Bova ºi
Pereira, 2010). 

Scopul prezentei lucrãri este sã analizeze diverse aspecte
conexe ideii cã IFRS furnizeazã informaþii financiar-contabile
adecvate, care contribuie la creºterea eficienþei infor-
maþionale a pieþelor financiare. Ipoteza de cercetare de la
care plecãm este aceea cã modificãrile survenite la nivelul
informaþiei financiar-contabile – ca urmare a emiterii ºi adop-
tãrii IFRS – influenþeazã eficienþa informaþionalã a pieþelor
financiare. 

Demersul propus este plasat în cadrul generat de cãtre actu-
alul proces de armonizare contabilã internaþionalã, proces
care are o relevanþã criticã pentru natura ºi calitatea infor-
maþiei financiar-contabile transmisã pieþei de cãtre emitenþi.

În domeniul raportãrii financiare încercãrile de adaptare flexi-
bilã la cerinþele pieþelor internaþionale au generat un proces
de inovare financiarã, proces incomplet reflectat în cadrul
situaþiilor financiare. 

Actuala instabilitate economico-financiarã reprezintã cu certi-
tudine un punct de cotiturã în evoluþia profesiei contabile la
nivel internaþional, fãcând imposibilã neglijarea impactului pe
care pieþele financiare îl au asupra contabilitãþii, dar ºi a im-
pactului pe care modificãrile actuale din domeniul raportãrii
financiare le-ar putea avea asupra evoluþiilor viitoare ale
pieþelor financiare ºi implicit a eficienþei informaþionale a
acestora. 

Eficienþã informaþionalã ce vizeazã reflectarea în preþuri, într-o
manierã nedistorsionatã, a întregului ansamblu de informaþii
legate de valoarea intrinsecã a activelor financiare tranzac-
þionate, dar ºi legate de condiþiile pieþei. 

Aºadar, structura lucrãrii include în partea a II-a consideraþii
metodologice; partea a III-a dezbate relaþia dintre informaþiile
financiar-contabile furnizate de cãtre situaþiile financiare în-
tocmite conform IFRS ºi eficienþa informaþionalã a pieþelor
financiare, iar partea a IV-a aprofundeazã anumite aspecte
ale eficienþei informaþionale, inclusiv formele acesteia,
„ipoteza pieþei eficiente” (EMH) ºi „ipoteza pieþei adaptative”
(AMH); ultima parte constã în consideraþii finale asupra
aspectelor tratate. 
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Consideraþii 
metodologice

Din punct de vedere metodologic, se apeleazã la o cercetare
calitativã datoritã faptului cã acest tip de analizã este cel mai
în mãsurã sã producã o analizã adecvatã înþelegerii aprofun-
date a conceptelor tratate. În plus, acest tip de cercetare uti-
lizeazã informaþii subiective ºi observaþia participativã pentru
a descrie relaþia dintre standardele internaþionale de
raportare financiarã (IFRS) ºi eficienþa pieþelor financiare.

Dintre metodele ºtiinþelor socio-umane care devin comple-
mentare în cadrul prezentei lucrãri, se regãsesc în principal:
analiza documentelor; metoda comparativã; observaþia
neparticipativã ºi cea participativã; tehnica arhivisticã. 

Relaþia dintre informaþia 
financiar-contabilã ºi 

eficienþa informaþionalã 
a pieþelor financiare

Prin analizarea literaturii de specialitate se poate observa cã
existã destul de puþine studii care sã trateze în manierã direc-
tã relaþia dintre informaþia financiar-contabilã rezultatã ca
urmare a utilizãrii IFRS ºi eficienþa informaþionalã, aºa cum
este aceasta definitã de „ipoteza pieþei eficiente” - Efficient
Market Hypothesis - Fama (1970; 1991) sau de „ipoteza pie-
þei adaptative” - Adaptive Market Hypothesis - Lo (2004;
2005). Un exemplu în acest sens este Lambert et al. (2006)
care, ulterior implementãrii obligatorii a Regulamentului IAS
în statele membre ale UE, a investigat modul în care
adoptarea voluntarã a IFRS înainte de 2005 a contribuit la
eficienþa informaþionalã a pieþelor financiare europene în
forma sa semi-tare ºi furnizând dovezi interesante în privinþa
utilitãþii potenþiale a IFRS în luarea deciziilor de investiþii. Cu
toate acestea, considerãm cã studiul respectiv nu menþio-
neazã suficiente dovezi empirice care sã valideze existenþa
formei semi-tari a eficienþei informaþionale a acestor pieþe.
Prin urmare, aceastã direcþie de cercetare rãmâne deschisã
aprofundãrilor viitoare.

Cu toate acestea, literatura contabilã este bogatã în studii
care vizeazã impactul raportãrii financiare ºi al modificãrilor
care survin la nivelul acesteia, asupra pieþelor financiare ºi,
implicit, asupra eficienþei informaþionale a respectivelor pieþe.
Printre primele lucrãri care s-au preocupat de aceastã relaþie

se remarcã Gonedes (1972), care dezbate implicaþiile pe
care le are contabilitatea asupra eficienþei pieþelor financiare
pornind de la distincþia dintre informaþie internã ºi externã ºi
concentrându-se pe aceasta din urmã. Pe de altã parte,
Anderson ºi Meyers (1975) discutã conexiunile existente
între eficienþa pieþei financiare, informaþia financiar-contabilã,
analiza financiarã ºi elaborarea standardelor de contabilitate
în cazul Statelor Unite. 

În dezbaterea corelaþiei dintre informaþia financiar-contabilã
produsã de raportarea financiarã ºi eficienþa pieþelor financia-
re apare des chestiunea senzitivitãþii investitorilor de pe
aceste pieþe la calitatea ºi la modalitãþile de prezentare a situ-
aþiilor financiare (Caramanolis-Cötelli et al., 1999). Acest arti-
col dezbate influenþa modalitãþilor de prezentare a situaþiilor
financiare ale unor companii elveþiene în manifestarea unor
cazuri de supra-reacþie în dinamica preþurilor activelor finan-
ciare la data publicãrii rapoartelor anuale. 

În plus, Cready ºi Minatt (1991) analizeazã reacþia pieþei bur-
siere din SUA la data emiterii rapoartelor anuale, neremar-
când o modificare în preþul aferent, tranzacþiile necrescând în
mod semnificativ la data emiterii rapoartelor anuale; studiul
aratã cã investitorii gãsesc aceste rapoarte ca fiind doar
informative, situaþie ce sugereazã faptul cã informaþia finan-
ciar-contabilã ar fi în mare parte cunoscutã înainte de publi-
carea respectivelor rapoarte. Mai recent, datoritã implemen-
tãrii probabile a IAS/IFRS în SUA, Hail et al. (2009) au eva-
luat impactul potenþial al adoptãrii IFRS asupra calitãþii ºi
comparabilitãþii practicilor contabile americane, consecinþele
asupra pieþelor financiare ºi costurile potenþiale ale tranziþiei
de la US GAAP la IFRS. 

În literaturã se considerã cã canalele de transmisie a infor-
maþiilor financiar-contabile ar fi semnificativ diferite între piaþa
financiarã din SUA ºi pieþele financiare europene. Acest fapt
ar putea explica parþial primirea cãlduroasã de care au avut
iniþial parte standardele internaþionale de contabilitate la
nivelul Uniunii Europene. 

Înainte de tranziþia la IFRS, în 2005, situaþiile financiare ale
societãþilor multinaþionale (SMN) europene întocmite con-
form legislaþiilor naþionale inspirate de directivele contabile
nu erau conforme nici între ele ºi cu atât mai puþin cu cerin-
þele de informare ale pieþelor financiare internaþionale. Ca
urmare, SMN în chestiune erau constrânse sã întocmeascã
douã rânduri de rapoarte, unul în conformitate cu directivele
contabile ºi celãlalt corespunzând cerinþelor pieþelor pe care
erau cotate. Aceastã dublare, pe lângã faptul cã era costisi-
toare, crea ºi confuzie în rândul investitorilor ºi publicului larg
în general. Prin urmare, din punctul de vedere al investitorilor
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europeni, conversia la IFRS a contribuit la creºterea compa-
rabilitãþii situaþiilor financiare, având un impact puternic
asupra tuturor entitãþilor ºi nu doar asupra celor cotate (PWC,
2006; Tokar M., 2005). De altfel, investitorii sunt înclinaþi sã
se concentreze asupra efectelor de ansamblu ale aplicãrii
IFRS ºi nu asupra aspectelor tehnice adresate de standarde,
fiind esenþial pentru aceºtia sã identifice ºi sã înþeleagã dife-
renþa dintre o modificare în datele contabile care reflectã un
nou tratament contabil ºi o modificare care aratã o schimbare
în poziþia financiarã ºi performanþa companiei. 

O altã chestiune ce trebuie amintitã în abordarea temei de
cercetare propuse se referã la caracteristicile calitative ale
informaþiei financiar-contabile, aºa cum sunt acestea perce-
pute de investitorii pe pieþele financiare. Atât versiunea ini-
þialã a cadrului contabil conceptual al IASC, cât ºi versiunea
actualã a respectivului cadru conceptual plaseazã investitorii
într-o categorie privilegiatã de utilizatori, subliniind faptul cã
informaþia financiar-contabilã trebuie produsã numai dacã
este utilã în luarea deciziilor de cãtre utilizatori. Nu doar ca-
racteristici precum inteligibilitatea ºi credibilitatea (menþio-
nate anterior) sunt considerate ca fiind relevante pentru
pieþele financiare (Duþescu A., 2000), deoarece cercetãtori
precum Vishwanath ºi Kaufmann (2001) descriu transpa-
renþa ca fiind indispensabilã ºi enumerã caracteristicile sale
dezirabile: accesibilitate, corectitudine, relevanþã ºi calitate.
Transparenþa ridicatã este vãzutã ca promotoare a stabilitãþii
financiare, articolul lui Vishwanath ºi Kaufmann pledând pen-
tru dezvoltarea infrastructurii instituþionale ºi a unor stan-
darde de contabilitate ce promoveazã transparenþa, imple-
mentând strategii de stimulare a prezentãrii informaþiilor
financiar-contabile.

Pe de altã parte, comparabilitatea este una dintre principalele
caracteristici calitative ale informaþiei financiar-contabile care
stã la baza necesitãþilor pieþelor financiare globalizate, fiind în
strânsã legãturã cu fiabilitatea informaþiilor solicitate de aces-
te pieþe. Managerii se confruntã cu nevoia de a-ºi adapta
strategiile lor informaþionale în scopul furnizãrii unor indicatori
de performanþã adecvaþi (Epstein and Mirza, 2005). În acest
context, standardele internaþionale de raportare financiarã în-
cearcã sã satisfacã în mod comprehensiv nevoile investito-
rilor, plecând de la informaþia financiar-contabilã (Rosenfield,
2005). 

În contextul actual al cercetãrii privind relaþia dintre raporta-
rea financiarã – privitã fie prin intermediul calitãþii informaþiei
financiar-contabile, fie prin cel al adoptãrii standardelor inter-
naþionale de raportare financiarã – ºi eficienþa informaþionalã
a pieþelor financiare, se impune clarificarea conceptelor fun-

damentale necesare studierii acestei eficienþe ºi, pornind de
la aceasta, schiþarea unor concluzii pertinente asupra
respectivei relaþii. 

Aspecte fundamentale privind
eficienþa informaþionalã 

a pieþelor financiare
Cu privire la eficienþa informaþionalã a pieþelor financiare
existã douã abordãri semnificative. Prima se referã la „ipo-
teza pieþei eficiente”, aºa cum a fost definitã iniþial de Fama
(1965; 1970; 1991): informaþia este „perfectã” ºi subiecþii
economici „raþionali” colecteazã ºi utilizeazã, de o manierã
sistematicã ºi logicã, ansamblul acestei informaþii, preþurile
activelor financiare bazându-se pe mecanisme eficiente din
punct de vedere fundamental. Iar cea de-a doua, apãrutã
aproape 40 de ani mai târziu, se referã la „ipoteza pieþei
adaptative”, când informaþia este „imperfectã”, iar subiecþii
economici adoptã decizii de structurare a portofoliilor de ac-
tive financiare într-o manierã „parþial raþionalã” (Lo [2004;
2005]). 

