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Auditul statutar, 
factor de consolidare 
a guvernanþei economice 
din Uniunea Europeanã

* Lect. univ. dr., Universitatea Creºtinã Dimitrie Cantemir - Facultatea de Finanþe, Bãnci ºi Contabilitate, e-mail: eugengnicolaescu@gmail.com

Statutory Audit - Granting Consolidation to Economic Governance within the
European Union
Particularly for the past five years, the European Union has had to cross a period of institutional reconstruction to get a bet-
ter understanding of the fact that economy, finance and the euro, in a logical order, cannot be approached only politically, in
terms of good intentions, or contextual decisions. Strategic coherence and correlation are still unsolved and are still relevant
priorities and to obtain significant results, the specific use of operational tools in private practice which are generated by the
same common interest, stands for the creation of certain mechanisms which are capable of positive effects while meeting the
expectations.

Over several years, the economic governance is clearly an important concern, but the simple establishment of some super-
visory institutions cannot guarantee the success of the application. 

In addition, the statutory audit by the fundamental European legislation exists and works only for certain purposes, particu-
larly for private companies open to the large audience, reporting not being explicitly related to the European financial systems
with major effects on the Member States' economies.

What could we anticipate and then, construct? 

Obviously, the first step is the acceptance of serious debates about the possibility of combined, conceptualized   and practi-
cal use of two of the most recent theories of accounting management, communication and institutional construction.

Key words: economic governance, corporate governance, statutory audit, institutionalization, management, communication,
transparency
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Introducere
Pânã în prezent poziþiile oficiale ale
statelor membre referitoare la Uniunea
Europeanã, sub orice aspect, au fost de
încurajare a procesului de adâncire a
integrãrii, de continuare a compromisu-
rilor în scopul atingerii obiectivelor afir-
mate, dar mai puþin s-a vorbit despre
ajungerea la crize tot mai adânci ale
Uniunii, tocmai din cauza neducerii
pânã la capãt a principalelor mãsuri din
zona economicului.

Majoritatea deciziilor au fost marcate de
influenþe politice, de conexiune a intere-
selor divergente sau diferite ale unor
state membre, consecinþele manage-
mentului politico - public european fiind
afectate într-o manierã dificil de cuan-
tificat, însã abordarea principalelor
teme europene dovedeºte chiar exis-
tenþa unor probleme importante.

Ne aflãm încã în perioada în care nu se
recunoaºte eºecul politicilor economice
europene, iar soluþiile adoptate au fost
încãrcate de superficialitate, ceea ce s-
a demonstrat prin faptul cã a fost nevoie
de intervenþii repetate pentru a se
impune o anumitã rezolvare în cazul
unor þãri grav afectate de criza econom-
icã ºi care fac parte din zona euro.

Se înþelege cã tendinþa trebuie sã se
îndrepte cãtre o evaluare raþionalã,
echilibratã, distanþatã de interesele
unor þãri ºi de o viziune mai precisã în
legãturã cu viitorul economic al Uniunii
Europene, în condiþiile în care legislaþia
europeanã se referã la unele domenii
într-un mod foarte precis ºi larg, iar la
altele este indiferentã ori absentã.

Drumul trebuie cu urgenþã revãzut,
folsind cel puþin mecanismele create,
funcþionale, dar care nu sunt utilizate în
coerenþã, fiecare producând informaþii
distribuite separate, neinterpretate uni-
tar ºi managerial.

Scopul este ca pânã la adoptarea mari-
lor decizii europene sã se apeleze la
ceea ce existã cu unele retuºuri de na-
turã managerialã, de transparentizare 
a informaþiilor ºi de comunicare a aces-
tora.

Expozeu asupra 
situaþiei actuale

Uniunea Europeanã este frãmântatã de
propriile limite, manifestate semnificativ
în perioada crizei economice, o crizã de
lichidate transformatã într-o crizã finan-
ciarã, afectând serios zona euro, deci
principalul pilon al unei Europe compe-
titive, privitã, la nivel ideatic, ca un eta-
lon de organizare ºi funcþionare econo-
micã, instituþionalã, armonizatã pe
obiective majore de politici publice
transnaþionale.

Criza a dãrâmat mai repede decât ne
aºteptam încrederea într-o formulã
funcþionalã hibridã, construitã pe prea
multe compromisuri în numele unificãrii
intereselor statelor membre, pe oscilaþii
între hotãrâri cu unanimitate ºi hotãrâri
adoptate cu majoritate absolutã. 

Uniunea Europeanã s-a lovit poate mai
brutal de diferenþele majore existente
între state, de abordãrile cu nuanþe li-
bertine ale unor guverne, de pragma-
tismul altora, de separarea þãrilor din
zona euro de celelalte state, ceea ce a
atras nemulþumiri, poziþii contondente,
afirmarea drepturilor de veto ºi absenþa
consensului, cãutarea unor proceduri în
afara standardelor europene acceptate
unanim, cum ar fi unele acorduri inter-
guvernamentale, în afara tratatelor cu
valoare constituþionalã. 

Pentru anumite scopuri se cautã soluþii
alternative, dar care au în special ca-
racter politic, de satisfacere a unor inte-
rese mai puþin foarte generale, cu tente
locale ºi care nu vor sã recunoascã fap-

tul cã lipsa implicãrii, precum ºi regle-
mentãrile deficitare au permis iregulari-
tãþi, deficienþe, cu repercusiuni neanti-
cipate.

Liderii europeni au creat precedente
periculoase prin impunerea unor pãreri,
chiar decizii ale unor state împotriva
altora, motivaþia cã trebuie respectat
contribuabilul european fiind în esenþã
corectã, dar contribuabil este ºi cel din
Grecia, din Italia, Portugalia, Spania,
Irlanda, România etc., cu alte interese
sau cu interese pe care le înþelege alt-
fel decât guvernele, care aveau obligaþii
europene pe care nu le-au respectat.

Mecanismele din tratatele europene
referitoare la soluþionarea problemelor
mai mici sau mai grave s-au dovedit
insuficiente, imprecise, neancorate în
realitãþile europene ºi naþionale, fiind
necesar a se gãsi alte modalitãþi supli-
mentare de control a atitudinilor eco-
nomice adoptate de statele membre,
dar mai ales mecanisme eficace.

Ultimii trei ani au însemnat preocupãri
importante pe linia guvernanþei eco-
nomice, privitã însã ca un sistem mai
mult birocratic, rupt de restul conceptu-
lui de uniune, propunând ºi impunând
noi instituþii cu rol de a crea alte meca-
nisme de supraveghere, de translatare
a unor responsabilitãþi naþionale cãtre
cele europene, sperându-se în creºte-
rea activitãþii de monitorizare.

Este o abordare administrativã, ca ur-
mare a manifestãrii voinþei politice a ce-
lor puternici din cadrul Uniunii Euro-
pene, fãrã sã realizeze efectiv un sis-
tem conceptual, organizatoric ºi funcþio-
nal, pe bazã de profesionalism, inde-
pendenþã ºi obiectivitate, aspecte ceru-
te pentru orice demers care urmãreºte
perfecþionarea mecanismelor europene,
dupã evaluãri serioase ºi consistente.

De fapt, Uniunea Europeanã face ace-
eaºi greºealã fãcutã ani mulþi de Statele
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Unite ale Americii, adicã o reglementare
excesivã, dar rezultatele au arãtat cã
sita a avut ochiuri largi, deci ineficace
comparativ cu scopul declarat.

Guvernanþa economicã a fost privitã la
început cu simpatie pentru dorinþa
comunã de a gãsi cãi de þinere sub con-
trol a complexitãþii activitãþilor financia-
re, elaborarea guvernanþei europene
fiind pusã sub coordonarea preºedin-
telui Consiliului Uniunii Europene, deci
cu o mare încredere ºi susþinere la cel
mai înalt nivel politic.

În ultimii doi ani s-au accelerat preocu-
pãrile pe linia guvernanþei economice ºi
s-au adoptat hotãrâri comune ale
Parlamentului ºi Consiliului European,
Comisiei Europene, toate cele trei insti-
tuþii fiind implicate decisiv în trasarea
cadrului guvernanþei economice: 

demararea procesului de funcþio-
nare a noilor organisme din domeni-
ul pieþei financiare, 

constituirea fondurilor acoperitoare
pentru mecanismul de ajutorare a
þãrilor membre din zona euro aflate
în dificultate, 

controlul deficitelor bugetare ºi
structurale, 

introducerea de intervenþii supra-
statale pentru a reveni la echilibrele
macroeconomice stabilite de Uniu-
nea Europeanã prin Tratatul de la
Maastricht sau a altor exigenþe
aprobate ulterior în vederea aplicãrii
mãsurilor economice stabilite la
nivel naþional de statele membre.

De fapt, Uniunea Europeanã constatã
cã interdependenþa dintre statele mem-
bre era mai evidentã, mai semnificativã
decât se estimase, dar participarea
fiecãrei þãri se realizeazã dupã înþelesul
limitat al fiecãrui stat membru, unele
state fiind în postura de a-ºi exprima
nemulþumirea faþã de acei membri care

nu respectã corelaþiile macroeconomice
din tratatele ºi documentele europene.

Am încercat sã scot în evidenþã faptul
cã majoritatea mãsurilor aprobate sunt
incomplete, incoerente, cu adevãr apro-
ximativ, din cauza intereselor locale, cã
se cheltuiesc prea multe fonduri pentru
instituþii suprastatale, cã nu s-au gãsit
soluþiile care sã aºeze instituþiile euro-
pene pe alte coordonate, prin schim-
barea legislaþiei lor, de corelare cu stan-
dardele profesionale ale unor profesii
liberale.

Ce se poate face?
Oricine doreºte sã cunoascã realitatea
economicã ºi socialã îºi poate propune
sã apeleze la evaluãri profesioniste,
corecte, obiective ºi independente, con-
statãri care vor putea fundamenta
deciziile viitoare.

Mã refer la faptul cã, fãrã a fi nevoie de
inventat roata, se pot utiliza expe-
rienþele verificate, cunoºtinþele acumu-
late din domeniul auditului statutar, fie
cel desfãºurat de instituþiile supreme de
audit (naþionale ºi de Curtea Europeanã
de Conturi), fie cel desfãºurat în mediul
economic, public ºi privat, reglementat
de Federaþia Europeanã a Experþilor
Contabili (FEE) ºi Federaþia Internaþio-
nalã a Contabililor (IFAC).

În fapt, auditul statutar ar trebui sã ofe-
re, în baza aplicãrii standardelor profe-
sionale, o opinie profesionistã asupra
modului în care sunt utilizate fondurile
europene, sunt constituite ºi repartizate
bugetele naþionale, cum sunt efectuate
cheltuielile publice comparativ cu obiec-
tivele stabilite, cum sunt promovate po-
liticile publice (fiscale, monetare, so-
ciale, de investiþii, de resurse umane,
de guvernanþã publicã etc.).

De aceea, s-ar dovedi necesar ca toate
þãrile membre sã aibã în legislaþia

naþionalã prevederi clare referitoare la
responsabilitatea financiarã cu privire la
existenþa strategiilor fiscale pe mai mulþi
ani, ca un factor decisiv în adoptarea de
politici publice, la programarea cheltu-
ielilor bugetare comparativ cu perioa-
dele de colectare a veniturilor, la cuprin-
derea unor constrângeri vizând datele
la care se pot efectua rectificãri bu-
getare, la condiþiile de evaluare a ten-
dinþelor, respectiv a prognozelor ori a
previziunilor economice.

Deseori, se omite corelarea cu politicile
monetare, de valori mobiliare, de alte
segmente ale pieþei financiare, iar pro-
dusele derivate pot expanda în credibili-
tatea utilizatorilor ºi provoca alte crize,
care astãzi nu pot fi estimate.

Cele mai multe aspecte discutabile, cu
consecinþe aspre se regãsesc în sec-
torul bancar, cel care a creat turbulenþe,
care ameninþã suveranitatea unor state,
aspecte care ar trebuie regândite ºi re-
poziþionarea ar fi în avantajul tuturor, iar
auditorii statutari împreunã cu metodo-
logia din guvernanþa corporativã pot
aduce plusvaloare în înþelegere, în
evaluare în gãsirea de soluþii, potrivit
recomandãrilor efectuate.

Elementele de responsabilitate finan-
ciarã, de disciplinã bugetarã au nevoie
clarã de consolidarea legislaþiei la nivel
european. Ca urmare, s-ar impune a-
doptarea de directive europene sau
chiar de regulamente pentru aplicarea
imediatã, astfel încât sã asigure atât un
cadru de raportare ºi de lucru unitar,
omogen ºi eficace, satisfãcând toate
exigenþele ºi necesitãþile, cât ºi un me-
canism de comunicare transparentã cu
utilizatorii informaþiilor dezvãluite de
auditori.