Pentru o lungã perioadã ipoteza pieþei eficiente (EMH) a
reprezentat un model dominant în explicarea formãrii
preþurilor activelor financiare (Beechey et. al., 2000), printre
altele ºi datoritã faptului cã, pânã la ipoteza pieþei adaptative
(AMH), nu se remarcase nicio alternativã viabilã (Zhang,
1999). Conform EMH, informaþia fiind „perfectã”, se pre-
supune cã nu existã cazuri semnificative de asimetrie infor-
maþionalã, informaþie neuniform distribuitã, costisitoare ºi
parþial relevantã. Problema reflectãrii tuturor informaþiilor re-
levante în preþurile activelor financiare tranzacþionate este
însã cã operatorii de pe piaþã nu mai sunt interesaþi astfel sã
dobândeascã informaþiile aflate la baza preþurilor (Grossman
ºi Stiglitz, 1980). De altfel, Grossman (1976) ºi Grossman ºi
Stiglitz (1980) considerã cã este imposibilã existenþa pieþelor
perfect eficiente informaþional, deoarece, dacã pieþele sunt
perfect eficiente, randamentul colectãrii informaþiilor este nul,
caz în care motivele realizãrii unor tranzacþii ar fi foarte pu-
þine, iar pieþele ar intra în cele din urmã în colaps. 

Printre criticile aduse EMH, se remarcã faptul cã în practicã
participanþii pe piaþã petrec mult timp în strângerea ºi inter-
pretarea informaþiilor pentru a-ºi fundamenta deciziile lor de
investiþii. Ca atare, beneficiile marginale obþinute ca con-
secinþã a dobândirii acestor informaþii exced costurile mar-
ginale (Bernstein, 1999), contrar EMH. 

36

Cercetare

Audit Financiar, anul IX



În plus, sfârºitul secolului XX a adus cu sine ideea cã preþu-
rile activelor financiare tranzacþionate pot fi parþial predictibile
fie ca urmare a unor determinanþi comportamentali (Malkiel,
2003), fie ca urmare a altor determinanþi. Cu toate acestea,
chiar dacã preþurile nu sunt predictibile acest fapt nu indicã
eficienþa informaþionalã a pieþei, deoarece - datoritã unor
avantaje competitive, precum inovarea financiarã - se poate
ajunge la câºtigarea unor profituri superioare pe aceastã
piaþã (Lo ºi MacKinlay, 2002). Tot pe acest fir logic, Campbell
et al. (1997) considerã cã datoritã evoluþiei metodelor econo-
metrice existã acum dovezi empirice care sugereazã pre-
dictibilitatea parþialã a randamentelor activelor financiare, ca
urmare a unor determinanþi perfect raþionali. De asemenea,
Lo ºi MacKinlay (2001) afirmã cã EMH în sine nu este o
ipotezã bine definitã ºi poate fi combãtutã empiric. Pentru a
o face operaþionalã, trebuie specificate structuri suplimenta-
re, cum ar fi preferinþele investitorilor, structura informaþiilor,
condiþiile de afaceri etc.

Ca atare, atunci când EMH nu este validatã într-o mãsurã
corespunzãtoare de cãtre evidenþele empirice, o explicaþie
alternativã poate fi oferitã de cãtre aºa-numita „ipotezã a
pieþei adaptative” (Lo ºi MacKinlay, 1988, Lo, 2004).

Aceastã abordare pleacã de la conceptul de „raþionalitate li-
mitatã” (bounded rationality), înþeles în viziunea avansatã de
cãtre Simon (1955). Conform acesteia, optimizarea decizio-
nalã presupusã de cãtre paradigma neoclasicã implicã un set
de costuri cuantificabile sau nu în expresie monetarã. Se
considerã cã decidenþii au o capacitate analiticã limitatã, iar
algoritmii de analizã a informaþiei disponibile sunt inerent im-
perfecþi. În consecinþã, în loc sã urmãreascã obþinerea unei
soluþii optime, subiecþii economici preferã în mod frecvent sã
selecteze o soluþie ce poate fi consideratã drept satisfãcã-
toare, fie cã aceasta are sau nu un caracter de optimalitate. 

Cu alte cuvinte, se admite cã subiecþii economici prezintã o
raþionalitate limitatã în diverse grade ºi nu o hiperraþionalitate
(„raþionalitate completã”), aºa cum postuleazã teoria neocla-
sicã. Pe acest fundament, „ipoteza pieþei adaptative” se dez-
voltã prin asumarea tezei conform cãreia punctul de la care
subiecþii economici înceteazã sã mai urmãreascã amelio-
rarea calitãþii actelor lor decizionale se determinã prin pro-
cese de tipul „încercare/ eroare/ încercare”. Mai precis, deci-
denþii îºi selecteazã soluþiile preferate pe baza experienþelor
lor anterioare ºi pe formularea de presupuneri asupra celor
mai bune alternative. Aceste soluþii sunt ajustate pe baza
unui proces de învãþare declanºat de cãtre reacþiile de feed-
back provenite din mediul lor decizional. În aceastã manierã,
deciziile sunt adoptate pe baza unor metode euristice capa-

bile de ajustãri care, dacã mediul decizional rãmâne stabil,
pot conduce la decizii apropiate de cele optimale. 

Dacã însã în tiparul evolutiv al acestui mediu apar modificãri
radicale (ºi neanticipate) atunci metodele euristice valabile în
starea precedentã a mediului îºi pot reduce sever eficaci-
tatea, iar deciziile adoptate devin semnificativ suboptimale. În
viziunea promovatã de cãtre „ipoteza pieþei adaptative” astfel
de soluþii suboptimale nu sunt consecinþa „iraþionalitãþii
decizionale”, ci a unei „adaptãri incorecte la mediu”. Subiecþii
economici care reuºesc sã sesizeze primii modificãrile sur-
venite în mediu ºi sã se adapteze la acestea prin modificarea
metodelor lor decizionale pot obþine o extindere ºi/sau con-
solidare a poziþiei deþinute pe piaþã ºi pot influenþa semnifica-
tiv evoluþiile sale ulterioare.

Piaþa apare astfel ca fiind caracterizatã de o ecologie diversi-
ficatã, populatã cu variate specii de investitori (grupuri de
participanþi la piaþã cu comportament investiþional omogen -
fonduri de investiþii, formatori de piaþã, fonduri de pensii sau
investitori individuali), prezentând grade neomogene de
adaptare la mediul decizional. În condiþiile în care un numãr
diversificat de astfel de specii de investitori concureazã pen-
tru atragerea de active financiare de calitate superioarã, piaþa
prezintã un grad ridicat de eficienþã informaþionalã. Dacã,
dimpotrivã, un numãr redus de specii de investitori încearcã
sã încorporeze în portofoliile lor active financiare de calitate
inferioarã, atunci nivelul eficienþei informaþionale a pieþei se
va reduce. 

Calitatea ºi disponibilitatea resurselor încorporate în activele
financiare ºi numãrul ºi taxonomia investitorilor care con-
cureazã pentru atragerea lor exercitã un rol similar cu cel
aferent ecologiei sistemelor naturale. Astfel, creºterea presiu-
nii concurenþiale exercitate în procesul de atragere ºi mobi-
lizare a unor resurse financiare rare determinã intensificarea
eforturilor de adaptare a metodelor decizionale la caracteris-
ticile mediului de tranzacþionare. Speciile de investitori care
eºueazã în acest proces de adaptare „dispar” (îºi vãd dimi-
nuatã importanþa relativã pe piaþã sau chiar se dovedesc
complet neviabile, în special atunci când arhitectura ºi me-
canismele funcþionale ale pieþei financiare se modificã sub-
stanþial). 

În consecinþã, evoluþia pieþei este caracterizatã de alternarea
zonelor în care o fracþiune semnificativã dintre investitori dis-
pun de metode decizionale adecvate, iar eficienþa infor-
maþionalã a pieþei este maximalã, cu zonele în care un numãr
important dintre entitãþile participante pe piaþã utilizeazã
metode decizionale insuficient de adecvate, iar piaþa prezin-
tã grade reduse de eficienþã informaþionalã. Din aceastã per-
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spectivã, AMH nu exclude neapãrat posibilitatea ca EMH sã
fie local viabilã, dar constituie o generalizare semnificativã a
acesteia prin luarea în considerare a unor mecanisme evolu-
tive, care imprimã noi traiectorii dinamicii pieþei. 

De asemenea, este interesant de remarcat faptul cã respec-
tiva ipotezã reflectã inclusiv posibilitatea ca în cadrul pieþelor
sã aparã diferenþieri sectoriale în nivelul eficienþei infor-
maþionale. Printre factorii care pot induce astfel de diferenþieri
pot fi incluºi:

neuniformitatea cadrului de reglementare, funcþionare
ºi supraveghere a diverselor segmente ale pieþei
financiare;

divergenþa practicilor de guvernanþã corporativã între
emitenþii din diversele sectoare ale pieþei;

dezvoltarea discrepantã a infrastructurii sectoriale a
pieþei;

performanþele neuniforme ale diverselor categorii de
formatori de piaþã;

taxonomia neuniformã a activelor financiare tranzac-
þionate pe diversele segmente ale pieþei, cu implicaþii
privind posibilitãþile inegale între acestea de diversifi-
care a portofoliilor, de protecþie împotriva riscurilor
subsecvente ºi de iniþiere a unor strategii investiþio-
nale complexe;

gradul inegal de transparenþã informaþionalã ºi, în
strânsã legãturã cu acesta, de mãsura în care
diversele categorii de emitenþi adoptã standarde uni-
forme de furnizare cãtre diverºii operatori de pe piaþã
a informaþiei financiare ºi non-financiare actuale, com-
plete ºi relevante etc. 

Procesul de armonizare contabilã, prin stabilirea unui cadru
de referinþã uniform în raportarea financiarã, acþioneazã asu-
pra tuturor acestor factori de diferenþiere, contribuind la ate-
nuarea manifestãrii lor. ªi tot aici intervine discuþia despre
calitatea informaþiei furnizate de raportarea financiarã con-
form IFRS ºi influenþa acesteia asupra eficienþei infor-
maþionale a pieþei. 

În acest context, cele mai frecvente clivaje sunt: cele care
apar între sectorul activelor financiare autohtone ºi, respec-
tiv, sectorul activelor financiare strãine, între segmentul
emitenþilor care reprezintã diverse tipuri de instituþii financia-
re ºi alte categorii de emitenþi, între activele emise de cãtre
companiile din sectoarele intensiv utilizatoare de tehnologie
de vârf ºi cele în care gradul de înzestrare tehnologicã este
mai redus, între sectoarele „protejate” ale pieþei ºi cele
expuse concurenþei internaþionale º.a.m.d.

Formele eficienþei infor-
maþionale ºi adoptarea IFRS

În funcþie de informaþiile disponibile, Fama (1970) a identifi-
cat trei forme ale eficienþei informaþionale:

forma slabã (weak) - în cadrul cãreia preþurile acti-
velor financiare reflectã orice informaþie din perioa-
dele anterioare ºi niciunul dintre operatorii de pe piaþã
nu poate obþine profituri superioare pe baza abilitãþii
sale de a dezvolta strategii de tranzacþionare bazate
pe nivelurile istorice ale preþurilor; 

forma semi-tare (semi-strong) - presupune cã toate
informaþiile cu caracter public disponibile sunt reflec-
tate în preþurile activelor financiare; în aceastã situaþie
se au în vedere, pe lângã datele cu caracter istoric,
informaþii din situaþiile financiare ale emitentului, infor-
maþii publice cu privire la starea economiei etc. Orice
informaþie va fi reflectatã în mod automat în preþ, în
cel mai scurt timp. Aºadar, forma semi-tare a ipotezei
pieþei eficiente are un caracter mult mai general decât
forma slabã;

forma tare (strong) - în acest caz, preþurile activelor
financiare reflectã toate informaþiile existente,
incluzând informaþiile private pe lângã ceea ce este
disponibil la nivel public. Cei aflaþi în posesia unor
informaþii „private” vor acþiona în conformitate cu ele,
vânzând sau cumpãrând. 

Aceste trei tipuri de eficienþã sunt incluse una în cealaltã, ast-
fel încât forma semi-tare o include pe cea slabã, iar forma
tare include ambele forme precizate anterior.
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Dintre aceste forme ale eficienþei informaþionale, considerãm
cã mai susceptibilã a fi influenþatã de adoptarea IFRS este
forma slabã. În cadrul formei slabe a ipotezei pieþei eficiente
preþurile activelor reflectã orice informaþie conþinutã în
istoricul acestora (Fama, 1970, p. 383). 