Cadrul de raportare este esenþial pentru
a asigura un proces de uniformizare a
legislaþiilor naþionale într-un spirit euro-
pean, abordare asumatã de toate þãrile
membre, reuºind sã rãspundã cerinþe-
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lor unor þãri influente din Uniunea
Europeanã. În acest sens, toate insti-
tuþiile europene, împreunã cu organis-
mele profesionale din domeniul auditu-
lui statutar, trebuie sã dezvolte meca-
nisme metodologice oportune, perfor-
mante, utile de creare a cadrului de
lucru pentru auditorii statutari care sã
poatã aplica standardele profesionale
pentru a prezenta o opinie conformã cu
exigenþele din cadrul de raportare.

Raportarea ºi prezentarea opiniei ar
trebui sã se realizeze în douã etape im-
portante ale activitãþii: înainte de înce-
perea procedurii de elaborare a bugetu-
lui, când se va avea în vedere estima-
rea parametrilor economici, la modul
general, dar cu accent pe corelãrile
necesare respectãrii prevederilor din
actele de guvernanþã economicã, ºi
dupã executarea bugetului fiecãrei þãri,
când se evalueazã activitatea desfãºu-
ratã ºi se constatã obiectiv modul de
încadrare sau nu în reglementãrile
europene.

Metodologia profesionalã este necesar
sã se refere la toate componentele care
sunt în interdependenþã sau se influen-
þeazã pe parcursul derulãrii: adoptarea
legislaþiei naþionale, organizarea ºi
funcþionarea sistemului, evaluarea ante
ºi post construcþie ºi execuþie buget,
dacã recomandãrile anterioare au fost
sau nu respectate, constatãrile curente,
noile recomandãri formulate, mãsuri de
guvernanþã care trebuie întreprinse etc.

Înainte de a implica Curtea Europeanã
de Justiþie, aºa cum doreºte Uniunea
Europeanã, care a iniþiat Acordul inter-
guvernamental de stabilitate financiarã,
ar trebui sã se colecteze probe de audit
indubitabile, realizate prin raþionament
profesional, pe baza standardelor de
lucru unificate, pentru a uºura înþe-
legerea termenilor misiunii ºi mai ales
pentru a þine cont de rezultatele expri-
mate prin opinia de audit.

Probabil cã aspectul cel mai greu de
standardizat va fi opinia auditorului sta-
tutar, dar aceasta poate fi conformã cu
cadrul de raportare în mai multe vari-
ante, fiecare exprimând o anume situ-
aþie care se poate încadra în accep-
tabilitate, echivalentã cu opinia fãrã 
rezerve, în acceptabilitate limitatã fãrã
abateri semnificative, dar care poate
reprezenta o tendinþã îngrijorãtoare,
având sinonimie în opinia cu rezerve ºi
în neacceptabilitate, corespunzãtor
opiniei nefavorabile, cu justificãri înte-
meiate pe probele de audit colectate.

Fiecare opinie poate reprezenta un
instrument de decizie a mangementului
politico – economic european ºi poate
contura direcþia de acþiune.

În cazul unei opinii nefavorabile, de
exemplu, s-ar putea presupune douã
direcþii de acþiune: o sancþionare prevã-
zutã în cadrul de guvernanþã ºi preluatã
în mod adecvat în standardele speciale
aferente evaluãrii guvernanþei economi-
ce ºi formularea de recomandãri vala-
bile atât pentru statul membru, cât ºi
pentru instituþiile europene care moni-
torizeazã activitatea. 

Se poate observa cã, potrivit standar-
delor profesionale, prin opiniile formu-
late se pot aduce contribuþii de neconte-
stat la identificarea conformãrii cu
cadrul de raportare, cu efectuarea unor
constatãri bazate pe probe colectate
dupã metodologii ºi cu formularea de
recomandãri pertinente, capabile de
schimbare a acelor situaþii care nu sunt
potrivite, pentru a folosi expresii pru-
dente.

Concluzii
Considerãm cã, pe baza opiniilor
avansate în acest articol, poate fi iniþi-
atã o dezbatere pe tema îmbunãtãþirii
guvernanþei economice ºi utilizãrii audi-
tului statutar, cu scopul de a gãsi soluþii
profesionale la marile îngrijorãri eco-
nomice europene.

În aceastã idee, instituþiile europene
responsabile trebuie sã-ºi asume
nerealizarea principalelor obiective de
supraveghere a pieþelor financiare, de
necorelare a activitãþilor dintre organis-
mele responsabile din piaþa financiarã
ºi, mai ales, sã acþioneze cu pragma-
tism.

Probabil cã iniþiativa ar trebui sã por-
neascã de la Comisia Europeanã care,
împreunã cu responsabilii pachetului de
guvernanþã economicã, sã propunã
organizaþiilor profesionale din domeniul
auditului – FEE, IFAC, INTOSAI – sã
gãseascã metoda prin care sã unifice
colaborarea acestora, þinând cont cã
standardele de audit financiar au fost
preluate de instituþiile supreme de audit
naþionale.

Profesioniºtii din domeniul auditului au
fãcut un pas hotãrâtor în direcþia uni-
formizãrii metodologice a profesiei,
existând încã suspiciunea cã unii audi-
tori din curþile de conturi nu îndeplinesc
integral criteriile de independenþã; dar
acestea sunt aspecte care pot fi sigur
soluþionate.
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1. Introducere
Inevitabil, în procesul de dezvoltare al
oricãrei entitãþi, indiferent de mãrime
sau forma de proprietate, apare necesi-
tatea implementãrii unui sistem de con-
trol intern. Responsabilitatea punerii în
practicã a unui sistem de control revine
conducerii entitãþii ºi face parte inte-
grantã din procesul de management.
Chiar dacã o organizaþie de dimensiune
micã, având o ierarhie mai puþin com-
plexã, este mai puþin structuratã în
demersul formal de organizare a con-
trolului intern, aceasta poate sã proiec-
teze mecanisme de control intern care
sã funcþioneze efectiv ºi în mod eficient. 

În momentul deciziei de implementare
a unui sistem de control intern, entita-
tea trebuie sã conºtientizeze atât be-
neficiile, cât ºi costurile aferente acestei
acþiuni. 

Din nefericire, în acest demers costurile
sunt vizibile ºi uºor de evaluat, în timp
ce beneficiile sunt mai puþin transpa-
rente. Entitatea va putea beneficia în
primul rând de creºterea gradului de
încredere în atingerea obiectivelor, va
putea avea o evoluþie predictibilã, iar în
ultimul rând va putea îndeplini cerinþele
legale. 

Atât analiza implementãrii mecanis-
melor de control intern, cât ºi evaluarea
cost-beneficiu trebuie sã se bazeze pe
o evaluare a riscurilor ce pot pune în
pericol finalitatea proceselor respective. 

Lucrarea încearcã sã punã în evidenþã
dificultatea implementãrii în mediul de
afaceri autohton, mai ales pentru fir-
mele de dimensiune micã ºi medie, a
conceptelor de administrare a riscurilor
integrate în cadrul unui sistem de con-
trol intern.
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analizã a riscului 
ºi implementarea
sistemului de 
control intern
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Risk Process Analysis and Internal Control
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2. Metodologia ºi
obiectivele cercetãrii

Scopul acestui articol îl constituie în
principal îmbogãþirea informaþiei de
specialitate referitoare la tematica pro-
cesului de analizã a riscului ºi imple-
mentarea sistemului de control intern
pentru activitatea practicienilor auditori
financiari din România. 

Obiectivul principal al articolului este
prezentarea unei modalitãþi de abor-
dare a procesului de implementare a
sistemului de control intern pe baza
abordãrii principiale propuse în cadrul
modelului COSO, dar ºi al analizei legã-
turilor cu modelul de management al
riscurilor. 

Lucrarea se înscrie în categoria
cercetãrii documentare aplicate, desti-
natã consolidãrii cunoºtinþelor practice
din domeniul auditului financiar, în
scopul perfecþionãrii cadrului general
de înþelegere al implicaþiei mediului de
control din perspectiva entitãþilor audi-
tate. 

Activitatea de cercetare pe care se
bazeazã articolul a constat în: (a) anali-
za cadrului legal semnificativ pentru
subiectul articolului, referitor la proble-
matica controlului intern din România,
(b) studiul propunerii modelului COSO -
2011 corelat cu tematica aleasã, dar ºi
(c) analiza comparativã cu modelul
COSO - ERM. 

Sursele de informare documentarã
prezentate în bibliografie fac parte din
literatura de specialitate din domeniul
auditului financiar, precum ºi al pro-
blematicii în discuþie. 

3. Problematica 
sistemului intern de

control ºi ISA 265
Standardul Internaþional de Audit „Co-
municarea deficienþelor în controlul
intern cãtre persoanele însãrcinate cu
guvernanþa ºi cãtre conducere”1 pre-
cizeazã cã auditorul financiar trebuie sã
comunice greºelile observate în demer-
sul de audit, care ar putea prezenta un
risc de denaturare semnificativã asupra
situaþiilor financiare. În acest cadru, de-
ficienþa în controlul intern este analizatã
prin efectul pe care aceasta poate sã-l
deþinã asupra situaþiilor financiare, deci
în cadrul sistemului de raportare, iar
aspectul legat de gradul de semnificaþie
este privit prin unghiul raþionamentului
profesional al auditorului. 

Persoanele cãrora auditorul trebuie sã
le adreseze observaþiile sale sunt la
nivelul conducerii familiarizate cu pro-
blematica specificã sistemului de con-
trol intern ºi bineînþeles care deþin
autoritatea pentru remedierea proble-
melor observate. În cadrul standardului
se enunþã considerente speciale pentru
cazul „entitãþilor mai mici” cu observaþia
cã, din punct de vedere conceptual,
problematica este identicã, dar cã for-
malitatea în aplicare poate fi diferitã.
Cauzele acestor diferenþe pot fi diverse,
pornind de la convingerea cã unele
activitãþi de control nu sunt necesare
din cauza implicãrii în mod direct a con-
ducerii sau a numãrului redus al anga-
jaþilor. În cadrul indiciilor asupra defi-
cienþelor semnificative, standardul in-
clude spre exemplu:

Absenþa unui proces de evaluare a
riscului în cadrul entitãþii, atunci
când ar fi fost normal sã fie stabilit;

Dovezi ale unui proces ineficient de
evaluare a riscului;

Probe ale unui rãspuns ineficient la
riscurile identificate.

Dintre controalele importante pentru
procesul de raportare financiarã, stan-
dardul enumerã, spre exemplu, con-
troalele legate de prevenirea ºi de-
tectarea fraudei sau controalele asupra
tranzacþiilor semnificative cu pãrþile afi-
liate. De asemenea, este interesantã
observaþia cã existã posibilitatea ca o
combinaþie de deficienþe cu efect asu-
pra aceluiaºi sold al contului, prezen-
tare sau afirmaþie relevantã sã poatã
spori riscurile de denaturare pânã la
generarea unei deficienþe semnificative.

4. Modelul COSO 
Unul dintre primii paºi pentru un model
integrat al sistemului de control intern a
avut loc în anul 1985 (SUA), prin ini-
þierea unei cercetãri asupra controlului
intern ºi a rolului sãu asupra organizaþi-
ilor (Comisia Naþionalã Împotriva Ra-
portãrii Financiare Frauduloase)2. Rolul
elaborãrii unui cadru integrat asupra
controlului intern a revenit organizaþiei
intitulate „Committee of Sponsoring
Organisations of the Treadway Com-
mission” (COSO), care în anul 1992
proiecteazã „Modelul de control intern”,
ce include cele cinci componente fun-
damentale:

Mediul de control;

Evaluarea riscurilor;
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Activitãþile de control;

Informaþiile ºi comunicarea;

Monitorizarea.

În luna decembrie 2011, COSO are
iniþiativa perfecþionãrii acestui model
prin lansarea unui dialog public, pe
baza unui document programatic care
sintetizeazã propunerile de îmbunã-
tãþire3. Comentariile pãrþilor interesate
au fost primite pânã la data de 31 mar-
tie 2012, iar sinteza va deveni publicã în
luna decembrie 2012. Necesitatea
schimbãrii, dupã douãzeci de ani de la
lansarea modelului, este determinatã
de schimbãrile dramatice ale mediului
de afaceri, prin complexitate, impact
tehnologic sau globalizare.

În accepþia modelului COSO, controlul
intern este constituit dintr-o sumã de
procese, efectuate de cãtre conducerea
unei entitãþi sau de alte persoane res-
ponsabile, cu scopul de a furniza o asi-
gurare rezonabilã în ceea ce priveºte
atingerea obiectivelor pentru desfã-
ºurarea eficientã ºi efectivã a operaþiu-
nilor, creºterea gradului de încredere al
raportãrilor (interne sau externe, finan-
ciare sau ne-financiare), precum ºi con-
formitatea cu cadrul legal aplicabil.