În contextul adoptãrii IFRS, dovezile empirice care pot
susþine aceastã ipotezã sunt obþinute prin testarea formei
„slabe” a eficienþei informaþionale prin intermediul a douã
seturi de metode:

a) într-o manierã directã, prin stabilirea gradului în care
evoluþia preþurilor activelor financiare poate fi descrisã
drept un proces de tip martingale ºi, respectiv, drept
un proces de tip random-walk (mai precis, a mãsurii în
care aceastã evoluþie este un random-walk simplu
sau exponenþial, respectiv, a mãsurii în care evoluþia
seriei temporare a preþurilor activelor financiare
conþine impulsuri care sunt ele însele procese de tip
random walk);

b) într-o manierã indirectã, prin analiza proprietãþilor sta-
tistice ale seriei temporare formate de randamentele
deþinerii ºi tranzacþionãrii activelor financiare. 

Într-o manierã mai analiticã, aceastã testare poate implica
evaluarea tuturor celor trei postulate subsecvente ale EMH:

P1: investitorii îºi formeazã anticipaþiile privind evo-
luþia probabilã a preþurilor activelor financiare într-o
manierã „raþionalã”;

P2: pieþele pot realiza o agregare „eficientã” a infor-
maþiei (informaþie care, la rândul sãu, este completã,
necostisitoare ºi integral relevantã) ºi, respectiv,

P3: preþurile activelor financiare reflectã în mod inte-
gral rezultatele unei astfel de agregãri informaþionale.

În situaþia în care analiza empiricã respinge posibilitatea de
tratare a preþurilor activelor financiare drept martingale sau
procese de tip random walk, respectiv în situaþia în care dis-
tribuþiile empirice ale seriei randamentelor sunt semnificativ
non-normale, adicã prezintã efecte de fat-tails2; un pronunþat
comportament autoregresiv; numeroase puncte „de rupturã
structuralã” (zone de schimbare a pattern-ului evolutiv); schim-
bãri frecvente în regimul diverselor componente ale volati-
litãþii (pe „termen scurt” ºi/sau pe „termen lung”); comporta-
ment sezonal sau pro-ciclic persistent etc. – atunci existenþa
formei „slabe” a eficienþei informaþionale este discutabilã.

În cazul în care cercetãrile empirice conduc la invalidarea
EHM, apare necesitatea dezbaterii cauzelor care pot duce la
aceasta. Astfel, considerãm cã, per ansamblu, cauzele inefi-
cienþei informaþionale a pieþelor activelor financiare pot fi
extrem de variate. (Tabelul 1)

Principala implicaþie a invalidãrii empirice a EMH rezidã în
faptul cã preþurile activelor financiare observate de facto pot
devia de la valoarea lor „intrinsecã” (valoarea „fundamentalã”
corespunzãtoare situaþiei ºi performanþelor economico-finan-
ciare ale emitenþilor) sub impactul diverselor tipuri de ºocuri
endogene ºi exogene. Aceste deviaþii nu se absorb necesar-
mente „pe termen scurt” ºi, în anumite condiþii, pot cãpãta un
caracter sistematic. 

În fapt, acesta este mecanismul „bulelor speculative” ce
survin în cazul în care valoarea tranzacþionalã (valoarea de
piaþã) a activelor financiare deviazã sistematic ºi pe „ter-
menul lung” de la valoarea lor intrinsecã aºa cum se
formeazã aceasta în funcþie de performanþele de fond ale sis-
temului economic.

În consecinþã, este de remarcat faptul cã – chiar ºi în contex-
tul adoptãrii IFRS – respingerea EMH poate fi interpretatã
într-o manierã echilibratã, nu neapãrat în sensul tezei insta-
bilitãþii perpetue a pieþelor activelor financiare. 

Mai degrabã, o formulare corespunzãtoare unei asemenea
maniere de apreciere a invalidãrii EMH ar putea fi aceea con-
form cãreia în funcþionarea pieþelor financiare alterneazã
zonele în care se înregistreazã, în diverse grade, o instabili-
tate funcþionalã evidentã, cu zone în care aceste pieþe
funcþioneazã, mai mult sau mai puþin, „aproape de echilibru”.
Tranziþia de la o stare la alta se realizeazã sub impactul unui
complex de factori, atât endogeni, cât ºi exogeni, ºi implicã
anumite transformãri de profunzime în mecanismele acestor
pieþe. 

Consideraþii finale 
În condiþiile adoptãrii IFRS, una dintre problemele ridicate de
cãtre EMH rãmâne verosimilitatea existenþei unui eventual
„efect de contagiune” în ceea ce priveºte comportamentul
operatorilor de pe diversele segmente de piaþã în materie de
colectare, prelucrare ºi utilizare a informaþiei financiar-con-
tabile disponibile. Astfel, dacã se admite existenþa unor seg-
mente cu performanþe neuniforme în materie de eficienþã
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2 „Alungiri la stânga sau la dreapta” mai pronunþate decât cele specifice pentru distribuþia normalã ºi / sau o boltire mai aplatizatã sau mai pronunþatã
decât cea specificã distribuþiei normale.



informaþionalã, este legitimã postularea unor mecanisme de
„contagiune”, „imitaþie comportamentalã” sau „sincronizare
informaþionalã”. Dar existenþa ºi intensitatea efectelor induse
de funcþionarea unor astfel de mecanisme depinde în mod
critic de importanþa comportamentului inerþial al investitorilor,
de gradul de de-compartimentare a diverselor segmente de
piaþã, precum ºi de uniformitatea standardelor de raportare
financiarã ºi implicit de practicile de prezentare publicã a
informaþiilor necesare fundamentãrii deciziilor de investiþii.

Aceste argumente conduc la concluzia conform cãreia princi-
pala implicaþie privind politicile de creºtere a eficienþei infor-
maþionale a pieþei rezidã în necesitatea formulãrii acestora
de o asemenea manierã încât sã susþinã dezvoltarea insti-
tuþionalã a acesteia, creºterea eficacitãþii mecanismelor tran-
zacþionale, a gradului de de-compartimentare, lãrgirea gamei
activelor financiare ºi creºterea lichiditãþii acestora precum ºi
asigurarea unor practici uniforme de diseminare a informaþiei

relevante pentru deciziile de structurare a portofoliilor inves-
tiþionale, practici aflate în strânsã legãturã cu obiectivul de
transparenþã informaþionalã al standardelor emise de IASB.

În ultimã instanþã, eficienþa informaþionalã este o reflectare a
eficienþei funcþionale de ansamblu a pieþelor financiare ºi,
mai larg, a sistemului economic în ansamblul sãu. În con-
secinþã, scãderea gradului de eficienþã informaþionalã poate
fi privitã ca o consecinþã a degradãrii de ansamblu a conjunc-
turii economice ºi, prin urmare, o ameliorare a acestei efi-
cienþei este condiþionatã nu numai de succesul reformãrii
instituþionale ºi a mecanismelor specifice acestor pieþe, ci ºi
de politicile economice de ansamblu ºi de mãsura în care
acestea reuºesc sã amorseze o creºtere economicã dura-
bilã. Iar rolul standardelor internaþionale de raportare finan-
ciarã devine în acest context nu doar de asigurare a pieþei cu
informaþii financiar-contabile de calitate, dar ºi de susþinere a
acestei creºteri economice.
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1. Introducere 
Creºterea numãrului raportãrilor volun-
tare privind informaþiile care reflectã
performanþa de mediu în cadrul entitã-
þilor a ridicat probleme privind obiecti-
vitatea acestor informaþii. Ca un rãs-
puns la aceste probleme apare auditul
de mediu, care devine astfel din ce în
ce mai acceptat în diverse sectoare de
activitate (Stanwick ºi Stanwick 2001). 

Conceptul de audit de mediu este uti-
lizat, atât în teorie, cât ºi în practicã,
pentru a desemna o gamã largã de
evaluãri ºi revizuiri cu privire la impactul
entitãþii asupra mediului (CICA, 1992;
Gray, 1993; IFAC, 1998). Într-un con-
text mai larg, auditul de mediu este
definit ca fiind un mijloc de gestionare
care permite o evaluare exhaustivã,
documentatã, periodicã ºi obiectivã a
modului în care managementul unei en-
titãþi integreazã mediul, facilitând orga-
nizarea ºi controlul practicilor legate de
mediu (Benþianu ºi Georgescu, 2008:
1). Într-un context mai specific al legis-
laþiei belgiene un audit de mediu
reprezintã evaluarea sinteticã, docu-
mentatã ºi obiectivã a managementului,
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organizaþiei, entitãþii sau activitãþilor din
punct de vedere al protecþiei mediului
(De Moor ºi De Beelde, 2005: 206).
Auditul de mediu este privit ca un instru-
ment de sprijinire a sistemului de pro-
tecþie a mediului sau a sistemului de
management al mediului. Acesta inclu-
de consideraþii cu privire la emisiile ºi
apele uzate ºi consecinþele lor asupra
mediului, gestiunea surselor de ener-
gie, a materiilor prime, gestiunea pro-
ducþiei, gestiunea deºeurilor, siguranþa
externã, informarea, educarea ºi impli-
carea angajaþilor în gestiunea mediului,
raportarea ºi prezentarea externã a
informaþiilor, precum ºi îndrumarea din
partea coordonatorilor de mediu (De
Moor ºi De Beelde, 2005).

Din punct de vedere financiar, un audit
de mediu este rentabil în cazul în care
costurile evitate ca urmare a auditului
de mediu întreprins (amenzile, timpul
de producþie pierdut, costurile de cu-
rãþare a zonei) depãºesc costul auditu-
lui de mediu. Cu toate acestea, chiar
dacã auditul de mediu nu este rentabil
din punct de vedere financiar, benefici-
ile nefinanciare pe care acesta le aduce
(creºterea imaginii publice a entitãþii,
avantajele competitive, asigurarea cre-
dibilitãþii în faþa clienþilor ºi investitorilor,
siguranþa acordatã managementului
privind gestionarea aspectelor de me-
diu) îl fac un proces sau o activitate
rentabilã în special pentru entitãþile care
activeazã în industrii sau sectoare con-
siderate a fi mari poluatoare sau în ca-
drul entitãþilor care prin activitãþile des-
fãºurate sau produsele furnizate intrã
sub incidenþa unor legi ºi reglementãri
de mediu de mare importanþã.

În funcþie de scopul ºi obiectivele audi-
tului de mediu, acesta poate varia con-
siderabil, fiind dezvoltate diverse tipuri
de audit de mediu. Existã diferite tipuri
ale auditului de mediu, dupã diferite
clasificãri ºi puncte de vedere. În funcþie
de obiectivul auditului, de persoanele

angajate sã efectueze auditul de mediu
(intern sau extern), existã douã mari
tipuri de audit de mediu (Thomson et al,
1993): 

auditul de mediu intern serveºte
pentru a informa managementul cu
privire la conformitatea operaþiilor
cu reglementãrile ºi legislaþia de
mediu, dacã existã datorii de mediu
asociate cu transferul proprietãþii,
dacã gestionarea deºeurilor se
desfãºoarã în mod corespunzãtor,
dacã deciziile managementului de
mediu au la bazã informaþii con-
crete, dacã obligaþiile de mediu sunt
înregistrate corespunzãtor etc;

auditul de mediu extern cautã sã
furnizeze pãrþilor interesate (insti-
tuþiilor sau utilizatorilor rapoartelor
de mediu) o certitudine cu privire la
acurateþea informaþiilor cuprinse în
rapoartele de mediu. Auditorii ex-
terni sunt solicitaþi pentru a rãspun-
de cerinþelor de raportare ale dife-
ritelor organisme. De asemenea,
activitãþile de audit de mediu extern
pot include servicii privind evaluarea
proprietãþilor, implementarea ºi mo-
nitorizarea sistemului de manage-
ment de mediu. 