Dintre elementele care vor întãri mode-
lul, se numãrã conceptualizarea cadru-
lui integrat al controlului intern prin
intermediul principiilor ºi atributelor;
astfel celor 5 componente iniþiale li se
alãturã un numãr de 17 principii ºi 81 de

atribute, care vor fi prezentate în conti-
nuare. Aspectul inovator al noului model
pus în discuþie publicã – ºi anume con-
centrarea sistemului pe aspecte prin-
cipiale – va crea implicit ºi dificultatea
în aplicare. În aceastã situaþie, mana-
gementul trebuie sã evalueze dacã
principiile sunt înþelese din punct de
vedere al intenþiei de cãtre personalul
entitãþii sau dacã se aplicã în mod sub-
stanþial în interiorul organizaþiei. În
acest context, trebuie depuse eforturi
pentru a ajuta personalul sã înþeleagã
aceste principii ºi sã le aplice în activi-
tatea lor curentã. Dacã înþelegerea ºi
aplicarea principiilor enumerate va fi
defectuoasã, atunci sistemul nu va pu-
tea avea un efect real. Avantajul mode-
lului constã în faptul cã nu se aºteaptã
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în mod obligatoriu ca toate atributele sã
fie implementate în totalitatea lor, dar
absenþa aplicãrii unui atribut poate crea
deficienþe.

Cele cinci componente ale sistemului
intern de control, din unghiul de vedere
al noului model, pot fi sintetizate astfel:

4.1 MEDIUL DE CONTROL

Mediul de control constã în standarde-
le, procesele ºi structurile organizaþio-
nale care faciliteazã desfãºurarea con-
trolului intern în interiorul entitãþii
(Tabelul nr. 1).

4.2 EVALUAREA RISCULUI

Din diverse motive de naturã internã
sau externã, existã posibilitatea pentru
orice entitate de a nu-ºi putea atinge
obiectivele. Aceasta este raþiunea pen-
tru care entitãþile trebuie sã implemen-
teze un proces de identificare ºi evalu-
are a riscurilor ce ameninþã îndeplinirea
obiectivelor, bineînþeles în limitele unor
toleranþe rezonabile. 

Pornind de la evaluarea riscurilor, enti-
tatea poate sã stabileascã modalitãþile
de administrare ale unor mãsuri de
micºorare a impactului negativ. De-
oarece riscurile afecteazã obiectivele
este normal ca, înaintea evaluãrii de
risc, în cadrul entitãþii sã fie definite
obiectivele care trebuie îndeplinite. Nu
se poate implementa un proces de
evaluare a riscurilor fãrã a cunoaºte
care sunt obiectivele pe care entitatea
doreºte sã le atingã la diferite nivele de
organizare (Tabelul nr. 2).

4.3 ACTIVITÃÞILE DE CONTROL

În cadrul entitãþii, la diferite niveluri de
organizare sau la nivelul proceselor
specifice afacerii trebuie implementate
diferite „mecanisme” stabilite prin inter-
mediul politicilor ºi procedurilor care vor
minimiza riscul ca obiectivele stabilite
de conducere sã nu fie atinse. 

Activitãþile de control au un grad mare
de diversitate, ele se pot materializa în
mecanisme de aprobare / autorizare,
verificãri, reconcilieri, analize de perfor-

manþã sau aplicarea principiului sepa-
rãrii funcþiilor (Tabelul nr. 3).

4.4 INFORMAÞIE ºI COMUNICARE

Pentru a putea ajunge la realizarea
obiectivelor este necesar ca informaþia
relevantã de calitate sã fie comunicatã
intern sau extern. 

Sursele de informaþie pot proveni din
interiorul organizaþiei sau pot fi obþinute
din exteriorul acesteia (Tabelul nr. 4).

4.5. MONITORIZAREA ACTIVITÃÞII

În cadrul entitãþii, la diferite nivele tre-
buie implementate pe parcursul proce-
selor aferente afacerii activitãþi de eva-
luare continuã, care vor furniza infor-
maþie oportunã la momentul potrivit
pentru analiza sistemului de control.
Separat de aceste activitãþi de control
permanente trebuie realizate ºi evaluãri
independente, care vor fi efectuate peri-
odic, în funcþie de evaluãrile de risc sau
de rezultatele derivate din evaluarea
permanentã (Tabelul nr. 5).
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5. Controlul intern 
ºi cadrul de 

reglementare 
naþionalã

Iniþiativa introducerii conceptului de
control intern la nivel naþional a aparþi-
nut sectorului public, care a impus clari-
ficarea conceptelor ºi practicii din do-
meniu4. Definiþiile ºi cerinþele acestui
cadru normativ sunt inspirate din mo-
delele general acceptate de organizare
a controlului intern, cum ar fi cadrul de
control COSO, CoCo sau alte principii
de bunã practicã, acceptate la nivel
mondial. Ulterior, Ministerul Economiei
ºi Finanþelor a implementat în anul
2002, sub influenþa Comisiei Europene,
ceea ce s-a numit un „mini Sarbanes-
Oxley pentru România” 5. Pe linia inter-
naþionalã a dezvoltãrii codurilor etice de
bunã practicã se înscrie ºi iniþiativa

Bursei de Valori Bucureºti6, care în anul
2008 a emis un „Cod de Guvernanþã
Corporativã”, la care societãþile comer-
ciale („emitenþii”) ale cãror instrumente
financiare sunt tranzacþionate pe piaþa
reglementatã operatã de Bursa de
Valori Bucureºti S.A. (BVB) vor adopta
ºi se vor conforma, în mod voluntar. În
cadrul art.7 al codului BVB se fac reco-
mandãri directe cu privire la necesitatea
implicãrii consiliului de administraþie al
emitenþilor împreunã cu comitetele de
audit în procesul de elaborare a unor
reguli stricte referitoare la raportarea
financiarã, controlul intern ºi adminis-
trarea riscului.

Mai cunoscute pentru societãþile co-
merciale private din România, în dome-
niul recomandãrilor pe linia controlului
intern sunt prevederile Ordinului
3.055/2009 pentru aprobarea Regle-
mentãrilor contabile conforme cu direc-
tivele europene7. Documentul legislativ
prezintã în cadrul secþiunii 11 „Controlul

intern” definiþia conceptualã, precum ºi
necesitatea elaborãrii unor proceduri de
control intern. În accepþiunea respecti-
velor reglementãri, în cadrul controlului
intern se includ, printre altele, pre-
venirea ºi controlul riscurilor de a nu
atinge obiectivele fixate. Componentele
controlului intern, enumerate în cadrul
art. 310, punctul (1) sunt în esenþã cele
5 componente al modelului COSO;
cadrul de reglementare recomandã în
art. 310 ca în cadrul sistemului de con-
trol intern sã fie inclus:

un sistem care urmãreºte, pe de o
parte, analizarea principalelor riscuri
identificabile în ceea ce priveºte
obiectivele entitãþii ºi, pe de altã par-
te, asigurarea existenþei de proce-
duri de gestionare a acestor riscuri;

activitãþi corespunzãtoare de con-
trol, pentru fiecare proces, conce-
pute pentru a reduce riscurile sus-
ceptibile sã afecteze realizarea
obiectivelor entitãþii.
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Recomandãrile secþiunii 11 nu prezintã
însã explicaþii ajutãtoare pentru socie-
tãþile comerciale în vederea implemen-
tãrii acestui sistem de evaluare a riscu-
rilor, însoþit de procedurile de gestiona-
re a respectivelor riscuri. Reglementa-
rea contabilã impune de asemenea ca
în „Raportul administratorilor” sã fie
cuprinse informaþii referitoare la con-
trolul intern, aºa cum este acesta
prezentat la secþiunea 11 „Controlul in-
tern” din respectivele reglementãri.
Considerãm cã abordarea pe baza prin-
cipiilor ºi atributelor, aºa cum este pro-
iectatã în cadrul propunerii modelului
COSO ºi care a fost lansatã în cadrul
dialogului public în decembrie 2011, ar
putea constitui un ghid de urmat pentru
conducerea entitãþilor care doresc sã
aplice prevederile secþiunii 11 (OMF
3.055/2009). În realitatea practicã a so-
cietãþilor comerciale private din Româ-
nia putem constata cã, din punct de
vedere al dezvoltãrii implementãrii acti-
vitãþilor de evaluare a riscurilor, ne si-
tuãm într-o etapã incipientã, unde în
cadrul entitãþilor nu se realizeazã evalu-
area riscurilor decât local, la nivelul
unor sub-activitãþi. O dovadã în acest
sens o constituie absenþa structurilor de
audit intern în cadrul entitãþilor care în
mod normal ar trebui sã implementeze
aceastã activitate.

6. Managementul
riscului

Problematica riscului în corelaþie cu ati-
tudinea entitãþii ºi cultura sa organiza-
þionalã constituie o preocupare majorã
pentru mediul economic ºi social. Din
nefericire, realitatea demonstreazã cã
implementarea unui mediu integrat al
gestionãrii riscului în cadrul sistemului
de control al entitãþilor este o raritate,

cel puþin în mediul autohton. Cadrul teo-
retic ºi legislativ prezintã ca o compo-
nentã principalã a sistemului de control,
activitatea de evaluare a riscului, dar în
practicã implementarea acestui concept
întâmpinã dificultãþi generate atât de
impredictibilitatea mediului economic
actual, dar ºi de lipsa unei pregãtiri
tehnice corespunzãtoare. Conceptul de
management al riscurilor (Enterprise
Risk Management – ERM) a fost inte-
grat în cadrul sistemului de control
intern pentru prima datã în anul 2003,
odatã cu demararea proiectului mo-
delului COSO – ERM, iar varianta finalã
a fost elaboratã în anul 20048. Compo-
nentele principale (8) ale unui sistem
ERM sunt:

Mediul intern: atitudinea organiza-
þiei, viziunea despre risc a condu-
cerii, mediul operaþional;

Obiectivele: conducerea trebuie sã
implementeze un proces de stabilire
a obiectivelor;

Identificarea evenimentelor: tre-
buie sã existe un proces de identifi-
care a evenimentelor interne sau
externe care pot afecta atingerea
obiectivelor, precum ºi separarea
acestora în riscuri sau oportunitãþi;

Evaluarea riscurilor: riscurile tre-
buie analizate din punct de vedere al
cuantificãrii impactului, dar ºi al pro-
babilitãþii de apariþie; de asemenea
trebuie evaluat riscul rezidual, care
continuã sã existe dupã implemen-
tarea unor mecanisme de control;

Rãspunsul la riscuri: poate fi de
acceptare, evitare, reducere sau
împãrþire a riscurilor prin acþiuni
care se raporteazã la nivelul tole-
ranþei la riscuri;

Activitãþi de control: politici ºi pro-
ceduri referitoare la modul de

rezolvare al rãspunsului la riscuri;

Informare ºi comunicare: informa-
þia relevantã este identificatã, obþi-
nutã ºi comunicatã în forma potrivitã
ºi la momentul oportun persoanelor
responsabile;

Monitorizare: sistemul ERM este
monitorizat prin intermediul unei
supravegheri continue sau indepen-
dente, iar modificãrile necesare sunt
efectuate.

Aceste componente trebuie corelate cu
obiectivele entitãþii – strategice, opera-
þionale, de raportare ºi conformitate cu
cadrul legislativ sau de reglementare.
Observãm cã, în plus faþã de modelul
COSO propus pentru discuþie în anul
2011 (Tabelul nr. 2), apar obiectivele
strategice ale entitãþii. Cele opt compo-
nente enumerate mai sus pot fi imple-
mentate pentru o entitate de dimensi-
une micã sau medie într-o manierã mai
permisivã ºi probabil mai puþin formalã.
Implementarea formalã a modelului
ERM presupune utilizarea unor instru-
mente specifice cum ar fi „Registrul de
riscuri”, crearea unor responsabilitãþi
specifice (spre exemplu, „Responsabi-
lul pentru riscuri”) ºi bineînþeles pro-
iectarea ºi aplicarea procedurilor speci-
fice de administrare a riscurilor.

7. Concluzii
Pentru auditorii financiari, înþelegerea
controlului intern al unei entitãþi consti-
tuie baza pentru elaborarea strategiei
de audit. Aceastã înþelegere este obþi-
nutã prin evaluarea ºi testarea compo-
nentelor controlului intern la nivelul pro-
ceselor sau al aplicaþiilor. Pentru a ajun-
ge sã evaluãm ºi sã testãm controalele
interne ale unei entitãþi este utilã înþe-
legerea metodologiei de implementare
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a unui sistem de control intern, precum
ºi a conceptului de risc asociat îndepli-
nirii obiectivelor. Prezentarea unei ast-
fel de metodologii este utilã nu numai
auditorilor financiari, dar ºi personalului
responsabil al diferitelor organizaþii.
Noul model bazat pe principii ºi atribute,
lansat în discuþie de cãtre COSO, poate
constitui o modalitate de a începe studi-
ul teoretic al acestor concepte ºi, de ce
nu, pentru aplicarea practicã.
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2012 ºi la 31 mai 2012 la lucrãrile desfã-
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Party, gãzduitã de FEE. La aceste întâlniri
s-au discutat materiale cu privire la:

Propunerile Comisiei Europene refe-
ritoare la modificarea Directivei a 4-a
ºi a 7-a privind contabilitatea, respec-
tiv cerinþele de auditare a companiilor
mici, precum ºi poziþia FEE în aceastã
privinþã.