În contextul în care raportãrile suste-
nabile ºi în special raportãrile de mediu
au cunoscut în ultima perioadã o dez-
voltare aparte, se pune problema obiec-
tivitãþii datelor cuprinse în cadrul aces-
tor raportãri. Studii întreprinse în sfera
raportãrilor de mediu (Deegan ºi Gor-
don, 1996; Niskanen ºi Neiminem,
2001) au indicat faptul cã informaþiile de
mediu raportate nu pot fi considerate
obiective din vreme ce aspectele nega-
tive privind impactul de mediu sunt
aproape inexistente în cadrul rapoar-
telor de mediu, în care predominã
aspectele de mediu pozitive. Astfel, o
importanþã aparte în asigurarea obiec-
tivitãþii informaþiilor de mediu o are au-
ditarea raportãrilor de mediu, în special

efectuatã de cãtre auditorii externi, pen-
tru a spori încrederea pãrþilor intere-
sate. În acest context ne-am ridicat ur-
mãtoarele întrebãri: „Care este diferen-
þa între auditarea raportãrilor de mediu
ºi auditarea situaþiilor financiare?”,
respectiv, „Care este rolul profesiei con-
tabile în auditarea raportãrilor de
mediu?”.

2. Metodologia
cercetãrii

Pentru a rãspunde la cele douã între-
bãri ne-am stucturat studiul în douã
pãrþi:

- În prima parte am întreprins o anali-
zã teoreticã fundamentalã privind
diferenþele dintre auditul de mediu ºi
auditul financiar, respectiv dificul-
tãþile pe care auditorii financiari le
întâmpinã în realizarea unui audit
de mediu, analizã care are la bazã
literatura existentã în domeniu;

- În cea de-a doua parte am urmãrit
implicaþiile auditorilor financiari din
România în realizarea auditului de
mediu. Principalul instrument de
cercetare, pe care îl considerãm
foarte util ºi relevant, prin care am
putut analiza implicarea auditorilor
financiari din România în realizarea
misiunilor de audit de mediu, este
chestionarul. 

3. Analiza literaturii
privind implicaþiile

auditorilor financiari
în realizarea 

auditului de mediu
Pentru a evidenþia o serie de elemente
care diferenþiazã auditul de mediu în
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cadrul unui raport de mediu faþã de
auditul situaþiilor financiare am analizat
studiul întreprins de Wallage (Wallage,
2000), care prezintã dificultãþile pentru
un auditor financiar în ceea ce priveºte
auditarea unui raport sustenabil, res-
pectiv a unui raport de mediu. Autorul
porneºte în studiul sãu de la obiectivul
angajamentului de audit ºi anume acela
de a evalua ºi mãsura un obiect (date,
sisteme, procese, comportamente) care
reprezintã responsabilitatea manage-
mentului, în comparaþie cu anumite cri-
terii identificate ºi a exprima o concluzie
care sã furnizeze utilizatorului potenþial
un nivel de siguranþã cu privire la obiec-
tul analizat (Wallage, 2000). Pornind de
la obiectivul angajamentului de audit,
putem evidenþia o serie de diferenþe în-
tre auditul situaþiilor financiare, respec-
tiv auditul de mediu:

în cazul auditãrii situaþiilor financia-
re, auditorul furnizeazã o asigurare
cu privire la faptul cã situaþiile finan-
ciare oferã o imagine clarã ºi com-
pletã, prin punerea în aplicare a ca-
drului contabil (Standardele Interna-
þionale de Contabilitate sau Stan-
dardele Naþionale de Contabilitate)
pentru a evalua pregãtirea ºi pre-
zentarea obiectului. Datoritã stan-
dardelor contabile, datele financiare
trebuie furnizate într-o formã con-
secventã cu aceste criterii. În ceea
ce priveºte auditul de mediu, nu
existã standarde contabile de mediu
general acceptate care sã prezinte
anumite criterii dupã care informaþi-
ile de mediu trebuie pregãtite ºi
prezentate. Astfel, auditorul raportu-
lui de mediu trebuie sã stabileascã
criteriile adecvate, pentru a putea
evalua modul de prezentare ºi
pregãtire al informaþiilor. Aceste cri-
terii reprezintã de fapt standarde
sau „benchmarks”, utilizate pentru a
evalua ºi mãsura obiectul auditat.
Criteriile trebuie sã fie adecvate

pentru a permite o evaluare consis-
tentã a obiectului, având la bazã
raþionamentul profesional. În cazul
raportãrilor de mediu existã o serie
de standarde naþionale sau iniþiative
globale privind raportãrile de mediu
precum: cadrul GRI privind rapor-
tãrile de mediu, cadrul EMAS sau
ISO 14001 etc. Cadrul oferit de GRI
(GRI, 2006) este cel mai cuprinzãtor
cadru privind raportãrile de mediu la
nivel internaþional. Scopul GRI este
de a dezvolta standarde general ac-
ceptate privind raportãrile sustena-
bile;

în comparaþie cu raportãrile finan-
ciare, adresate în special investito-
rilor, raportãrile de mediu trebuie sã
reflecte aspiraþiile ºi nevoile unui
grup destul de larg de utilizatori,
începând de la utilizatorii financiari,
pânã la utilizatori precum agenþiile
de mediu, comunitatea localã etc.
Procesul de comunicare cu pãrþile
interesate este esenþial în rapor-
tarea ºi auditarea raportãrilor de
mediu, deoarece obiectivele ºi
normele importante ale raportãrilor
de mediu sunt stabilite de cãtre
entitãþi prin consultare cu pãrþile
interesate;

în cadrul raportãrilor de mediu, ca
urmare a complexitãþii pãrþilor inte-
resate, este foarte probabil ca unii
indicatori privind performanþa de
mediu sã fie lãsaþi pe dinafarã. Au-
ditorul de mediu ar trebui sã identi-
fice utilizatorii care au fost incluºi ºi
sã identifice aspectele ºi indicatorii
furnizaþi pentru fiecare dintre
aceºtia;

pe lângã tehnicile de colectare a
informaþiilor utilizate în cadrul audi-
tului situaþiilor financiare (observa-
þia, inspecþia, calculul, confirmarea,
procedurile analitice), în cadrul unui
audit de mediu trebuie utilizate

tehnici suplimentare, precum ches-
tionarea grupurilor þintã, comentarii
ale experþilor (agenþii independente
privind cercetãrile de piaþã), pre-
zentarea listei utilizatorilor pentru a
se consulta cu auditorul (ISEA,
1999: 45).

Din cauza lipsei unor criterii general
stabilite, precum ºi a complexitãþii uti-
lizatorilor de informaþii de mediu, ceea
ce creeazã o multitudine de obiective ºi
scopuri ale raportului, auditarea unui ra-
port de mediu, respectiv auditarea unui
raport sustenabil reprezintã un proces
mult mai dificil în comparaþie cu audi-
tarea situaþiilor financiare, ceea ce face
ca profesia contabilã sã nu se implice în
efectuarea auditului de mediu. 

Din cele prezentate mai sus se poate
desprinde faptul cã în cazul auditãrii
unui raport de mediu este aproape
imposibil sau cel puþin ineficient din
punct de vedere financiar sã se furni-
zeze un grad înalt de asigurare cu
privire la calitatea raportului de mediu
luat în ansamblul lui. Opinia auditorului
poate include diferite grade de asigu-
rare pentru diferite pãrþi ale raportului
de mediu. 

Datoritã tradiþiei lor ºi a reglementãrilor
de responsabilitate profesionalã, con-
tabilii ºi auditorii independenþi par a fi
înclinaþi sã opereze în domenii în care
este elaborat un cadru general al prin-
cipiilor ºi standardelor. Un cadru gene-
ral obligatoriu pentru auditul de mediu
nu a fost elaborat pânã în acest mo-
ment ºi este foarte posibilã existenþa
reticenþei contabililor ºi auditorilor inde-
pendenþi de a intra într-un domeniu în
care riscul profesional nu poate fi bine
estimat. Collison (1996) a oferit un ar-
gument foarte puternic pentru care
auditorii sunt mai puþin interesaþi de
implicarea în domeniul auditului de
mediu. 
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Auditul este în esenþã procesul de com-
parare a dovezilor pentru a susþine con-
formitatea cu criteriile stabilite, dar,
potrivit lui Collison (1996), nu existã cri-
terii stabilite în domeniul ecologic.

Contribuþiile contabilului/auditorului in-
dependent ar putea ajuta entitatea sã
înþeleagã datoriile de mediu potenþiale
ºi reglementãrile în vigoare, iar explica-
rea beneficiilor unui ecoaudit pot ajuta
entitatea în planificarea unui ecoaudit ºi
pot ajuta la evaluarea economicã a pro-
punerilor legate de mediu. Un aseme-
nea tip de ecoaudit include o analizã a
proceselor entitãþii de identificare a
zonelor în care sunt posibile diminuãri
de costuri (Willits ºi Metil 1996). 

Tendinþa auditului de mediu care a fãcut
posibilã apariþia în scenã a contabililor
ºi auditorilor externi nu a fost agreatã
de cãtre toþi participanþii, deoarece
aceºtia nu se axeazã pe impactul unei
entitãþi asupra mediului, ci pun accentul
mai mult pe sisteme care evalueazã ºi
raporteazã impactul. 

Influenþa în creºtere a contabililor ºi
auditorilor reduce influenþa inginerilor ºi
a oamenilor de ºtiinþã care deseori sunt
mai puþin familiari cu sistemele infor-
maþionale elaborate decât sunt cu con-
trolarea ieºirilor de emisii toxice ºi altele
asemãnãtoare. 

Existã diferenþe geografice în ceea ce
priveºte implicarea contabilului/audi-
torului, care sunt în mod evident expli-
cate prin intermediul reglementãrilor
naþionale. Într-un studiu al lui Lodhia
(2003), contabilii angajaþi ai firmelor de
contabilitate acreditate din Fiji au afirmat
cã entitãþile în care activeazã nu sunt
implicate în auditarea de mediu datoritã
lipsei cererii. În acelaºi timp, au re-
cunoscut cã partenerii lor externi exer-
citã anumite tipuri de audit de mediu. 

Rolul auditorilor financiari externi în
auditul de mediu ºi contribuþia lor la

acesta au fost cercetate în Noua
Zeelandã (Chiang ºi Lightbody 2004).
Deºi Chiang ºi Lightbody (2004) recu-
nosc potenþialul profesiei de audit de a
se dezvolta în acest domeniu, ei spun
cã auditorii financiari din Noua Zee-
landã neglijeazã aceastã posibilitate.
Auditorii din Noua Zeelandã se implicau
în auditul de mediu doar ca rezultat al
presiunilor exercitate de cãtre terþe
pãrþi, de exemplu, clienþii, în loc sã
exploateze proactiv aceastã niºã de
piaþã. Cu toate acestea, ei au constatat
cã numãrul auditorilor implicaþi în audi-
tul de mediu este în creºtere. Auditorii
tradiþionali nu aveau cunoºtinþe în ceea
ce priveºte problemele de mediu, iar cei
care s-au implicat în auditul de mediu
au format echipe multidisciplinare pen-
tru a combina cunoºtinþele mai multor
persoane. 

Nyquist (2003) a prezentat practicile
auditului de mediu în þãrile nordice, pre-
cum Suedia, Norvegia ºi Danemarca. În
toate cele trei þãri reglementãrile
naþionale prevãd faptul cã entitãþile tre-
buie sã raporteze informaþii de mediu.
Cu toate acestea, doar în Suedia legis-
laþia impune auditarea informaþiei
raportate (Nyquist 2003, p. 22). 

Caracteristicile considerate importante
atât pentru auditorii externi, cât ºi pen-
tru cei interni sunt menþionate ºi în ca-
zul auditorilor de mediu. ISO 14001
recunoaºte trei nivele diferite ale audi-
torilor de mediu (Wilson, 1998). 

Primul nivel este cel al auditorilor cu
puþinã experienþã sau fãrã experienþã în
ceea ce priveºte sistemele de manage-
ment de mediu, nivelul doi este pentru
auditorii membri într-o echipã de audit,
iar nivelul trei este rezervat conducãto-
rilor de audit care gestioneazã activi-
tatea de audit ºi ceilalþi membrii ai
echipei. Pentru fiecare nivel existã un
grad adecvat de experienþã, pregãtire ºi
educaþie. Pentru toate nivelele aspec-

tele etice includ obiectivitate ºi indepen-
denþã. 