Prezentarea activitãþii Monitoring
Group, PIOB, a board-ului de elabo-
rare standarde ºi a Compliance
Advisory Panel, care funcþioneazã
sub auspiciile IFAC.

PIOB-The Public Interest Oversight Board
ºi MG – Monitoring Group au funcþia de
supraveghere ºi revizuire ºi reprezintã
legãtura între emitenþii standardelor ºi
autoritãþile publice responsabile pentru
adoptarea standardelor, facilitând asimi-
larea acestor reglementãri.

Lansarea spre dezbaterea publicã a a-
cestor documente s-a fãcut pentru a co-
lecta propuneri de îmbunãtãþire a formei
de structurã a guvernanþei. Se aºteaptã ca
la finalul acestui an sã se creioneze con-
cluziile finale ale raportului.

Draft-ul Standardului privind Audi-
tarea Pãrþilor Afiliate specifice Eu-
ropei. FEE susþine poziþia ºi iniþiativa
PCAOB de a îmbunãtãþi comunicarea
în sensul terminologiei, bazându-se
pe practicã. Se doreºte explicarea
detaliatã a riscului de fraudã sau
definirea obiectivelor de audit pentru
pãrþi afiliate.

Întrucât tranzacþiile cu pãrþi afiliate depã-
ºesc graniþele europene, FEE considerã
cã diferenþele de tratamente trebuie sã fie
minime.

La întâlnirea din 31 mai a.c. s-au discutat
amendamentele fãcute la ºedinþa prece-
dentã, din 4 mai, la propunerile Comisiei
Europene referitoare la Directivã ºi la
reglementãrile ce privesc auditul statutar.
Au fost puse în dezbatere ºi douã teme
principale care privesc „Comunicarea în
audit” ºi „Viitorul auditului”. FEE con-
siderã cã auditul ºi auditorii continuã sã
aibã un rol esenþial în economia în schim-
bare atât pentru pieþele de capital, cât ºi
pentru IMM-uri. Pentru entitãþile publice
auditorul ar trebui sã raporteze Comite-
tului de Audit toate slãbiciunile controlului

intern. Auditorii trebuie sã atragã atenþia
acþionarilor asupra aspectelor ce privesc
continuitatea activitãþii, aspecte necesar a
fi gãsite în rapoartele manageriale.

În continuare, s-a prezentat proiectul scri-
sorii FEE adresatã ca rãspuns la con-
sultarea solicitatã de Grupul de Monito-
rizare Publicã - PIOB, reglementatorilor în
domeniul standardelor care lucreazã sub
auspiciile IFAC.

Reprezentanþi din fiecare þarã au relatat
despre noutãþile în domeniul profesiei. În
prima sesiune, reprezentantul CAFR a
prezentat, ca noutate, întâlnirea organiza-
tã de CAFR cu europarlamentarul Se-
bastian Bodu ºi cu un reprezentant al
ICAEW privind asimilarea politicilor de
audit europene, precum ºi publicarea
Ghidului de standarde internaþionale
de audit pentru IMM-uri, iar în a doua
sesiune a informat despre  douã eveni-
mente importante care s-au desfãºurat în
luna mai la Bucureºti, unul referitor la a
14-a Conferinþa FIDEF,  organizatã îm-
preunã de CECCAR ºi CAFR, cu tema
„Cooperarea între mediul universitar ºi
organismele profesionale pentru con-
solidarea formãrii iniþiale ºi continue în
domeniul contabilitãþii, auditului ºi fis-
calitãþii”, precum ºi o dezbatere organi-
zatã de ACCA cu sprijinul CAFR, referi-
toare la noile cerinþe ale UE în domeniul
auditului. 

Participarea CAFR 
la evenimente 

profesionale 
organizate de FEE



Introducere
Premisa realizãrii acestei cercetãri a fost aceea de a identifi-
ca în ce mãsurã bugetele joacã un rol activ în cadrul enti-
tãþilor economice, pe fondul controverselor conceptuale exis-
tente în literatura de specialitate. Deºi bugetele oferã mana-
gementului entitãþilor economice un referenþial pentru succe-
sul obiectivelor propuse, dinamica mediului economic ºi faþe-
tele conceptuale atribuite acestora reprezintã o provocare
pentru confirmarea/infirmarea corelaþiei dintre bugete ºi reali-
tatea economicã. Prezenta cercetare vizeazã o sintezã a 
abordãrilor conceptului de buget, a tipologiei bugetelor, dubla-
tã de identificarea argumentelor, respectiv a contraargumen-
telor privind rolul bugetelor în cadrul entitãþilor economice. 

Metodologia cercetãrii
Cercetarea efectuatã are ca obiectiv identificarea modului de
percepere a conceptului de buget la nivelul literaturii de spe-
cialitate ºi conturarea rolului actual ce revine bugetelor în
cadrul entitãþilor economice.

Prezenta cercetare are în vedere o sintezã a ideilor conver-
gente ºi divergente publicate pe aceastã temã în literatura de
specialitate. Pentru atingerea obiectivului propus s-a utilizat o
metodologie de cercetare fundamentalã. De asemenea, s-a
recurs la mecanisme deductive ºi inductive de cercetare pen-
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Assertions and Controversies
Concerning Budgets in Economic
Entities 
In an economic environment dominated by uncertainty,
the risk of failure for economic entities keeps on growing.
In this context, budgets represent a challenge both for
researchers and professional accountants. Through this
fundamental research we answer the controversy con-
cerning the classification of budget as an out of date con-
cept. The research realizes a synthesis of the ideas pub-
lished regarding this subject in the national and interna-
tional literature. This article presents the concept of budg-
et and his different facets, identifies the divergences and
interferences regarding the types of budgets and propos-
es a new approach to the classification of budgets in eco-
nomic entities. Also, identifies and analyzes the argu-
ments and counter arguments concerning the opportunity
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Abstract



tru delimitarea abordãrilor conceptului de buget, identificarea
ºi analiza tipologiei bugetelor ºi prezentarea argumentelor ºi
contraargumentelor privind necesitatea ºi utilitatea bugetelor
în entitãþile economice

1. Aserþiuni conceptuale 
privind bugetul 

în entitãþile economice
În accepþiunea clasicã, bugetul reprezintã un plan în care se
prevãd veniturile ºi cheltuielile probabile ale unui stat, ale
unei întreprinderi, instituþii, pe o perioadã de timp determinatã
(http://dexonline.ro/)1.Teoria economicã atribuie bugetului
conotaþii limitate la bugetul de familie ºi la bugetele publice
(Angelescu et al, 2001)2. Totuºi, o analizã a acestor conotaþii
reflectã elemente precum venituri, cheltuieli, previziune, care
interfereazã cu accepþiunea clasicã.

Din punct de vedere al definirii bugetului în sfera contabilitãþii,
abordãrile sunt variate. Caraiani et al (2010)3 considerã cã
bugetul reprezintã o previziune cifricã a obiectivelor ºi mijloa-
celor pentru realizarea lor, luând în considerare toate funcþi-
ile ºi subunitãþile entitãþii. De asemenea, autorii atribuie un rol
important controlului bugetar, deoarece identificã disfuncþio-
nalitãþile, analizeazã abaterile ºi transmite informaþiile mana-
gementului în vederea adoptãrii deciziilor. Într-o altã viziune,
Cãlin et al (2000)4 apreciazã cã bugetul reprezintã un instru-
ment de armonizare ºi de eficientizare a relaþiei dintre cheltu-
ieli ºi venituri la nivelul unei entitãþi. Filip et al (2001)5 definesc
bugetul ca fiind un plan care prezintã modul în care vor fi rea-
lizate obiectivele strategice ale entitãþii. Pentru Hongren et al

(2006)6 bugetul este expresia cantitativã a unui plan de acþi-
une propus de conducere pentru o perioadã specificã ºi un
sprijin în coordonarea acþiunilor necesare pentru a imple-
menta acest plan. Glãvan (2009)7 susþine cã bugetul este un
instrument de reglare a comportamentelor din interiorul unei
organizaþii care include entitãþi ce prezintã uneori obiective
divergente.

Hansen & Van der Steder (2004)8 abordeazã bugetul din
punct de vedere al avantajelor pe care le genereazã enti-
tãþilor economice. În acest sens, autorii aduc urmãtoarele
argumente: este util în planificarea operaþionalã a activitãþii,
ajutã la evaluarea performanþelor, la comunicarea obiec-
tivelor stabilite ºi la definirea strategiei. O idee similarã este
susþinutã ºi de Hansen et al (2003)9, care apreciazã cã pro-
cesul de bugetare a activitãþii entitãþilor contribuie la creº-
terea eficienþei prin planificare ºi coordonare, fiind un instru-
ment important în exercitarea funcþiei de control ºi în com-
pararea rezultatelor efective cu cele planificate.

King et al (2010)10 respectiv Fisher et al (2002)11 abordeazã
interferenþa dintre buget ºi performanþa financiarã a entitãþilor
economice. King et al (2010) afirmã cã tehnica de bugetare
adoptatã de cãtre o entitate economicã este dependentã de
caracteristicile afacerii, reflectate prin urmãtoarele variabile:
mãrimea entitãþii, structura acesteia, strategia adoptatã ºi
percepþia entitãþii asupra incertitudinii mediului. Având ca
premise globalizarea, competitivitatea ºi obiectivul de
creºtere a eficienþei ºi eficacitãþii entitãþilor economice, Fisher
et al (2002) considerã cã bugetul este instrumentul care a
rãspuns nevoilor entitãþilor economice deoarece manageri-
azã ºi controleazã tranzacþiile economico-financiare, coor-
doneazã alocarea resurselor ºi contribuie la procesul de
evaluare a performanþelor. 
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Dintr-o viziune tridimensionalã, Huang &Chen (2009)12 evi-
denþiazã interdependenþa dintre comportamentul adoptat de
cãtre manager în procesul de elaborare a bugetelor, jocul
bugetar al managerilor ºi atitudinea faþã de procesul bugetar.
Prin asocierea jocului bugetar cu comportamentul adoptat de
cãtre manager, autorii considerã cã un comportament de
leadership bazat pe recompense condiþionate are un efect
pozitiv direct asupra atitudinii faþã de procesul de bugetare ºi
un efect indirect prin jocurile economice, iar un comporta-
ment bazat pe sancþiuni condiþionate are un impact negativ
indirect asupra atitudinii faþã de procesul de bugetare ºi un
efect indirect prin jocuri infidele.

Libby (1999)13 ºi Chang et al (2006)14 abordeazã bugetarea
din perspectiva participativã.

În viziunea lui Libby (1999) o bugetare corectã este conside-
ratã bugetarea participativã, care presupune interacþiunea a
douã componente: implicarea angajaþilor în procesul de bu-
getare ºi de adoptare a deciziilor ºi explicarea ignorãrii opini-
ilor salariaþilor asupra procesului bugetar. Chang et al (2006)
pledeazã pentru bugetarea participativã ºi analizeazã im-
pactul acesteia asupra performanþelor angajaþilor prin inter-
mediul ambiguitãþii rolului angajatului, dedicãrii ºi satisfacþiei
postului ocupat de cãtre angajat. Din acest punct de vedere,
autorii atribuie bugetãrii participative triplu rol: cognitiv, moti-
vaþional ºi de creºtere a valorii. Rolul cognitiv al bugetelor
participative evidenþiazã faptul cã participarea angajaþilor la
procesul de bugetare/elaborare a bugetelor le oferã oportuni-
tatea de a interacþiona ºi disemina informaþii ºi cunoºtinþe,
îmbunãtãþindu-ºi astfel performanþa prin reducerea ambigui-
tãþii asupra rolului angajatului. Rolul motivaþional se referã la
faptul cã participarea angajaþilor la procesul de bugetare a
activitãþii entitãþii economice îi determinã pe aceºtia sã ac-
cepte ºi sã se dedice realizãrii ºi executãrii bugetelor, îmbu-
nãtãþindu-ºi astfel performanþele. Rolul de creator de valoare

al bugetelor participative are ca efect creºterea satisfacþiei
angajaþilor, deoarece participarea angajaþilor la elaborarea
bugetelor creeazã un efect de sinergie, cu impact asupra per-
formanþei financiare a entitãþii. Din perspectiva dualã, buget-
capital uman, cercetarea efectuatã de cãtre Ihantola (2006)15

evidenþiazã faptul cã indivizii percep ºi interpreteazã bu-
getele asociindu-le semnificaþii subiective, iar dacã percepþia
acestora asupra bugetãrii este favorabilã, obiectivele stabilite
vor fi realizate mai facil. 