Doar o micã parte a contabililor sunt
implicaþi efectiv în auditul de mediu ca
urmare a reticenþei contabililor privind
incertitudinea rezultatã din lipsa unui
cadru general obligatoriu. Profesia de
auditor este una foarte vizibilã, iar re-
glementãrile obligaþiilor profesionale
determinã auditorii sã evite domeniile în
care experienþa lor poate fi folositoare,
dar în care nu sunt clare standardele
dupã care va fi evaluatã performanþa
lor. Aceasta ar explica, de asemenea,
de ce organismele profesionale pun
atât de mult accent în publicaþiile lor pe
dezvoltarea cadrelor generale ºi a stan-
dardelor. 

Deoarece un audit de mediu necesitã
tipuri diferite de abilitãþi, cea mai raþio-
nalã modalitate de organizare a acestui
tip de audit pare a fi munca în echipã,
prin implicarea auditorilor, contabililor,
inginerilor sau a altor experþi privind
aspectele de mediu.

4. Opinia auditorilor
financiari privind

realizarea auditului
de mediu în România 
Dupã ce am prezentat rolul auditorilor
financiari în efectuarea auditului de
mediu, la nivel internaþional, vom anali-
za, pe bazã de chestionar, implicarea
auditorilor financiari din România în
realizarea misiunilor de audit de mediu,
precum ºi responsabilitatea de mediu a
entitãþilor din România din perspectiva
auditorilor financiari. Auditorii financiari
au fost selectaþi de pe site-ul Camerei
Auditorilor Financiari din România
(www.cafr.ro) astfel: am parcurs infor-
maþiile pentru toþi auditorii înscriºi pe
site-ul Camerei Auditorilor Financiari din
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România, am selectat adresele de
email pentru cei care aveau trecutã
adresa de email pe site (peste 95% din
totalul auditorilor aveau trecutã adresa
de email), iar apoi am trimis pe acele
adrese chestionarul. Din totalul de 2455
de auditori pentru care am selectat
adresa de email, am primit confirmare
de trimitere pentru 2234 auditori, cele-
lalte adrese fiind fie expirate, fie inac-
tive. Din totalul de 2234 de auditori la
care s-a trimis chestionarul, am primit
rãspuns de la 276, care reprezintã
peste 12%, ceea ce din punct de
vedere statistic este un procentaj destul
de bun ºi, totodatã, relevant pentru
realizarea acestui studiu. Rãspunsurile
la acest chestionar au fost obþinute în
perioada 27 iulie – 15 august 2009.

În ceea ce priveºte opinia auditorilor
financiari privind implicarea lor în efec-
tuarea auditului de mediu în România,
au fost analizate urmãtoarele aspecte
reprezentative:

auditul financiar ºi aspectele de
mediu;

implicarea auditorilor financiari în
realizarea misiunilor de audit de
mediu.

4.1. EXPERIENÞA ºI OPINIA

AUDITORILOR FINANCIARI

PRIVIND AUDITUL FINANCIAR

ºI ASPECTELE DE MEDIU

În cadrul acestor analize am avut în
vedere douã aspecte:

pe de o parte, prin experienþa aces-
tora în ceea ce priveºte influenþa as-
pectelor de mediu în exprimarea
unei opinii cu privire la modul de
întocmire ºi prezentare a situaþiilor
financiare (Au existat situaþii în care
opinia dumneavoastrã cu privire la
modul de întocmire ºi prezentare a
situaþiilor financiare sã fie influen-

þatã de nerespectarea de cãtre enti-
tatea client a unor reglementãri de
mediu sau de nerecunoaºterea sau
recunoaºterea neadecvatã a unor
costuri sau obligaþii de mediu impli-
cite sau legale?), aspect descris în
tabelul 1;

pe de altã parte, opinia auditorilor în
ceea ce priveºte includerea riscului
de mediu în evaluarea riscului ine-
rent, conform Declaraþei 1010, as-
pect descris în tabelul 2 (Conside-
raþi riscul de mediu ca fiind o com-
ponentã a riscului inerent?).

În urma misiunilor de audit financiar
realizate, din totalul de 276 de auditori
respondenþi, 21% s-au confruntat cu
situaþii în care opinia lor cu privire la
modul de întocmire ºi prezentare a situ-
aþiilor financiare a fost influenþatã de
nerespectarea de cãtre entitatea client
a unor reglementãri de mediu, ceea ce
relevã încã o datã importanþa scãzutã
pe care entitãþile din România o acordã
aspectelor de mediu. 

Majoritatea auditorilor financiari (86%)
considerã riscul de mediu ca fiind o com-
ponentã importantã a riscului de audit.

4.2. IMPLICAREA AUDITORILOR

FINANCIARI DIN ROMÂNIA

ÎN EFECTUAREA AUDITULUI

DE MEDIU

Este analizatã prin prisma a patru vari-
abile:

experienþa profesionalã în realiza-
rea unor misiuni de audit de mediu
(Aþi fost implicat, de-a lungul expe-
rienþei profesionale, în realizarea
unor misiuni de audit de mediu?),
variabilã descrisã în tabelul 3.

opinia auditorilor financiari privind
implicarea profesiei contabile ºi a
auditorilor financiari în efectuarea
auditului de mediu (Consideraþi cã
profesia contabilã/ auditorii financia-
ri ar trebui sã joace un rol activ în
efectuarea auditului de mediu?),
variabilã analizatã în tabelul 4;
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implicarea viitoare a auditorilor fi-
nanciari din România în realizarea

unor misiuni de audit de mediu
(Aveþi de gând, în urmãtoarele 12

luni, sã vã implicaþi în realizarea
unor misiuni de audit de mediu?),
variabilã analizatã în tabelul 5.

factorii care împiedicã implicarea
unui auditor financiar în realizarea
unei misiuni de audit de mediu
(Care sunt factorii care împiedicã
implicarea unui auditor financiar în
realizarea unei misiuni de audit de
mediu?), variabilã descrisã în
tabelul 6.

Din analiza celor descrise mai sus, ca
urmare a rãspunsurilor acordate de
auditorii financiari privind implicarea
acestora în realizarea unor misiuni de
audit de mediu, putem concluziona fap-
tul cã doar o micã parte a auditorilor din
România (8%) au fost implicaþi pânã în
prezent în realizarea misiunilor de audit
de mediu, chiar dacã 74% dintre aceº-
tia considerã cã profesia contabilã,
respectiv auditorii financiari ar trebui sã
se implice în realizarea auditului de
mediu. Principalii factori care împiedicã
implicarea acestora în realizarea audi-
tului de mediu sunt lipsa unui ghid sau
standard privind efectuarea auditului de
mediu, respectiv lipsa unor cunoºtiinþe
tehnice în domeniu. Sunt aceiaºi factori
pe care cercetãtorii strãini îi aduceau în
prim plan în studiile lor privind impli-
carea profesiei contabile în realizarea
auditului de mediu. Cu toate acestea,
existã perspective îmbucurãtoare, de-
oarece 41% dintre auditorii financiari au
de gând ca în urmãtoarele 12 luni sã se
implice în realizarea unor misiuni de
audit de mediu.

5. Concluzii
Auditul de mediu reprezintã un concept
destul de larg, de cuprinzãtor ºi repre-
zintã evaluarea modului în care aspec-
tele de mediu sunt gestionate în cadrul
unei entitãþi, în scopul îmbunãtãþirii ma-
nagementului de mediu ºi obþinerii unui
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anumit nivel de credibilitate privind
informaþiile de mediu furnizate. Astfel,
putem observa faptul cã auditul de
mediu poate fi realizat, fie din motive
interne, reprezentând un instrument de
evaluare, control ºi îmbunãtãþire al ma-
nagementului de mediu, fie din motive
externe, având drept obiectiv asigu-
rarea unui nivel rezonabil de certitudine
a faptului cã informaþiile de mediu evi-
denþiazã o imagine clarã ºi completã în
ceea ce priveºte impactul entitãþii
asupra mediului. Din cauza caracterului
în mare mãsurã nereglementat al audi-
tului de mediu nu au fost emise principii
general acceptate care sã aibã un scop
comparabil cu cel al reglementãrilor
financiar-contabile ºi al auditului finan-
ciar. Auditul de mediu reprezintã un
pilon de bazã în asigurarea unei imagini
fidele privind impactul entitãþii asupra
mediului. 

Atât la nivel internaþional, cât ºi la nivel
naþional doar o micã parte a auditorilor

financiari sunt implicaþi efectiv în auditul
de mediu ca urmare a reticenþei privind
incertitudinea rezultatã din lipsa unui
cadru general obligatoriu. Lipsa unor
reglementãri ºi a unor cadre generale
de raportare a informaþiilor de mediu
determinã auditorii sã evite domeniile în
care experienþa lor poate fi folositoare.
Aceasta ar explica, de asemenea, ºi de
ce organismele profesionale pun atât
de mult accent în publicaþiile lor pe dez-
voltarea cadrelor generale ºi a stan-
dardelor. Deoarece un audit de mediu
necesitã tipuri diferite de abilitãþi, cea
mai raþionalã modalitate de organizare
a acestui tip de audit pare a fi munca în

echipã, prin implicarea auditorilor, con-
tabililor, inginerilor sau a altor experþi
privind aspectele de mediu. Probabil
cã, în ciuda lipsei cunoºtinþelor tehnice
în domeniu, cunoºtinþele privind organi-
zarea ºi conducerea unei misiuni de au-
dit ar reprezenta un mare câºtig în rea-
lizarea auditului de mediu. Participarea
auditorilor financiari alãturi de ingineri,
fizicieni, biologi, ecologiºti ºi alte profe-
sii la realizarea auditului de mediu ar re-
prezenta un mare câºtig, în special pri-
vind auditarea unor informaþii de mediu
de naturã financiarã, precum costuri de
mediu, datorii de mediu, provizioane ºi
datorii contingente de mediu.

48

Cercetare

Audit Financiar, anul IX

Lucrarea de faþã a fost realizatã cu spri-
jinul CNMP, Proiect nr. 92-085/2008, inti-
tulat "Dezvoltarea unui model funcþional
de optimizare a strategiei naþionale cu
privire la raportãrile financiare în cadrul
entitãþilor economice private româneºti".

This work was supported by CNMP, proj-
ect number 92-085/2008. The project is
entitled "Developing a functional model
for optimizing the national strategy
regarding financial reporting within
Romanian private sector entities".

Acknowledgement

Referinþe bibliografice



49

Auditul de mediu

5/2011

Documente guvernamentale
ISEA, AccountAbility 1000 (AA1000) Framework: Standard,

Guidelines and Professional Qualification, ISEA, London,
1999. 

Canadian Institute of Chartered Accountants, Environmental
auditing and the role of the accounting profession, Research
report, CICA, Toronto, 1992.

IFAC, Environmental Management in Organizations. The Role
of Management Accounting, Financial and Management
Accounting Committee, International Federation of
Accountants, Study #6, New York, March, 1998.

World Commission on Environment and Development, GRI
Guidelines, Oxford University Press, 2006.

Articole din surse electronice ºi cãrþi pe CD
Benþianu, L., Georgescu, I., Approaches Of Environmental In-

formation Audit In Annual Reports, Annales Universitatis
Apulensis Series Oeconomica, volum 1, numãr 10, Faculty
of Sciences, “1 Decembrie 1918” University, Alba Iulia, 2008,
http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1020081/8.pdf. 

Thomson, R., Simpson, T., Le Grand, C., Environmental auditing
– Cover Story, Internal Auditor, http://findarticles.com/ p/arti-
cles/mi_m4153/is_n2_v50/ai_14442247, 1993.

Participarea CAFR 
la aniversarea 

ACCA România
ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants), asociaþie contabilã inter-
naþionalã care oferã cele mai recunoscute
calificãri la nivel mondial, a sãrbãtorit
recent cinci ani de la deschiderea biroului
sãu din România, prin organizarea în ziua
de 30 martie a.c., la Bucureºti a Con-
ferinþei cu tema: "Regândirea afacerilor
- plus-valoare în funcþia financiar-
contabilã", la care au susþinut comu-
nicãri specialiºti de marcã din domeniu. 

Prezentãrile ºi dezbaterile în cadrul aces-
tei manifestãri, la care au fost de faþã
circa 400 de participanþi, s-au concentrat
asupra tendinþelor macro ºi micro eco-
nomice din diverse industrii, atât la nivel
global, cât ºi la nivel naþional, asigurând o
panoramare de 360 de grade asupra mo-
dului în care aceste probleme sunt solu-
þionate de cãtre profesioniºti din domeniul
contabil ºi de audit înzestraþi cu aptitu-
dinile necesare.