O viziune integrantã poate fi consideratã cea propusã de
cãtre Kilfoyle & Richardson (2011)16 care coreleazã teoria
agenþiei cu procesul bugetar. Demersul acestei abordãri are
în vedere asimetria informaþionalã dintre principal (responsa-
bilul cu alocarea resurselor) ºi agent (entitatea/structura care
primeºte resursele ºi cãreia i se deleagã autoritatea pentru
utilizarea acestora), generatã de interesele personale, con-
trare entitãþii, manifestate de cãtre agent. În aceastã accepþi-
une, bugetul reprezintã un contract ce prezintã drepturile ºi
obligaþiile pãrþilor, iar procesul bugetar reprezintã o negociere
între principal ºi agent în vederea stabilirii bugetelor, a me-
canismelor de monitorizare ºi de raportare a rezultatelor. 

Contrar afirmaþiilor anterioare, care susþin oportunitatea ºi
avantajele utilizãrii bugetelor în cadrul entitãþilor economice,
Hope & Fraser (2003, a,b)17 considerã cã procesul de buge-
tare trebuie eliminat deoarece consumã timp ºi reduce flexi-
bilitatea ºi capacitatea entitãþii economice de a se adapta la
mediu. Pe o poziþie contrarã din punct de vedere al avanta-
jelor bugetelor se situeazã ºi Welch (2005)18, conform cãruia
bugetarea este cea mai ineficientã practicã de management
deoarece consumã energia ºi timpul entitãþii, îi limiteazã cre-
ativitatea, dezvoltarea ºi oportunitãþile ºi încurajeazã un com-
portament neproductiv, determinând entitatea sã se situeze
în zona mediocritãþii. 
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Albu&Albu (2006)19 identificã urmãtoarele limite ale buge-
telor: concentrarea pe resurse ºi nu pe client; focalizarea pe
departamente ºi nu pe interdependenþe; un control retro-
spectiv ºi nu prospectiv; un control formal care identificã inefi-
cacitatea ºi nu cauzele; absenþa focalizãrii pe corelaþia cost-
valoare. Ca rãspuns la aceste limite, Albu&Albu propun ur-
mãtoarele alternative: îmbunãtãþirea procesului de bugetare
prin reînnoirea ºi modernizarea bugetãrii, apelându-se la
bugetarea bazã zero, la bugetarea bazatã pe activitãþi, la
bugetarea bazatã pe valoare, la bugetele glisante sau renun-
þarea la bugete ºi înlocuirea acestora cu instrumente precum
benchmarking sau ABM (Activity Based Management).

Având drept ipoteze limitele bugetãrii - discrepanþa dintre
efectele ºi eforturile bugetãrii, inflexibilitatea bugetelor într-un
mediu dinamic, posibilitatea de manipulare, limitarea ascen-
siunii pentru inovare - rezultatele studiului empiric efectuat de
cãtre Libby & Lindsay (2010)20 au evidenþiat cã majoritatea
entitãþilor economice respondente pledeazã pentru utilizarea
bugetelor deoarece beneficiile obþinute depãºesc costurile
angajate, timpul alocat de cãtre manageri este redus, iar o
bunã bugetare determinã obþinerea unor performanþe supe-
rioare. 

Prin urmare, ipotezele cercetãrii au fost infirmate, problema
care se ridicã fiind nu renunþarea la procesul de bugetare, ci
adaptarea practicilor bugetare la necesitãþile entitãþilor eco-
nomice. În acest sens, Libby & Lindsay propun comunicarea
orientatã de jos în sus, realizarea de previzionãri flexibile ºi
alinierea cu planurile strategice ale entitãþii.

Cercetarea accepþiunilor conceptuale privind bugetul evi-
denþiazã cã acesta este un instrument managerial complex,
unitar ºi integrat, care fundamenteazã ºi orienteazã procesul
decizional al managementului spre obþinerea, monitorizarea
ºi îmbunãtãþirea performanþei financiare a entitãþilor econo-
mice. De asemenea, bugetul prezintã ºi o faþetã participativã
generatã de implicarea tridimensionalã a capitalului uman-
cognitiv, motivaþional, subiectiv - în procesul bugetar, care
creeazã un efect de sinergie, cu impact pozitiv asupra perfor-
manþei entitãþii. Deºi aserþiunile privind bugetarea sunt pre-

ponderent pozitive, criticile vehemente devoalate de literatu-
ra de specialitate sunt constructive ºi induc concluzia con-
form cãreia bugetele nu sunt desuete.

2. Tipologia bugetelor 
în entitãþile economice 

– o abordare multidimensionalã
La nivelul literaturii de specialitate existã o varietate de criterii
de clasificare a bugetelor, fiecare dintre acestea oferind o
nouã dimensiune a bugetelor.

Din perspectiva globalã a entitãþii, Ionaºcu et. al.(2001)21 iden-
tificã urmãtoarea tipologie a bugetelor: bugete de exploatare,
bugete de investiþii, bugetul cheltuielilor generale ºi sintezele
bugetare. În aceastã accepþiune, sintezele bugetare includ
bugetul de trezorerie ºi situaþiile financiare previzionale. Cãlin
et al (2001)22 abordeazã tipologia bugetelor într-o manierã
dualã, respectiv nivelul de activitate ºi importanþã. Astfel, în
funcþie de nivelul de activitate pentru care se elaboreazã,
identificã bugete fixe ºi bugete flexibile. Raportat la importanþa
bugetelor, identificã: bugete de bazã, care se identificã prin
bugetul de producþie; bugete rezultante alcãtuite din bugetul
aprovizionãrii, bugetul investiþiilor, bugetul trezoreriei.

Într-o altã viziune, Caraiani et al (2008)23 abordeazã bugetul
master ºi bugetele periodice. Bugetele periodice includ com-
ponentele: bugetul vânzãrilor, bugetul activitãþii comerciale,
bugetul de producþie, bugetul costurilor de producþie, bugetul
aprovizionãrilor, bugetul activitãþii de aprovizionare, bugetul
resurselor umane, bugetul cheltuielilor indirecte de producþie,
bugetul cheltuielilor generale de administraþie, bugetul chel-
tuielilor de capital. Bugetul master încorporeazã bugetul de
trezorerie previzional, contul de rezultate previzional ºi
bilanþul previzional.

Din punct de vedere al dimensiunii temporale, Hongren et al
(2006)24 propune bugetul glisant/continuu, iar la nivelul
entitãþii decupeazã bugetul general în buget operaþional ºi
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buget financiar. Bugetul operaþional este format din urmã-
toarele categorii de bugete: bugetul veniturilor, bugetul
stocurilor finale, bugetul producþiei, bugetul costurilor directe
ale materiilor prime, bugetul costurilor directe ale muncii pro-
ductive, bugetul cheltuielilor generale de producþie, bugetul
costurilor bunurilor vândute, bugetul cheltuielilor de cerce-
tare-dezvoltare/proiectare, bugetul cheltuielilor de marketing,
bugetul cheltuielilor de distribuþie, bugetul cheltuielilor de
deservire a clienþilor, bugetul cheltuielilor administrative, con-
tul de rezultate bugetat. În ceea ce priveºte bugetul financiar,
acesta include bugetul cheltuielilor de capital, bugetul de tre-

zorerie, bilanþul contabil bugetat, situaþia fluxurilor de tre-
zorerie bugetate. Din perspectiva managementului, Badea &
Dobrin (2006)25 delimiteazã douã categorii de bugete: bugete
determinante ºi bugete rezultate, generate de cele determi-
nante. Bugetul determinant este reprezentat de bugetul vân-
zãrilor ºi bugetul producþiei, iar bugetul rezultat reuneºte
bugetul de aprovizionare, bugetul de cheltuieli administrative,
bugetul de întreþinere ºi reparaþii, bugetul de investiþii ºi buge-
tul de trezorerie. De asemenea, autorii abordeazã tipologia
bugetelor din perspectiva funcþiilor entitãþii, respectiv bugetul
funcþiei comerciale, bugetul funcþiei de producþie, bugetul
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Bugetul de investiþii este reprezentat de bugetul cheltuielilor
de capital, iar bugetul de finanþare se identificã cu previziu-
nea cheltuielilor ºi veniturilor generate de sursele atrase, res-
pectiv plasate pe centre de responsabilitate. Situaþiile finan-
ciare previzionale sunt alcãtuite din bugetul de trezorerie pre-
vizionat, contul de rezultate previzional ºi bilanþul previzional. 

3. Argumente ºi 
contraargumente privind 

utilitatea bugetelor 
în entitãþile economice

La nivelul oricãrei entitãþi economice, bugetul reprezintã un
instrument managerial util în gestionarea ºi controlul activi-

tãþilor pe care le desfãºoarã deoarece oferã un referenþial
pentru îndeplinirea obiectivelor propuse ºi pentru a fi perfor-
mantã. Deºi este inclus în categoria instrumentelor de mana-
gement al performanþei, necesitatea ºi utilitatea bugetelor în
entitãþile economice genereazã controverse la nivelul litera-
turii de specialitate, bugetul fiind considerat desuet. 

Pentru a identifica rolul bugetelor în cadrul entitãþilor eco-
nomice, în tabelul nr.2 prezentãm principalele argumente ºi
contraargumente.

Analiza raportului argumente-contraargumente privind utili-
tatea bugetelor în cadrul entitãþilor economice reflectã
prevalenþa argumentelor, focalizate pe o abordare integratã a
entitãþii, definitã de elementele: motivare, implicare activã,
exhaustivitate, inter-relaþionare, coabitare, coordonare, con-
trol, performanþã. Argumentele în defavoarea elaborãrii
bugetelor, deºi parþial justificate, considerãm cã nu limiteazã

funcþiei de aprovizionare ºi bugetul funcþiei administrative.
Analiza dualã criterii de clasificare - tipologia bugetelor evi-
denþiazã cã, deºi existã o serie de incongruenþe în ceea ce
priveºte criteriile de clasificare ºi titulatura bugetelor, tipologia
acestora interfereazã. Prin comensurarea criteriilor de clasifi-
care prezentãm principalele categorii de bugete specifice
entitãþilor economice (Tabel nr.1). 

Pentru a contura o imagine exhaustivã privind bugetele la
nivelul entitãþilor economice, complementar identificãrii
tipologiei ºi particularitãþilor bugetelor (Tabelul nr. 1), prezen-
tãm în Figura nr. 1 relaþiile dintre bugete, precum ºi sursele
informaþionale ale acestora. Astfel, analiza profundã a bu-
getelor evidenþiazã inter-relaþionarea acestora, dar ºi
impactul individual ºi unitar asupra trezoreriei entitãþii. 

Având în vedere cã trezoreria asigurã sustenabilitatea enti-
tãþilor economice, dar ºi realitãþile economice care le expun

în mod progresiv riscului de lichiditate, prin cercetarea efec-
tuatã propunem o nouã abordare a clasificãrii bugetelor,
focalizatã pe funcþiile entitãþilor economice. Potrivit acestui
criteriu, delimitãm urmãtoarele categorii de bugete: bugetul
de exploatare, bugetul de investiþii, bugetul de finanþare ºi
situaþiile financiare previzionale. 

Bugetul de exploatare reuneºte bugetul vânzãrilor, bugetul
activitãþii comerciale, bugetul de producþie, bugetul costurilor
de producþie, bugetul aprovizionãrilor, bugetul activitãþii de
aprovizionare, bugetul resurselor umane, bugetul cheltuielilor
indirecte de producþie, bugetul cheltuielilor generale de
administraþie. 

Într-o viziune analiticã, prin decuparea funcþiei de exploatare
în diferite activitãþi ale entitãþii, identificãm urmãtoarele com-
ponente ale bugetului de exploatare:
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demersul elaborãrii ºi utilitatea acestora la nivelul entitãþilor
economice. Prin construirea reþelei de bugete, considerãm
cã strategiile ºi obiectivele definite pe o perioadã de timp de
cãtre entitãþile economice sunt cuantificate ºi transformate în
planuri de acþiune, cu impact pozitiv asupra performanþei
financiare a acestora. Raportate la timpul prezent, informaþi-
ile complementare degajate prin elaborarea bugetelor
atenueazã riscul managementului entitãþii economice de a se
confrunta cu evenimente neprevãzute. Din acest punct de
vedere, apreciem cã bugetul este ºi un instrument prudenþial.
Din perspectiva auditului financiar, considerãm cã bugetele
reprezintã probe complementare prin care auditorul apreci-
azã continuitatea activitãþii entitãþilor economice.