Din partea Camerei Auditorilor Financiari
din România prof. univ. dr. Maria Mano-
lescu, vicepreºedinte al Consiliului Ca-
merei, a transmis un mesaj în care se
spune, printre altele: 

"În numele Consiliului Camerei Auditorilor
Financiari din România, am onoarea de a

adresa cele mai sincere urãri de salut
celor prezenþi la acest important eveni-
ment, care marcheazã împlinirea a cinci
ani de la deschiderea Biroului ACCA din
România. Folosesc acest prilej pentru a
transmite Biroului ACCA România cele
mai calde felicitãri pentru activitatea deo-
sebit de eficientã desfãºuratã în aceastã
perioadã în interesul profesiei de audit ºi
contabilitate din þara noastrã. Suntem cu
toþii conºtienþi cã obþinerea calificãrii de
membru ACCA conferã un plus de valoa-
re dezvoltãrii profesionale, cu atât mai
mult cu cât aceastã calificare este recu-
noscutã pe plan mondial, în domenii pre-
cum contabilitate, finanþe ºi management,
reputaþia ACCA bazându-se pe cei peste
100 de ani de experienþa în furnizarea de
calificãri contabile ºi financiare. 

În contextul activitãþii de audit financiar în
slujba interesului public, Camera Audito-
rilor Financiari din România desfãºoarã
excelente relaþii de colaborare cu ACCA,
cu Biroul ACCA din România. Suntem
onoraþi de participarea membrilor mar-
canþi din conducerea ACCA la eveni-
mentele internaþionale pe care le orga-
nizãm, de semnarea Acordurilor de Coo-
perare cu ACCA ºi de participarea lecto-
rilor ACCA la seminariile tehnice pe care
le-am organizat ºi vom continua sã le
organizãm pentru membrii noºtri.

Vã asigur, în numele Consiliului CAFR, de
întreaga disponibilitate de a acþiona în

continuare împreunã, pentru îndeplinirea
obiectivelor pe care ni le propunem, în
interesul economiei româneºti ºi inter-
naþionale".

În tematica Conferinþei au figurat: "Ela-
borarea unui program pentru competitivi-
tate într-o lume post-crizã", "Viitorul sis-
temului bancar - modelarea unui mediu
economic ºi social mai bun", "Inovaþie în
afaceri", "Captarea talentului Generaþiei Y
- fundament pentru creºterea economicã
viitoare", "Provocãri în privinþa implemen-
tãrii unui Centru pentru Shared Services -
de la idee la actor de nivel internaþional".

Expuneri deosebit de interesante au avut
Helen Brand, director executiv ACCA,
Pascal Frerejacque, Senior Operations,
Banca Mondialã, Stanislav Georgiev,
vicepreºedinte ºi CFO al Unicredit Þiriac
Bank ºi Laura Perrin, membru în Con-
siliul Internaþional al ACCA.

Evenimentul a cuprins o masã rotundã
având drept subiect "Auditul ºi societatea
- valoarea auditului într-o lume modernã",
la care a avut intervenþii ºi prof. univ. dr.
Maria Manolescu. În acest cadru au fost
supuse atenþiei probleme de actualitate ºi
de perspectivã ale auditului, precum:
reducerea decalajului dintre modul de
percepþie de cãtre public a activitãþii de
audit ºi activitatea auditorilor în realitate,
evoluþia reglementãrilor internaþionale în
domeniu, costul serviciilor de audit, rele-
vanþa informaþiilor oferite de auditori pen-
tru necesitãþile stakeholderilor. 

Informaþii
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Introducere
Standardele Internaþionale de Audit
(ISA) clarificate emise de Consiliul pen-
tru Standarde Internaþionale de Audit ºi
Asigurare (IAASB) sunt aplicabile audi-
turilor perioadelor contabile care încep
la 15 decembrie 2009 sau ulterior aces-
tei date (pentru Marea Britanie, peri-
oadelor care se încheie la 15 decem-
brie 2010 sau ulterior acestei date).
Prin urmare, pentru mulþi auditori este
iminentã realizarea primelor misiuni
conform noilor ISA ºi aceasta trebuie sã
fie susþinutã de formãri relevante ºi mo-
dificãri ale metodologiei de audit adop-
tate.

ISA clarificate pot genera îngrijorãri în
rândul practicienilor. În definitiv, noile
standarde sunt mai lungi, au fost intro-
duse douã noi standarde (ISA 265
privind comunicarea deficienþelor con-
trolului intern ºi ISA 450 privind evalu-
area denaturãrilor), alte 12 ISA-uri au
fost revizuite ºi o parte din materialele
de îndrumare din standardele actuale
au fost actualizate pentru a corespunde
cerinþelor. Cu toate acestea, impactul
real al noilor standarde privind practica
curentã a auditului nu este la fel de ex-
tins ca modificãrile generate de adop-
tarea ISA-urilor în forma lor prezentã.

De fapt, ISA-urile clarificate confirmã
faptul cã accentul în realizarea unei
misiuni de audit trebuie pus pe adop-
tarea abordãrii bazate pe risc, în care
se impune exercitarea raþionamentului
profesional ºi menþinerea scepticismu-
lui profesional pe parcursul auditului.

Pentru atingerea acestui deziderat
fiecare standard identificã obiective
specifice, dispoziþii ºi materiale distincte
explicatorii ºi de aplicare care îndrumã
auditorul în procesul de identificare ºi

Auditul practic,
conform 
ISA-urilor 
clarificate

Glenn COLLINS* & Massimo LAUDATO**

* Coordonatorul departamentului pentru servicii de consiliere ACCA, e-mail: info@ro.accaglobal.com
** Consilier tehnic ACCA Marea Britanie, e-mail: info@ro.accaglobal.com

Practical Auditing under Clarified ISAs 
The clarified International Standards on Auditing (ISAs) issued by the
International Auditing and Assurance Standards Board are effective for audits of
accounting periods starting on or after 15 December 2009 (for the UK, periods
ending on or after 15 December 2010). For many auditors the performance of
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evaluare a riscurilor de denaturãri sem-
nificative, în obþinerea de probe de au-
dit suficiente ºi adecvate prin proiecta-
rea rãspunsurilor potrivite la riscurile
evaluate ºi în formarea unei opinii pe
baza probelor obþinute.

Acest articol ilustreazã modul în care
poate fi adoptatã o abordare bazatã pe
risc pentru un audit realizat în conformi-
tate cu ISA-urile clarificate ºi ce impact
pot avea asupra practicii actuale de
audit unele din noile dispoziþii introduse.

Importanþa 
planificãrii

Planificarea este vitalã pentru realiza-
rea unui audit conform abordãrii bazate
pe risc ºi cele mai importante ISA-uri
care fac referire la acest subiect – ºi
anume ISA 300, Planificarea unui audit
al situaþiilor financiare, ISA 315, Iden-
tificarea ºi evaluarea riscurilor de dena-
turare semnificativã prin înþelegerea
entitãþii ºi a mediului sãu ºi ISA 330,
Rãspunsul auditorului la riscurile evalu-
ate – nu au fost modificate semnificativ.

ISA 315, în special, cere auditorului sã
identifice riscurile pe parcursul procesu-
lui de înþelegere a entitãþii ºi a mediului
acesteia ºi sã evalueze impactul po-
tenþial al unor astfel de riscuri asupra
situaþiilor financiare în ansamblu, pre-
cum ºi asupra declaraþiilor specifice.

Procesul de identificare a riscului tre-
buie sã înceapã, mai degrabã, de la
obþinerea de informaþii cu privire la
natura, caracteristicile ºi dinamica en-
titãþii ºi a mediului în care aceasta îºi
desfãºoarã activitatea ºi, apoi, trebuie
sã se treacã la evaluarea efectelor po-
tenþiale, în ceea ce priveºte denatu-
rãrile pe care astfel de riscuri ar putea
sã le aducã asupra situaþiilor financiare,
ºi nu sã urmeze ruta contrarã – de de-
marare a evaluãrii riscurilor prin citirea

situaþiilor financiare, abordare care ar
putea conduce la omiterea unor riscuri
relevante ºi proeminente, care þin de
circumstanþe specifice sectorului de
activitate sau entitãþii.

Pentru atingerea obiectivului prezentat
mai sus, auditorul trebuie, printre altele,
sã ajungã sã cunoascã urmãtoarele
aspecte:

Factorii de influenþã din sectorul de
activitate în care entitatea îºi des-
fãºoarã activitatea – dimensiunea
pieþei, nivelul de concurenþã, relaþi-
ile dintre furnizori ºi clienþi.

Factorii de reglementare, cum ar fi
legile ºi reglementãrile semnifica-
tive, care pot fi generale sau speci-
fice sectorului de activitate, cum ar fi
cerinþele de mediu pentru un sector
de activitate, legislaþia generalã în
domeniul forþei de muncã, regle-
mentãrile privind sãnãtatea ºi sigu-
ranþa ºi cadrul general aplicabil de
raportare financiarã.

Factorii externi relevanþi care afec-
teazã entitatea, cum ar fi condiþiile
economice generale, ratele de do-
bândã ºi disponibilitatea finanþãrii.

Natura ºi istoricul entitãþii, incluzând
operaþiunile sale, sursele de venit,
produsele, serviciile, pieþele deser-
vite, personalul cheie, locaþiile,
structura acþionariatului, investiþii de
afaceri planificate sau în curs, prin-
cipalii clienþi, principalii furnizori ºi
structura sa de finanþare.

Selecþia, aplicarea ºi gradul de
adecvare a politicilor contabile uti-
lizate de entitate ºi motivele efec-
tuãrii oricãror modificãri.

Obiectivele ºi strategiile entitãþii ºi
riscurile de afaceri aferente.

Analiza performanþei financiare a
entitãþii.

Un alt element important privind enti-
tatea pe care auditorul trebuie sã-l
cunoascã pentru a identifica posibilele
surse de risc se referã la controalele
interne implementate de cãtre entitate
pentru a asigura fiabilitatea raportãrii
financiare, eficacitatea ºi eficienþa ope-
raþiunilor ºi conformitatea cu legile ºi
reglementãrile aplicabile. ISA 315 evi-
denþiazã urmãtoarele cinci compo-
nente:

mediul de control 

procesul folosit de entitate pentru
evaluarea riscului

sistemul informaþional, inclusiv pro-
cesele de afaceri, relevant pentru
raportarea financiarã

activitãþile de control relevante pen-
tru audit

monitorizarea controalelor.

Deºi toate componentele controlului in-
tern pot fi relevante pentru audit, medi-
ul de control, vãzut drept cultura creatã
ºi promovatã de cãtre conducere cu
privire la integritate, eticã, atitudine faþã
de control, angajament faþã de compe-
tenþa personalului, comunicarea valo-
rilor, managementul riscului, alocarea
autoritãþii ºi responsabilitãþii, poate fi
considerat o fundaþie pentru celelalte
elemente ale controlului intern.

Natura mediului de control este extinsã
în întreaga entitate ºi are un impact
pozitiv sau negativ asupra eficacitãþii
celorlalte controale aplicate tranzacþiilor
entitãþii. De fapt, deficienþele mediului
de control submineazã celelalte con-
troale, chiar dacã ele sunt proiectate
corespunzãtor, deoarece evitarea con-
troalelor se poate face cu o mai mare
uºurinþã, în timp ce un mediu de control
pozitiv favorizeazã un control intern mai
solid. Prin urmare, este important sã se
cunoascã mediul de control în toate
misiunile sau în cea mai mare parte a
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lor, în special în cazul entitãþilor mai
mici, unde este posibil ca aceste con-
troale sã fie neoficiale.

Riscurile ºi reacþiile faþã de acestea vor
fi înglobate într-o strategie de audit con-
secventã ºi într-un plan de audit detali-
at, care vor fi documentate corespunzã-
tor. Auditorilor care nu sunt familiarizaþi
cu procesul descris mai sus este nece-
sar sã li se reaminteascã importanþa
planificãrii ºi a direcþionãrii acesteia,
care trebuie sã porneascã de la apre-
cierea entitãþii, a controlului sãu intern
ºi sã se îndrepte spre situaþiile financia-
re. Un auditor care îºi demareazã plani-
ficarea de la situaþiile financiare poate,
cu uºurinþã, sã porneascã într-o direcþie
greºitã. În câteva ISA-uri noi ºi revizuite
au fost introduse unele modificãri ale
ISA-urilor clarificate care sunt relevante
pentru procesul planificãrii.

ISA 320 privind pragul de semnificaþie
introduce o dispoziþie privind determi-

narea pragului de semnificaþie funcþio-
nal la un nivel mai redus decât cel
determinat pentru situaþiile financiare
ca întreg. Deºi conceptul de prag de
semnificaþie funcþional nu a fost formu-
lat distinct în ISA-urile anterioare, el a
fost adoptat în practicã pe scarã largã
prin utilizarea unor repere, precum
pragul de semnificaþie funcþional ºi
eroarea acceptabilã.

ISA 320 îl defineºte drept „suma sau
sumele stabilite de auditor la un nivel
mai scãzut decât pragul de semnificaþie
pentru situaþiile financiare ca întreg,
pentru a reduce la un nivel adecvat de
scãzut probabilitatea ca denaturãrile
necorectate sau nedetectate agregate
sã depãºeascã pragul de semnificaþie
pentru situaþiile financiare ca întreg”.
Conceptul se aplicã, de asemenea, ºi
nivelului pragului de semnificaþie stabilit
pentru anumite clase de tranzacþii, sol-
duri de conturi sau prezentãri.

Prin urmare, pragul de semnificaþie
funcþional va avea o valoare mai redusã
decât pragul de semnificaþie general
aferent misiunii ºi va lua în considerare
riscul general asociat clientului ºi riscu-
rile specifice – luând, de exemplu, în
considerare erorile trecute necorectate
ºi probabilitatea existenþei erorilor ne-
detectate. Nu existã îndrumãri care sã
facã referire la cât de redus trebuie sã
fie pragul de semnificaþie funcþional în
raport cu pragul de semnificaþie gene-
ral, deoarece acest aspect þine de ra-
þionamentul profesional al auditorului
fundamentat pe riscurile evaluate.

ISA 402 recunoaºte utilizarea din ce în
ce mai frecventã a organizaþiilor presta-
toare de servicii ºi complexitatea în
creºtere a relaþiilor rezultate. Standar-
dul revizuit îºi aliniazã dispoziþiile cu
standardele care prevãd evaluarea
riscului, în special în ceea ce priveºte
înþelegerea controlului intern ºi evalu-

area riscurilor identificate. Multe entitãþi
externalizeazã servicii care fac parte
din sistemul lor informaþional, cum ar fi
salarizarea ºi controlul creditelor. Audi-
torul trebuie sã înþeleagã modul în care
sunt utilizate organizaþiile prestatoare
de servicii, care sunt procesele afec-
tate, care este pragul de semnificaþie al
domeniilor externalizate, cum contro-
leazã entitatea ºi agenþia tranzacþiile
procesate extern ºi termenii contractu-
ali implicaþi ºi trebuie sã evalueze im-
pactul unor astfel de servicii asupra
controlului intern, riscurile potenþiale
pentru situaþiile financiare ºi impactul
asupra abordãrii auditului.

Relaþii periculoase
ISA 550, Pãrþi afiliate a fost modificat
pentru a evidenþia procedurile utile pen-
tru identificarea ºi evaluarea riscului de
denaturare a situaþiilor financiare care
provine din relaþiile ºi tranzacþiile cu
pãrþile afiliate, precum ºi procedurile
pentru generarea rãspunsurilor adec-
vate. Vizitaþi www.accaglobal.com/
isa550 pentru a studia toate efectele
acestui standard.

Estimãri dificile 
ISA 540, care trateazã auditarea esti-
mãrilor contabile, admite faptul cã situ-
aþiile financiare conþin mai multe valori
estimate decât s-a prevãzut atunci când
ISA-urile au fost emise pentru prima
datã. Revizuirea ISA 540 are ca scop
îmbunãtãþirea rigorii auditului estimã-
rilor ºi conformitatea abordãrii auditului
estimãrilor cu abordarea bazatã pe risc
din standardele privind evaluarea riscu-
lui ºi frauda.

ISA 540 impune aplicarea unei rigori ºi
a unui scepticism îmbunãtãþite în audi-
tul estimãrilor contabile, inclusiv în

ISA-urile clarificate 
confirmã faptul cã 
accentul în realizarea
unei misiuni de audit
trebuie pus pe
adoptarea abordãrii
bazate pe risc, în care
se impune exercitarea 
raþionamentului 
profesional ºi
menþinerea 
scepticismului 
profesional pe 
parcursul auditului
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aprecierea de cãtre auditor a unei posi-
bile influenþe exercitate de cãtre con-
ducere. El conþine, de asemenea, stan-
darde ºi îndrumãri cu privire la deter-
minarea ºi documentarea de cãtre audi-
tor a denaturãrilor ºi a indiciilor privind
exercitarea unei posibile influenþe din
partea conducerii în raport cu estimãrile
individuale.

Dispoziþiile specifice noi, relevante pen-
tru etapa planificãrii includ:

Cunoaºterea ºi înþelegerea modului
în care conducerea identificã tran-
zacþiile, evenimentele ºi condiþiile
care ar putea impune necesitatea
unei estimãri contabile ºi a modului
în care face respectivele estimãri.

Analizarea rezultatului unei estimãri
contabile realizate în perioade con-
tabile anterioare sau, dacã este
cazul, a reestimãrii ulterioare rea-
lizate în perioada curentã.

Evaluarea incertitudinilor de esti-
mare atunci când se determinã
dacã estimãrile cu un grad înalt de
incertitudine dau naºtere unor
riscuri semnificative.

O altã dispoziþie nouã pentru etapa
realizãrii misiunii include realizarea de
proceduri de fond ca reacþie la riscurile
semnificative, cum ar fi sã se evalueze
dacã ºi cum a avut conducerea în
vedere ipoteze ºi rezultate alternative ºi
cum a tratat incertitudinea estimãrii.
Alte proceduri presupun obþinerea de
probe suficiente cu privire la oportuni-
tatea deciziei conducerii de a recunoaº-
te sau nu estimãrile în situaþiile financia-
re, precum ºi cu privire la baza de eva-
luare selectatã.

Nouã este, de asemenea, ºi dispoziþia
de a analiza raþionamentele ºi deciziile
conducerii pentru a identifica indiciile
privind exercitarea unei influenþe din
partea conducerii.

Încheierea 
misiunii

ISA 580, Declaraþiile conducerii, include
dispoziþia privind obþinerea declaraþiilor
scrise. În trecut era suficientã recu-
noaºterea responsabilitãþilor de cãtre
conducere, dar acum auditorul trebuie
sã obþinã declaraþii care sã arate cã
membrii conducerii ºi-au îndeplinit res-
ponsabilitãþile în ceea ce priveºte în-
tocmirea situaþiilor financiare ºi exhaus-
tivitatea informaþiilor oferite auditorului.

Reformularea ISA 580 aratã foarte clar
cã declaraþiile scrise doar susþin pro-
bele de audit ºi nu oferã, ele însele
luate distinct, suficiente probe de audit.
ISA aratã cã declaraþiile trebuie sã
susþinã, în forma lor scrisã, celelalte
probe de audit relevante pentru situaþi-
ile financiare sau declaraþiile specifice
din situaþiile financiare atunci când se
considerã necesar de cãtre auditor sau
când este impus de cãtre alte ISA-uri.
Standardul prevede ºi necesitatea de a
rãspunde în mod adecvat declaraþiilor
scrise ale conducerii ºi, acolo unde este
cazul, ale celor însãrcinaþi cu guver-
narea sau de a reacþiona atunci când
conducerea, ºi, acolo unde este cazul,
cei însãrcinaþi cu guvernarea nu oferã
declaraþiile scrise solicitate de auditor.

Declaraþiile scrise ale conducerii sunt
obligatorii pentru toate auditurile. Dacã
nu sunt disponibile, auditorul trebuie:

sã discute problema cu membrii
conducerii

sã reaprecieze integritatea condu-
cerii ºi sã reevalueze declaraþiile

conducerii atât pe cele verbale, cât
ºi pe cele scrise ºi sã aprecieze
credibilitatea celorlalte probe de
audit

sã întreprindã acþiunile corespunzã-
toare, inclusiv sã evalueze lipsa de-
claraþiilor ºi impactul asupra opiniei
de audit.

Dacã existã îndoieli suficiente referitoa-
re la declaraþiile prin care se recunoaºte
responsabilitatea conducerii pentru în-
tocmirea situaþiilor financiare, referitoa-
re la informaþiile oferite privind exhaus-
tivitatea declaraþiilor conducerii sau
referitoare la credibilitatea informaþiilor,
atunci auditorul este obligat sã declare
imposibilitatea de a exprima o opinie.

Un aspect privind
grupul

ISA 600 privind auditurile grupurilor
prezintã proceduri specifice pentru a
obþine un nivel mai înalt de con-
secvenþã atunci când un auditor al
grupului îºi asumã singur responsabili-
tatea, iar alþi auditori realizeazã auditul
componentelor. Efectiv, auditorului
grupului i se impune sã se implice mai
mult în activitatea auditorilor pãrþilor
componente.

În special, auditorului grupului i se cere
sã cunoascã ºi sã înþeleagã auditorii
pãrþilor componente, inclusiv compe-
tenþele lor profesionale ºi sã determine
dacã aceºtia înþeleg ºi respectã dispo-
ziþiile etice relevante pentru auditul
grupului.

IFAC, Manual de standarde internaþionale de audit ºi control de calitate. Audit finan-
ciar 2009, coeditare CAFR – editura Irecson, Bucureºti, 2009

www.accaglobal.com/isa550

http://www.ifac.org/IAASB/
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În secolul 21 contabililor ºi auditorilor li
se cere sã fie persoane multilaterale ºi
profesioniºti compleþi, care pot adãuga
experienþei lor tehnice contabile ºi pers-
pectivei etice o serie de abilitãþi inter-
personale ºi capacitãþi manageriale. 

Vi se va cere sã „adãugaþi valoare”, sã
„fiþi un partener al afacerii” ºi sã „adop-
taþi un rol strategic”. Întrunirea acestor
condiþii nu este uºoarã, dar nici mãcar
nu puteþi sã încercaþi sã le întruniþi pânã
când nu înþelegeþi ce presupun. Din
pãcate pentru mulþi stagiari, aceste sin-
tagme pot sã însemne lucruri atât de
multe ºi diferite încât sunt aproape de
a-ºi pierde orice sens. „Adãugarea va-
lorii este, în mod deosebit, o frazã în-
grozitoare ºi ar trebui eliminatã din vo-
cabularul de afaceri”, afirmã Nick Jar-
man, un partener PwC în cadrul cabine-
tului de consultanþã pentru eficacitate
financiarã. Este oare o surprizã cã pro-
fesioniºtii din domeniul finanþelor spun
„bine, da….deci vreþi ca eu sã adaug
valoare…dar ce înseamnã aceasta?”,
se întreabã retoric Jarman care, cu
toate acestea, ajunge sã utilizeze ºi el
aceeaºi frazã.

„Este inevitabilã”, recunoaºte Nick
Jarman, iar rolul pe care îl deþine în
cadrul cabinetului de consultanþã pen-
tru eficacitate financiarã al unei firme
Big Four face ca acest tip de terminolo-
gie sã fie foarte dificil de evitat. Dar
„adãugarea valorii” are înþelesuri dife-
rite în contexte diferite, iar în multe sce-
narii înþelesul acestei fraze, precum ºi
al altora la fel de abstracte va depinde,
într-o anumitã mãsurã, de persoana
care o utilizeazã. 

Deci nu vã faceþi griji dacã le gãsiþi
neclare; nu sunteþi singurii – ºi vor
exista nenumãrate ocazii în cariera
dumneavoastrã când cel mai prudent
va fi sã solicitaþi clarificãri, în special în

Cum pot contabilii
ºi auditorii 
financiari adãuga
valoare afacerii?*

* Comentariu oferit de Biroul ACCA România

How Can the Accountants and the Auditors Add
Value to a Business? 

In the 21st century, accountants and auditors are expected to be multi-faceted,
well-rounded individuals who can supplement their technical accounting expertise,
and ethical perspective, with a range of interpersonal skills and managerial capa-
bilities. You will be expected to 'add value', 'be a business partner', and 'take a
strategic role'.

Doing these things is not without challenges, but you can't even attempt them until
you understand what they are. Unfortunately for many students, these phrases can
mean so many different things that they are teetering on the brink of being mean-
ingless.