Concluzii 
Cercetarea efectuatã evidenþiazã cã bugetul este un concept
amplu abordat în literatura de specialitate la nivel internaþio-

nal ºi naþional. Analiza accepþiunilor ºi disensiunilor concep-
tuale privind bugetele entitãþilor economice reflectã interfe-
renþe reprezentate de caracterul complex, unitar ºi integrat al
acestora. Astfel, bugetul fundamenteazã, orienteazã ºi
responsabilizeazã managementul în procesul decizional
privind performanþa financiarã a entitãþilor economice, ceea
ce îi conferã acestuia un rol activ. 

Un alt argument care infirmã caracterul desuet al bugetelor
este dat de conturarea, dezvoltarea ºi promovarea unei vi-
ziuni prudenþiale la nivelul fiecãrei structuri a entitãþilor eco-
nomice, dar ºi la nivel global, în concordanþã cu realitãþile
economice ale acestora. 

Ca direcþii de cercetare viitoare ne propunem continuarea
cercetãrii din perspectiva aplicativã, în cadrul cãreia sã iden-
tificãm deciziile pe care le adoptã managementul unei entitãþi
economice ºi impactul asupra performanþei financiare în
ipoteza elaborãrii bugetelor, respectiv a absenþei bugetelor.
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Introducere
În prezent, mediul economic ºi social se
aflã într-o continuã evoluþie, entitãþile
fiind supuse unor constrângeri puter-
nice atât din mediul extern, cât ºi din cel
intern. Situaþiile financiare interimare
sunt un instrument de pilotare ºi de in-
tegrare a funcþiei contabile în gestiunea
entitãþii, fiind, totodatã, ºi un instrument
de comunicare internã ºi externã, desti-
nat creºterii fiabilitãþii informaþiei finan-
ciare raportate. 

Este cunoscut faptul cã informaþiile
financiare sunt utile dacã sunt raportate
în mod frecvent ºi la momentul oportun.
Scopul situaþiilor financiare interimare
este de a oferi utilizatorilor în timp util
informaþiile necesare pentru luarea
unor decizii economice. 

De asemenea, situaþiile financiare inte-
rimare pot furniza utilizatorilor informaþii
semnificative cu privire la trendul de
evoluþie a afacerii, la ciclicitatea ºi ca-
racterul sezonier al unor activitãþi care
nu ar putea fi scoase în evidenþã în
cadrul situaþiilor financiare întocmite
pentru un exerciþiu financiar complet.

Pentru a normaliza aceste situaþii, Inter-
national Accounting Standards Board
(IASB) a emis standardul internaþional
de contabilitate IAS 34 “Raportarea fi-
nanciarã interimarã”, potrivit cãruia un
raport financiar interimar conþine fie un
set complet, fie un set simplificat de
situaþii financiare elaborate pentru o
perioadã mai scurtã decât exerciþiul
financiar complet al unei entitãþi1. 

IAS 34 nu precizeazã însã ce entitãþi
trebuie sã publice rapoarte financiare
interimare ºi nici cât de frecvent sau cât
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de repede dupã încheierea unei
perioade interimare, IASB apreciind cã
asupra acestor probleme trebuie sã se
pronunþe guvernele naþionale, organele
de reglementare a valorilor mobiliare,
bursele de valori ºi alte organisme con-
tabile. 

Publicarea unui set de situaþii financiare
interimare poate fi fãcutã fie din iniþiati-
va unei entitãþi, fie în situaþia în care
respectivei entitãþi i se impune o astfel
de raportare în concordanþã cu stan-
dardele aplicabile.

Metodologia
cercetãrii

Obiectivul acestei cercetãri este de a
expune unele aspecte ºi opinii privind
întocmirea situaþiilor financiare interi-
mare în conformitate cu cerinþele IFRS-
urilor, dar ºi de a preciza situaþia de
raportare existentã, în prezent, în þara
noastrã. 

În acest sens, pornind de la prevederile
Standardelor Internaþionale de Rapor-
tare Financiarã, de la opiniile exprimate
de doctrinari în lucrãri de specialitate pe
aceastã temã, autoarele au avut în
vedere diseminarea informaþiilor teore-
tice, dar ºi a unor exemplificãri practice
privind componentele minimale ale unui
raport financiar interimar ºi momentele
temporale surprinse în mod comparativ
în cadrul acestor raportãri, forma ºi
conþinutul situaþiilor financiare interi-
mare, principiile de recunoaºtere ºi
evaluare contabilã aplicabile situaþiilor
financiare interimare, modul de abor-
dare a conceptului de prag de semnifi-
caþie în raportarea interimarã, utilizarea
estimãrilor. 

Metodele de cercetare folosite pentru
atingerea obiectivelor includ docu-
mentarea, analiza, comparaþia ºi sin-
teza.

Obiective ºi 
delimitãri privind

raportarea financiarã
interimarã

Rolul unei raportãri financiare interima-
re fiabile ºi oportune este de a îmbunã-
tãþi abilitatea utilizatorilor de a înþelege
capacitatea entitãþii de a genera venituri
ºi fluxuri de trezorerie, precum ºi
condiþia financiarã ºi lichiditatea aces-
teia. Mai mult, se aºteaptã ca datele
interimare sã ofere celor interesaþi nu
numai informaþii despre instabilitatea ºi
neregularitatea sezonierã, ci ºi sã sem-
naleze schimbãrile în modurile de
evoluþie ºi tendinþele generale ale veni-
turilor ºi ale fluxurilor monetare, cât ºi în
fenomenele bilanþiere, cum ar fi lichidi-
tatea.2

IAS 34 prescrie conþinutul minimal al
unui raport financiar interimar ºi statu-
eazã principiile de recunoaºtere ºi eva-
luare pentru situaþiile financiare com-
plete sau simplificate întocmite pentru o
perioadã interimarã, pornind de la
definirea noþiunilor de perioadã interi-
marã ºi raport intermediar, astfel:

Perioada interimarã desemneazã
o perioadã de raportare financiarã
cu o duratã mai micã decât un exer-
ciþiu financiar complet;

Raportul financiar interimar re-
prezintã un raport financiar care
conþine fie un set complet de situaþii
financiare (întocmite în conformitate

cu IAS 1 “Prezentarea situaþiilor
financiare”), fie un set de situaþii
financiare simplificate (întocmite în
conformitate cu cerinþele IAS 34
pentru o perioadã interimarã.

În termeni generali, noþiunea de „interi-
mar” desemneazã de fapt o perioadã
de trecere de la un exerciþiu financiar la
altul. 

Situaþiile financiare interimare se referã
la perioade de timp mai mici decât un
exerciþiu financiar, respectiv situaþii
financiare trimestriale (care se referã la
o perioadã de 3 luni) ºi situaþii financia-
re semestriale (care acoperã o pe-
rioadã de timp egalã cu 6 luni).

În conformitate cu prevederile IAS 1, un
set complet de situaþii financiare anuale
cuprinde urmãtoarele elemente:

O situaþie a poziþiei financiare la
finalul perioadei;

O situaþie a rezultatului global pe
perioadã;

O situaþie a modificãrilor capitalu-
rilor proprii pe perioadã;

O situaþie a fluxurilor de trezorerie
pe perioadã;

Note cuprinzând un rezumat al po-
liticilor contabile semnificative ºi alte
informaþii explicative; ºi

O situaþie a poziþiei financiare de la
începutul primei perioade compara-
tive, atunci când entitatea aplicã
retroactiv o politicã contabilã sau
face o retratare retroactivã a ele-
mentelor din situaþiile sale financia-
re sau atunci când reclasificã ele-
mentele din situaþiile sale financiare.

Pentru a facilita furnizarea informaþiilor
în timp util ºi din considerente ce þin de
cost, precum ºi pentru evitarea repetãrii
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unor informaþii raportate anterior, stan-
dardul permite unei entitãþi sã furnize-
ze, dacã doreºte, mai puþine informaþii
la termenele interimare decât în situaþi-
ile sale financiare anuale. 

Ca atare, un raport financiar interimar
va cuprinde cel puþin situaþiile financia-
re simplificate ºi notele explicative. 

De asemenea, IAS 34 cuprinde cerinþa
ca utilizatorii sã fie informaþi asupra
celei mai recente situaþii financiare a
entitãþii, ceea ce conduce la ideea cã
scopul unui raport financiar interimar
este de a actualiza ultimul set complet
de situaþii financiare anuale ale unei
entitãþi. În consecinþã, raportul financiar
interimar ar trebui sã se concentreze
asupra noilor activitãþi, evenimente ºi
circumstanþe care s-au produs de la
data publicãrii ultimului set complet de
situaþii financiare ºi nu sã reia informaþi-
ile raportate anterior.

IAS 34 (par. 7) clarificã trei aspecte im-
portante ale raportãrii financiare interi-
mare:

IAS 34 nu interzice prezentarea de
cãtre o entitate, în cadrul raportului
sãu financiar interimar, a unui set
complet de situaþii financiare întoc-
mit în conformitate cu cerinþele pre-
vãzute de IAS 1;

dacã entitatea apreciazã ca fiind
necesare, poate sã includã în situ-
aþiile sale financiare interimare sim-
plificate elemente suplimentare ele-
mentelor-rânduri minime sau note-
lor explicative selectate prevãzute
de IAS 34;

prevederile cu privire la recunoaº-
tere ºi evaluare se aplicã ºi situaþi-
ilor financiare complete aferente
unei perioade interimare, iar astfel
de situaþii vor include toate infor-

maþiile a cãror prezentare este
impusã de IAS 34, precum ºi cele
prevãzute de alte IFRS-uri.

Componente 
minimale ale unui

raport financiar 
interimar 

ºi momentele 
temporale surprinse

în mod comparativ 
în cadrul acestor

raportãri
În legãturã cu conþinutul minimal al unui
raport financiar interimar, IAS 34 sta-
bileºte elementele pe care acesta tre-
buie sã le includã, respectiv3:

a) o situaþie simplificatã a poziþiei fi-
nanciare, care trebuie sã cuprindã,
în mod comparativ, informaþiile exis-
tente privind poziþia financiarã la

sfârºitul perioadei interimare cu-
rente ºi cele de la sfârºitul exerciþiu-
lui financiar precedent; 

b) o situaþie simplificatã a rezultatu-
lui global, care trebuie sã prezinte
rezultatul global aferent perioadei
interimare curente ºi cumulativ pen-
tru exerciþiul financiar curent pânã
în prezent, precum ºi informaþii
comparative privind rezultatul glo-
bal, aferente perioadelor interimare
comparabile (curente ºi de la înce-
putul exerciþiul pânã în prezent) din
exerciþiul financiar imediat urmãtor.
Aceastã situaþie simplificatã a rezul-
tatului global poate fi prezentatã sub
una din urmãtoarele forme:

i) o situaþie individualã simplifica-
tã;

ii) o situaþie individualã simplificatã
a veniturilor ºi cheltuielilor ºi o
situaþie simplificatã a rezultatului
global;

c) o situaþie simplificatã a modificã-
rilor capitalurilor proprii, care tre-
buie sã includã informaþii cumulative
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aferente exerciþiului financiar curent
pânã la zi, precum ºi informaþii com-
parative aferente perioadei compa-
rabile de la începutul exerciþiului
financiar pânã în prezent, din exer-
ciþiul financiar imediat anterior;

d) o situaþie simplificatã a fluxurilor
de trezorerie, care trebuie sã cu-
prindã informaþii cumulative aferen-
te exerciþiului financiar curent pânã
la zi, precum ºi informaþii compara-
tive pentru perioada comparabilã de
la începutul exerciþiului financiar
pânã în prezent, aferente exerciþiu-
lui financiar precedent;

e) notele explicative selectate.

În cazul în care o entitate prezintã com-
ponentele de profit sau pierdere într-o
situaþie individualã a veniturilor ºi chel-
tuielilor, atunci informaþiile simplificate
interimare vor fi evidenþiate doar în
aceastã situaþie individualã (exemplul
prezentat în pagina 26).

Se pot identifica situaþii în care activi-
tãþile desfãºurate de unele entitãþi pot
prezenta un puternic caracter sezonier.
În aceste situaþii, entitãþile ar trebui sã
furnizeze informaþiile financiare pentru
cele 12 luni care se încheie la data de
raportare interimarã ºi informaþiile com-
parative pentru perioada precedentã de
12 luni. Astfel, ele sunt încurajate 
sã raporteze informaþii în plus faþã de
informaþiile cerute în mod explicit de
IAS 34.

Exemplu: Entitatea X are ca obiect
de activitate producþia de încãlþãmin-
te dame (cizme) pe care o livreazã
reþelelor de magazine de profil. La
data de 31 decembrie, entitatea
întocmeºte situaþiile sale financiare
trimestriale ºi constatã cã vânzãrile
cele mai mari au fost înregistrate în
perioada octombrie – noiembrie fiind
determinate, în principal, de apropie-
rea sezonului de iarnã. Deci, enti-

tatea desfãºoarã o activitate care
are un puternic caracter sezonier ºi
în raportãrile sale pot fi considerate
utile informaþiile financiare aferente
celor 12 luni care se încheie la data
de raportare interimarã, precum ºi
informaþiile comparative pentru
perioada precedentã de 12 luni.

Forma ºi conþinutul
situaþiilor financiare

interimare
Deoarece scopul unui raport financiar
interimar este de a prezenta o actu-
alizare a celor mai recente situaþii finan-
ciare anuale, la datele de închidere a
perioadelor interimare sunt acceptate
mai puþine informaþii. Mãsura în care
sunt prezentate informaþiile suplimenta-
re într-un raport financiar este lãsatã la
aprecierea managementului entitãþii. 

Þinând cont de faptul cã rapoartele
financiare au un format diferit de la o
þarã la alta, în funcþie de legislativ, de
situaþia economicã ºi politicã ºi, nu în
ultimul rând, de cultura contabilã a
fiecãrei þãri, a fost avutã în vedere, în
continuare, în primul rând, prezentarea
aspectelor privind conþinutul raportului
interimar conform IFRS-urilor ºi, în sub-
sidiar, a fost analizat formatul raportului
din þara noastrã.

Modalitãþile de prezentare a formei ºi
conþinutului situaþiilor financiare interi-
mare sunt dezvoltate de standardul
privind raportarea interimarã în cadrul
paragrafelor 9 - 14.

În situaþia în care o entitate opteazã
pentru publicarea în cadrul raportului
sãu financiar interimar a unui set com-
plet de situaþii financiare, atunci forma
ºi conþinutul acestora se vor conforma
dispoziþiilor prevãzute de IAS 1 privind
setul complet de situaþii financiare. În

cazul în care entitatea doreºte sã pu-
blice un format simplificat al situaþiilor
financiare interimare, se impune ca
acele situaþii simplificate sã includã cel
puþin toate rubricile ºi subtotalurile care
au fost cuprinse în cele mai recente
situaþii financiare anuale ale sale ºi în
notele explicative aferente, precum ºi
elementele rânduri sau notele supli-
mentare a cãror omitere ar face ca
interpretarea informaþiilor financiare din
situaþiile financiare interimare simplifi-
cate sã conducã la formularea unor
concluzii eronate. 

Astfel spus, standardul aduce în prim
plan conceptul de prudenþã ºi reco-
mandã respectarea acestuia în anumite
cazuri.

Referenþialul internaþional prevede
raportarea rezultatului pe acþiune (atât
a celui de bazã, cât ºi a celui diluat) în
contul de profit ºi pierdere interimar,
pentru acea perioadã în care entitatea
intrã sub incidenþa IAS 33 „Rezultatul
pe acþiune”. În situaþia în care entitatea
prezintã componentele de profit sau
pierdere într-o situaþie individualã a
veniturilor ºi cheltuielilor, atunci ea va
raporta rezultatul pe acþiune doar în
aceastã situaþie individualã.

Un raport financiar interimar este
întocmit pe o bazã consolidatã dacã
cele mai recente situaþii financiare
anuale ale entitãþii au fost situaþii con-
solidate.

În concluzie, forma ºi conþinutul situaþi-
ilor financiare anuale reprezintã un
model pentru întocmirea situaþiilor
financiare interimare. 

Chiar dacã la datele de închidere a
perioadelor interimare sunt acceptate
mai puþine informaþii, un obiectiv de
atins ar fi acela de a avea situaþii finan-
ciare interimare care includ majoritatea,
dacã nu totalitatea, posturilor existente
în situaþiile financiare anuale.
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Exemplu: În primul trimestru al anu-
lui 2012, entitatea X a înregistrat
costuri suplimentare ocazionate de
disponibilizarea personalului. Mãri-
mea acestor costuri este semnifica-
tivã pentru primul trimestru, dar nu
va fi semnificativã la nivelul întregu-
lui exerciþiu financiar. În setul com-
plet de situaþii financiare aferent
exerciþiului financiar anterior nu au
fost înregistrate astfel de cheltuieli.
Astfel, entitatea cautã soluþii cu
privire la prezentarea costurilor
ocazionate de disponibilizarea per-
sonalului. În aceastã situaþie, enti-
tatea trebuie sã includã în situaþia
rezultatului global un element rând
suplimentar pentru costurile ocazio-
nate de disponibilizarea personalului
care trebuie sã fie explicate în aºa fel
încât fiecare utilizator al raportului
financiar interimar sã poatã înþelege
în mod corespunzãtor evenimentul
care a avut loc. În rapoartele finan-
ciare interimare trebuie sã fie pre-
zentate elementele semnificative
care sunt relevante pentru înþele-
gerea rezultatelor interimare. Enti-
tatea trebuie sã includã elemente-
rând separate pentru acele informaþii
care nu au fost prezentate în setul
complet de situaþii financiare ante-
rioare4.

Informaþii care 
trebuie prezentate în

situaþiile financiare
interimare

Un element esenþial în înþelegerea acti-
vitãþii unei entitãþi, dar ºi a schimbãrilor
care intervin în decursul unei perioade îl
reprezintã notele la situaþiile financiare.

Aceste note sunt ºi trebuie lãsate la
alegerea managementului entitãþii care,
pe baza utilizãrii raþionamentului profe-
sional, poate sã ia cele mai bune de-
cizii. Notele la situaþiile financiare interi-
mare pot constitui un sprijin real pentru
entitate, atunci când aceasta va întocmi
rapoartele financiare anuale. 

Conform IAS 34, în conþinutul situaþiilor
financiare interimare, o entitate trebuie
sã includã ºi explicarea evenimentelor
ºi tranzacþiilor semnificative pentru
înþelegerea modificãrilor survenite în
poziþia financiarã ºi performanþa entitãþii
de la finalul ultimei perioade anuale de
raportare. Lista raportãrilor minime ce
trebuie sã însoþeascã notele la situaþiile
financiare interimare cuprinde:

o declaraþie potrivit cãreia politicile
contabile au fost aplicate con-
secvent sau o descriere a modi-
ficãrilor ulterioare survenite;

comentarii explicative cu privire la
periodicitatea ºi ciclicitatea operaþi-
unilor interimare;

natura ºi valoarea elementelor care
afecteazã activele, datoriile, capita-
lurile proprii, venitul net sau fluxurile
de trezorerie ºi care sunt neobiº-
nuite din cauza naturii, mãrimii sau
incidenþei lor;

natura ºi valoarea modificãrilor sur-
venite în estimãrile valorilor rapor-
tate în perioadele interimare ante-
rioare exerciþiului financiar curent
sau modificãrile survenite în esti-
mãrile valorilor raportate în exerci-
þiul financiar anterior;

emisiuni, rãscumpãrãri ºi rambur-
sãri de datorii ºi acþiuni;

dividendele plãtite (agregat sau pe
acþiune) distinct pentru acþiunile
ordinare ºi pentru alte acþiuni;

anumite informaþii pe segmente
(prezentarea informaþiilor pe seg-
mente este prevãzutã în raportul
financiar interimar al unei entitãþi
doar dacã IFRS 8 „Segmente de
activitate” prevede ca entitatea sã
prezinte informaþii pe segmente în
cadrul situaþiilor sale financiare
anuale).

Principii de
recunoaºtere 

ºi evaluare contabilã
a situaþiilor 

financiare interimare
La întocmirea ºi prezentarea situaþiilor
financiare interimare, o entitate trebuie
sã aplice aceleaºi politici contabile ca ºi
cele utilizate în cadrul situaþiilor sale
financiare anuale, excepþie fãcând mo-
dificãrile survenite în politicile contabile
dupã data celor mai recente situaþii
financiare anuale care trebuie sã se
reflecte în urmãtoarele situaþii financia-
re anuale. 

De asemenea, frecvenþa de raportare a
entitãþii (anual, semestrial sau trimestri-
al) nu trebuie sã afecteze evaluarea
rezultatelor sale anuale. Mai mult, eva-
luãrile pentru raportarea interimarã tre-
buie efectuate pe baza datelor actuali-
zate pânã la data respectivã.

În cadrul politicilor contabile apar anu-
mite probleme specifice de evaluare.
Unele dintre acestea se referã la simpla
recunoaºtere a limitãrilor unor anumite
tehnici de evaluare ºi recunoaºterea
faptului cã aplicarea acelor definiþii la
date interimare ar putea necesita inter-
pretãri diferite de cele utile pentru
raportãrile anuale. 
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O importanþã deosebitã în cadrul situ-
aþiilor financiare interimare o reprezintã
recunoaºterea elementelor, pentru cã
antreneazã o serie de concepte ge-
nerale de recunoaºtere. 

Cadrul general pentru întocmirea ºi
prezentarea situaþiilor financiare de-
fineºte recunoaºterea ca fiind procesul
includerii în bilanþ sau în situaþia veni-
turilor ºi cheltuielilor a unui element
care corespunde definiþiei unui post ºi
care îndeplineºte criteriile de evaluare. 

Definiþiile activelor, datoriilor, veniturilor
ºi cheltuielilor sunt fundamentale pentru
recunoaºtere atât la finalul perioadei de
raportare financiarã anualã, cât ºi la
finalul perioadei de raportare financiarã
interimarã. De exemplu, în cazul active-
lor, se aplicã aceleaºi teste privind be-
neficiile economice viitoare atât la
datele interimare, cât ºi la sfârºitul exer-
ciþiului financiar, în schimb, costurile
care nu au fost capitalizate la sfârºitul
anului, neîndeplinind condiþiile prevã-
zute, nu vor fi recunoscute nici la date
interimare.

În ceea ce priveºte principiile de recu-
noaºterea a activelor, datoriilor, venitu-
rilor ºi cheltuielilor pentru perioadele
interimare, acestea sunt identice cu
cele utilizate în cadrul situaþiilor finan-
ciare anuale. Exemplu: cheltuiala cu
impozitul pe profit este recunoscutã în
fiecare perioadã interimarã pe baza
celei mai bune estimãri a ratei medii
ponderate anuale a impozitului pe profit
preconizate pentru întregul exerciþiu
financiar. Atunci când se modificã esti-
marea ratei anuale a impozitului pe pro-
fit, sumele angajate pentru cheltuiala cu
impozitul pe profit dintr-o perioadã
financiarã interimarã pot fi ajustate 
într-o perioadã financiarã interimarã
ulterioarã din acelaºi exerciþiu financiar.

Veniturile dobândite sezonier, ciclic
sau ocazional pe parcursul unui exer-

ciþiu financiar nu trebuie anticipate sau
amânate la data unei raportãri interi-
mare, dacã anticiparea sau amânarea
lor nu ar fi oportunã la sfârºitul exerciþi-
ului financiar al entitãþii. În aceastã ca-
tegorie se includ veniturile din dividen-
de, redevenþele ºi subvenþiile guverna-
mentale. În plus, unele entitãþi obþin în
mod constant mai multe venituri în anu-
mite perioade interimare decât în altele,
situaþie determinatã de influenþa facto-
rilor sezonieri. 

Aceste tipuri de venituri sezoniere
(exemplu: veniturile comercianþilor en-
detail sau cu amãnuntul) sunt recunos-
cute în momentul în care apar.

Exemplu: Entitatea X îºi desfãºoarã
activitatea în domeniul construcþiei
de imobile ºi face parte din categoria
entitãþilor cotate pe piaþa de capital.
Ea întocmeºte ºi prezintã situaþiile
financiare în conformitate cu IAS 34.
Datoritã caracterului sezonier al
activitãþii desfãºurate, cea mai mare
parte a veniturilor acestei entitãþi
este obþinutã în trimestrele II ºi III ale
anului (în perioada verii). Statisticile
aratã cã evoluþia procentualã a veni-
turilor entitãþii se prezintã astfel:

- trimestrul 1: 5%

- trimestrul 2: 50%

- trimestrul 3: 35%

- trimestrul 4: 10%.

Având în vedere faptul cã majori-
tatea profitului entitãþii este obþinut în
trimestrele 2 ºi 3, echipa de manage-
ment analizeazã modul de publicare
a raportului financiar interimar afe-
rent trimestrului 1. Astfel, veniturile
totale obþinute pe trimestrul 1 au fost
în valoare de 215.000 euro, iar veni-
turile anuale preconizate sunt esti-
mate la 1.000.000 euro. Conducerea
entitãþii ar vrea sã raporteze 20% din
venitul anual proiectat în raportul

financiar interimar, respectiv suma
de 200.000 euro (20% x 1.000.000
euro = 200.000 euro).