Key words: value, advice, analisys

JEL Classification: M 42

Cuvinte cheie: valoare, consiliere, analizã

Contabililor ºi auditorilor financiari li se cere din ce în ce 
mai frecvent sã-ºi depãºeascã rolurile ºi funcþiile tradiþionale 
ºi sã rãspundã unor nevoi mai abstracte: „adãugarea valorii”,

„a fi un partener al afacerii” sau „adoptarea unui rol 
strategic”. Acest articol trateazã mai îndeaproape ce 

presupun toate acestea.

Abstract
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discuþiile care implicã personal fãrã
specializare financiarã.

Adãugarea valorii
Printre confraþii profesioniºti, lucrurile
sunt mai puþin complicate. „Consider
serviciile cu valoare adãugatã ca fiind
acelea care oferã beneficii clare de afa-
ceri clienþilor mei. ªi la fel le considerã
ºi ei”, spune profesionistul independent
Frederick Kirkland, iar el vede aceste
servicii ca fiind foarte diferite de servici-
ile de „conformitate”. Din punct de
vedere istoric, aceste servicii au fost
principala sursã de lucrãri ºi venituri
pentru multe cabinete, deoarece com-
paniile ºi persoanele apeleazã la firme
(cel puþin iniþial) pentru cã acestea înþe-
leg reglementãrile asociate raportãrii
statutare (adicã raportãri care sunt soli-
citate la anumite date ºi care au un con-
þinut determinat de reguli stabilite de
guvernele locale sau naþionale, cum ar
fi raportãrile pentru audit ºi cele fiscale).
„Serviciile cu valoare adãugatã sunt
cele pe care clienþii le doresc, mai
degrabã decât sã aibã nevoie de ele”,
adaugã Kirkland.

Serviciile de conformitate tind sã fie pri-
vite drept bunuri de cãtre profesioniºti ºi
clienþii lor ºi reprezintã achiziþii care
sunt efectuate cu reticenþã de cãtre
multe pãrþi (care ar prefera sã îºi chel-
tuiascã banii pentru ceva mai produc-
tiv), astfel încât furnizorii sunt adesea
aleºi în funcþie de „cel mai redus cost”.
Aceastã situaþie poate face ca serviciile
cu valoare adãugatã, care aduc bene-
ficii clientului ºi genereazã mai multe
venituri pentru firmã, sã devinã avanta-
joase pentru ambele pãrþi, iar ele includ
o gamã de oferte în permanentã creº-
tere, cum ar fi: consiliere pentru acce-
sarea finanþãrii, planuri pentru per-
soane vârstnice, întocmirea situaþiilor
lunare de management, implementarea

software-ului contabil, planificare fiscalã
personalã ºi pentru firme, managemen-
tul riscului, asistenþã pentru litigii, con-
sultanþã pentru redresarea activitãþii,
restructurare ºi multe altele.

În secolul 21 contabililor 
ºi auditorilor li se cere sã fie
persoane multilaterale, care 
pot adãuga experienþei lor

tehnice ºi perspectivei etice o
serie de abilitãþi interpersonale

ºi capacitãþi manageriale.

În multe cazuri contabilii din domeniul
comerþului ºi din sectorul public înþeleg
conceptul de „adãugare a valorii” ca
având un înþeles similar deoarece se
referã la capacitatea contabililor de a-ºi
extinde susþinerea ºi serviciile dincolo
de responsabilitãþile lor financiare tra-
diþionale. Au trecut de mult zilele în care
funcþiile finanþelor erau, în principal,
cele de realizare a evidenþelor istorice
ºi de realizare a registrelor asociate
acestora ºi a sistemelor de înregistrare
a tranzacþiilor; dar adãugarea de valoa-
re rolurilor ºi raportãrilor asociate în
mod tradiþional cu finanþele duce la o
gamã diferitã de activitãþi ºi servicii,
cele care „adaugã valoare” serviciilor
oferite clientului într-un cabinet contabil.

În climatul economic actual, cea mai
clarã modalitate în care profesioniºtii în
domeniul finanþelor pot adãuga valoare
este oferind mai mult pentru aceeaºi
sumã de bani ºi pentru aceleaºi resurse
sau chiar pentru mai puþini bani ºi mai
puþine resurse. Dar finanþelor li se soli-
citã ºi sã furnizeze informaþii. „Adãuga-
rea de valoare funcþiei financiare pre-
supune ca profesioniºtii contabili ºi
auditorii sã petreacã mai puþin timp
colectând ºi compilând informaþii ºi mai
mult timp analizându-le”, spune Jar-
man. Aceastã situaþie poate presupune

multe lucruri, inclusiv: dezvoltarea unui
sistem de evaluare pentru informaþiile
ne-financiare; gãsirea unor modalitãþi
noi ºi inovative de reducere a costurilor;
simplificarea proceselor ºi eficientizarea
tehnologiei, identificarea (ºi, unde este
posibil, gestionarea) domeniilor (interne
ºi externe afacerii) care presupun cel
mai mare risc financiar - ºi altele. 

Parteneriatul de
afaceri

Aceastã temã ne aduce la ce înseamnã
„sã fii un partener al afacerii”, un termen
care este adesea utilizat împreunã cu
referiri la „valoarea adãugatã” ºi care
are, de asemenea, o serie de sensuri
multiple, potenþial neclare. „În rolul de
parteneri ai afacerii, contabilii ºi audi-
torii din diferite organizaþii vor trebui sã
facã diverse lucruri”, spune Jarman ºi
pentru a face lucrurile un pic mai dificile
pentru cei care încearcã sã-ºi dea
seama cum li se aplicã aceastã teorie,
el adaugã: „Rolul evolueazã în perma-
nenþã”, deoarece, aºa cum afacerile ºi
lumea în care ele funcþioneazã se
schimbã, la fel trebuie sã facã ºi profe-
sioniºtii financiari care lucreazã în
cadrul afacerilor (în calitate de angajaþi)
ºi pentru ele (în calitate de consilieri
externi).

„A fi un partener al afacerii înseamnã
sã-þi utilizezi abilitãþile de afaceri pentru
a rezolva problemele afacerii”, spune
Jarman. Progresele tehnologice uºu-
reazã sarcinile de procesare a tranzac-
þiilor, deci ceea ce „rãmâne” din funcþia
financiarã trebuie sã întreprindã mai
mult pentru a-ºi justifica existenþa.
Acesta presupune adesea mai mult
decât o simplã analizã, presupune un
„parteneriat” cu alte pãrþi ale organiza-
þiei pentru a susþine deciziile de afaceri
cu o analizã corectã, cu informaþii ºi
raþionamente astfel încât sã se ia decizii
mai bune.

Adãugarea de valoare afacerii
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De exemplu, în loc sã ofere numai infor-
maþii cu privire la cei mai profitabili ºi la
cei mai puþin profitabili clienþi, spe-
cialiºtii financiari pot oferi detalii privind
evaluãrile care au stat la baza analizei,
astfel încât directorii fãrã pregãtire
financiarã sã poatã observa dacã afa-
cerea întreprinde anumite acþiuni be-
nefice vizavi de cei mai profitabili clienþi,
acþiuni pe care nu le întreprinde în alte
domenii sau, poate, îºi concentreazã
eforturile de „management al relaþiilor
cu clienþii” asupra acelora care gene-
reazã proporþional mai mult profit; în loc
sã utilizeze pur ºi simplu evaluãrile
privind furnizorii pentru a negocia dis-
counturi în funcþie de volum pe departa-
mente, specialiºtii în domeniul finan-
ciar-contabil pot (eventual) sã colecteze
informaþii din sisteme ºi departamente
multiple, sã le clasifice în funcþie de tipul
mãrfii ºi proprietarul legal ºi, apoi, sã re-
alizeze economii prin luarea deciziilor ºi
negocierea cu furnizorii la nivel global.

Aceste exemple pot pãrea mai adec-

vate pentru organizaþii mari ºi pot pãrea
mai puþin relevante pentru cabinete
decât pentru industrie sau pentru sec-
torul public. Dar acestea ar trebui sã vã
ofere o idee privind diferenþa între a
acþiona „reactiv”, în modul în care s-a
acþionat întotdeauna, ºi a avea o abor-
dare mai „proactivã”, imaginativã, cola-
borând îndeaproape cu directori fãrã
specializare financiarã (ceea ce aratã
cã puteþi sã „adãugaþi valoare” ºi sã fiþi
„un partener al afacerii”) – iar modifi-
carea abordãrii ºi perspectivei pe care
aceste exemple o ilustreazã reprezintã
un element pe care îl puteþi aplica ºi
demonstra indiferent de zona profesiei
în care activaþi ºi indiferent de dimensi-
unea organizaþiei dumneavoastrã.

În concluzie
Pe mãsurã ce lumea se schimbã,
acelaºi lucru se întâmplã ºi profesiilor
financiare; aºa cum afacerile evo-
lueazã, la fel trebuie sã se întâmple ºi
cu profesioniºtii din acest domeniu.
Contabilii ºi auditorii fac parte dintr-o
profesie în continuã miºcare. 

Au o carierã care necesitã un angaja-
ment pentru educaþie permanentã, iar
acest angajament nu este nesemnifica-
tiv; dar, în schimb, speranþele, visele ºi
aºteptãrile lor pot prinde contur într-o
viaþã de provocãri profesionale, oportu-
nitãþi ºi recompense.
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ACCA research report: Reshaping the audit for the new global economy , accesabil la
http://www.accaglobal.com/pubs/general/activities/library/audit/audit_pubs/pol-af-rtf2.pdf 

ACCA research report: Generation Y: Realising the potential, accesabil la http://www.acca-
global.com/allnews/employers/2010/NEWSQ4/Features/3374815
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Participarea CAFR la
Forumul pentru

Practici Mici 
ºi Mijlocii al IFAC 

de la Istanbul
La 21 martie 2011, la Istanbul, a avut loc
Forumul pentru Practici Mici ºi Mijlocii,
organizat de Federaþia Internaþionalã a
Contabililor (IFAC) în cooperare cu Fede-
raþia Experþilor Contabili Mediteraneeni
(FCM) ºi cu cele douã organisme profe-
sionale din Turcia: Asociaþia Experþilor
Contabili din Turcia (EAAT) ºi Uniunea
Camerei Contabililor Publici Certificaþi din
Turcia (TURMOB).

La acest eveniment, Camera Auditorilor
Financiari din România a fost reprezen-

tatã de o delegaþie compusã din: Maria
Manolescu, Emil Culda, Ali Eden, vice-
preºedinþi, Carmen Mataragiu ºi Alexan-
dru Groza, membri ai Consiliului Camerei.

Acest forum a adus laolaltã organisme
contabile naþionale ºi internaþionale, nor-
malizatori ºi alte pãrþi interesate, pentru a
discuta provocãrile ºi oportunitãþile cu
care se confruntã practicile mici ºi mijlocii.
Tema manifestãrii din acest an a fost:
Realizarea unui parteneriat cu IMM-
urile, pentru crearea ºi susþinerea de
valoare.

Agenda forumului a inclus subiecte-cheie,
precum: modul în care pot fi armonizate
nevoile IMM-urilor în formularea ºi elabo-
rarea politicilor publice, în domeniul regle-
mentãrii ºi al standardelor internaþionale
de audit ºi asigurare, contabilitate ºi eticã,
modul în care IMM-urile se pot adapta
unei pieþe în permanentã schimbare pen-

tru a furniza servicii de înaltã calitate,
strategia IFAC de a veni în sprijinul prac-
ticilor mici ºi mijlocii. 

Printre vorbitori s-au numãrat Sylvie
Voghel, preºedinte al Comitetului pentru
practici mici ºi mijlocii din cadrul IFAC,
Paul Thompson, director adjunct al
Comitetului pentru practici mici ºi mijlocii
al IFAC, Nail Sanli, preºedintele TUR-
MOB, George Samothrakis, preºedinte-
le FCM, Pierre Delsaux, director al direc-
þiei Libera Circulaþie a Capitalului, Dreptul
Companiilor ºi Guvernanþã Corporativã
din cadrul Comisiei Europene, Philip
Johnson, preºedinte FEE, Don
Thompson, membru al Consiliului pentru
Standarde Internaþionale de Eticã pentru
Contabili al IFAC (IESBA), Arnold
Schilder, preºedinte al Consiliului pentru
Standarde Internaþionale de Audit ºi
Asigurare al IFAC (IAASB).
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