Conform precizãrilor par. 37 din IAS
34, aceste venituri vor fi recunoscute
atunci când se produc, anticiparea
sau amânarea lor pânã în momentul
întocmirii situaþiilor financiare anuale
nefiind adecvatã. În concluzie, enti-
tatea nu va amâna raportarea sumei
de 15.000 euro (215.000 euro –
200.000 euro), ci va raporta cei
215.000 euro realizaþi în trimestrul 1.

Costurile suportate în mod inegal pe
durata exerciþiului financiar trebuie
sã fie anticipate sau eºalonate pentru
raportarea interimarã dacã ºi numai
dacã este de asemenea oportunã anti-
ciparea sau amânarea acelui tip de cos-
turi la sfârºitul exerciþiului financiar. În
„Bazã pentru concluzii” la IAS 34,
Anexa B sunt prezentate câteva exem-
ple semnificative în acest sens: impo-
zitele pe salarii ºi contribuþiile la sis-
temul de asigurãri care revin angaja-
torului; întreþineri ºi reparaþii importante
planificate periodic sau revizii generale;
provizioane; prime de sfârºit de an; plãþi
contingente de leasing; imobilizãri ne-
corporale; pensii; vacanþe, concedii ºi
alte absenþe pe termen scurt compen-
sate; alte costuri planificate, dar care
apar în mod neregulat; evaluarea chel-
tuielii interimare cu impozitul pe profit;
diferenþe între exerciþiul financiar ºi anul
fiscal; credite fiscale; reportarea pier-
derii fiscale ºi a creditului fiscal în trecut
ºi în viitor; modificãri contractuale sau
anticipate ale preþului de cumpãrare;
depreciere ºi amortizare; stocuri; valoa-
rea realizabilã netã a stocurilor; abate-
rile de la costul de producþie pe perioa-
da interimarã; câºtigurile sau pierderile
din diferenþe de curs valutar; raportãrile
financiare interimare în cazul economi-
ilor hiperinflaþioniste ºi deprecierea
activelor.
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Pragul de 
semnificaþie al 

informaþiilor 
în situaþiile 

financiare interimare
Deºi este destul de greu de definit, prin-
cipiul pragului de semnificaþie reprezin-
tã unul dintre cele mai importante con-
cepte cu aplicabilitate în raportarea
financiarã. Astfel, atunci când trebuie sã
ia o decizie asupra modului de recu-
noaºtere, evaluare ºi clasificare sau
prezentare a elementelor, în vederea
raportãrii financiare interimare, enti-
tatea va evalua pragul de semnificaþie
în funcþie de datele financiare aferente
perioadei interimare, bazându-se pe
estimãri într-o mãsurã mai mare decât
în cazul evaluãrilor din conþinutul situ-
aþiilor financiare anuale. IAS 1 ºi IAS 8
definesc un element ca fiind semnifica-
tiv atunci când omiterea sau declararea
sa eronatã ar putea influenþa deciziile
economice ale utilizatorilor situaþiilor
financiare. IAS 1 solicitã prezentarea
separatã a elementelor semnificative,
iar IAS 8 prevede ca modificãrile esti-
mãrilor contabile, erorile ºi modificãrile
politicilor contabile sã fie ilustrate sepa-
rat. 

Deºi cele douã standarde impun
respectarea unor reguli în ceea ce
priveºte evidenþierea unui element con-
siderat semnificativ, totuºi, niciunul din-
tre ele nu oferã îndrumãri cantitative
referitoare la modul de determinare a
pragului de semnificaþie, acesta fiind
lãsat la latitudinea responsabililor cu
raportarea financiarã. 

În esenþã, evaluarea pragului de sem-
nificaþie impune întotdeauna utilizarea
raþionamentului profesional al practi-
cianului responsabil. Obiectivul prioritar
este acela de a asigura întocmirea unui

raport financiar interimar care sã cu-
prindã toate informaþiile relevante pen-
tru înþelegerea poziþiei financiare ºi a
performanþei entitãþii pe durata perioa-
dei interimare. Deci, estimarea pragului
de semnificaþie trebuie sã fie fãcutã
pornind de la ideea cã perioada interi-
marã este o perioadã distinctã ºi nu tre-
buie sã þinã cont doar de situaþiile finan-
ciare pentru exerciþiul financiar curent
pânã la zi sau de situaþiile financiare
estimate pentru întregul an.

Exemplu: Entitatea X, specializatã
în domeniul imobiliar, a înregistrat
venituri brute de 6 milioane de dolari
în primul trimestrul fiscal, iar pânã la
sfârºitul anului preconizeazã cã
aceste venituri se vor ridica la suma
de 25 milioane de dolari. De regulã,
pragul de semnificaþie se stabileºte
la nivelul de 5% din veniturile brute.
Dacã în primul trimestru fiscal venitul
din redevenþe, locaþii de gestiune ºi
chirii este de 500.000 de dolari,
acesta trebuie evidenþiat distinct în
situaþiile financiare trimestriale,
deoarece depãºeºte pragul de sem-
nificaþie de 5%. Deci, în cazul în care
nu mai existã ºi alte operaþiuni
privind redevenþele, locaþiile de
gestiune ºi chiriile de înregistrat în
bilanþul anual, prezentarea separatã
în situaþiile financiare de la sfârºitul
anului poate fi omisã, deoarece
suma de 500.000 de dolari nu este
semnificativã în contextul unor veni-
turi de 25 milioane de dolari.

Utilizarea estimãrilor
în situaþiile 

financiare interimare
La întocmirea unui raport financiar
interimar, o entitate trebuie sã respecte
anumite proceduri de evaluare. Aceste

proceduri de evaluare trebuie astfel
concepute încât sã ofere asigurarea cã
informaþiile rezultate sunt fiabile ºi cã
toate informaþiile financiare semnifica-
tive care sunt relevante pentru înþele-
gerea poziþiei financiare sau a perfor-
manþei entitãþii sunt prezentate în mod
corespunzãtor. 

În „Bazã pentru concluzii” la IAS 34,
Anexa C sunt prezentate 9 exemple de
aplicare ºi utilizare a estimãrilor pentru
diverse categorii de elemente, respec-
tiv: stocuri, clasificarea activelor ºi
datoriilor drept curente ºi pe termen
lung, provizioane, pensii, impozitul pe
profit, contingenþe, reevaluãri ºi con-
tabilizarea valorii juste, reconcilierea
soldurilor intersocietãþi ºi sectoare de
activitate specializate. 

De exemplu, aºa cum se aratã în
Anexa C din „Bazã pentru concluzii”,
proceduri ca inventarierea ºi evalu-
area completã a stocurilor care se
efectueazã, de regulã, la sfârºitul
unui exerciþiu financiar s-ar putea sã
nu fie necesare la termenele de
raportare interimarã. În schimb, la
aceste date se pot efectua estimãri
luând ca reper marja vânzãrilor afe-
rentã stocurilor. 

Un alt exemplu îl reprezintã uti-
lizarea estimãrilor în cazul pensiilor.
Astfel, conform IAS 19 „Beneficiile
angajaþilor“, entitatea trebuie sã sta-
bileascã la sfârºitul fiecãrei perioade
de raportare valoarea actualizatã a
obligaþiilor privind beneficiile deter-
minate ºi valoarea de piaþã a
activelor planului. În acest sens, ea
va apela la actuari calificaþi pentru
evaluarea acestor obligaþii. 

Comparativ, pentru raportarea finan-
ciarã interimarã, evaluarea acestor
obligaþii se poate obþine cel mai ade-
sea numai prin extrapolarea ulti-
melor evaluãri actuariale. 
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Raportarea 
financiarã interimarã

în România
În ceea ce priveºte situaþia din Ro-
mânia, pentru raportarea la 30 iunie,
normalizatorul român emite în fiecare
an o reglementare specialã pentru a
stabili forma ºi condiþiile în care trebuie
întocmite ºi depuse la unitãþile teritori-
ale ale Ministerului Finanþelor Publice
raportãrile financiare interimare, regle-
mentare care o abrogã pe cea ante-
rioarã. Sistemul de raportare contabilã
la 30 iunie este aplicabil persoanelor
care aplicã Reglementãrile contabile
conforme cu Directiva a IV-a a Comuni-
tãþilor Economice Europene, scopul
raportãrilor fiind de a asigura informaþi-
ile destinate sistemului instituþional al
statului.

Ca atare, reglementarea naþionalã nu
este emisã în accepþiunea IFRS-urilor,
iar raportãrile astfel reglementate nu
reprezintã raportãri interimare în ac-
cepþiunea IAS 34.

Cea mai recentã reglementare privind
raportãrile financiare interimare este
O.M.F.P. nr. 2.234/07.07.20115 care pre-
vede cã entitãþile ce aplicã reglemen-
tãrile contabile conforme cu Directiva a
IV-a a Comunitãþilor Economice Euro-
pene, parte componentã a Reglemen-
tãrilor contabile conforme cu directivele
europene, aprobate prin Ordinul nr.
3.055/20096, ºi care în exerciþiul finan-
ciar precedent au înregistrat o cifrã de
afaceri peste echivalentul în lei al sumei
de 35.000 euro au obligaþia de a întoc-
mi ºi depune raportãri contabile la 30
iunie 2011, la unitãþile teritoriale ale

Ministerului Finanþelor Publice. Potrivit
aceleiaºi reglementãri, entitãþile regle-
mentate ºi supravegheate de instituþiile
cu atribuþii de reglementare în domeniul
contabilitãþii (BNR, CSA, CNVM,
CSSPP) întocmesc ºi depun la unitãþile
teritoriale ale Ministerului Finanþelor
Publice raportãri financiare în formatul
ºi la termenele prevãzute în reglemen-
tãrile contabile elaborate de BNR, CSA,
CNVM, CSSPP.

O datã cu aceastã reglementare, au
fost exceptate de la obligaþia depunerii
raportãrilor interimare entitãþile mici.

Cuantumul criteriului de mãrime este
acelaºi cu cel introdus în ultima modifi-
care ºi completare a Legii contabilitãþii
nr. 82/1991 prin O.U.G. nr. 37/2001
referitor la entitãþile care pot opta pentru
un sistem simplificat de contabilitate,
prevederi în baza cãrora a fost emis
O.M.F.P. nr. 2239/2011 pentru aproba-
rea sistemului simplificat de contabili-
tate. Atât prin introducerea posibilitãþii
ca entitãþile mici sã poatã opta pentru
sistemul simplificat de contabilitate, cât
ºi prin exceptarea acestora de la obli-
gaþia întocmirii raportãrilor interimare,
normalizatorul român se aliniazã cerin-
þelor Uniunii Europene de reducere a
sarcinii administrative a entitãþilor
raportoare, cerinþe recent consolidate
prin adoptarea Directivei 2012/6/UE de
modificare a Directivei 78/660/CE prin
care se acordã o serie de derogãri
microentitãþilor.

În componenþa raportãrilor la
30.06.2011 figureazã: 

situaþia activelor, datoriilor ºi capi-
talurilor proprii care prezintã, în
formã sinteticã, elementele de natu-
ra activelor, datoriilor ºi capitalurilor

proprii grupate dupã naturã ºi lichi-
ditate, respectiv dupã naturã ºi eligi-
bilitate. Aceastã situaþie se întoc-
meºte pe baza balanþei de verificare
a conturilor sintetice la data de 30
iunie 2011;

contul de profit ºi pierdere care
cuprinde cifra de afaceri, veniturile
realizate ºi cheltuielile efectuate,
precum ºi rezultatele financiare
obþinute (profit sau pierdere) prelu-
ate din conturile de venituri ºi chel-
tuieli cuprinse în balanþa de verifi-
care la 30 iunie 2011;

datele informative.

Raportãrile contabile întocmite la 30
iunie 2011 sunt semnate de cãtre per-
soanele în drept, dar ºi de administra-
torul sau persoana care are obligaþia
gestionãrii entitãþii. 

Remarcãm faptul cã forma aleasã de
cadrul legislativ naþional pentru rapor-
tarea financiarã interimarã este una
restrânsã, care urmãreºte de fapt mai
mult interesele fiscale ale reglementa-
torului ºi într-o mai micã mãsurã intere-
sele utilizatorilor.

Fãcând o comparaþie între componen-
tele situaþiilor financiare interimare pre-
vãzute de IAS 34 ºi prevederile referen-
þialului naþional, observãm cã rapor-
tarea financiarã din România nu include
în setul de situaþii ºi o situaþie a fluxu-
rilor de trezorerie ºi nici o situaþie a mo-
dificãrilor capitalurilor proprii. Apreciem
cã aceastã deosebire este determinatã
de faptul cã reglementãrile contabile
naþionale au fost elaborate, aºa cum
am menþionat anterior, în conformitate
cu Directiva a IV-a a Comunitãþilor Eco-
nomice Europene7, care, pânã în
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prezent, nu au preluat noile concepte
dezvoltate în IFRS - uri.

Norma contabilã naþionalã pentru în-
tocmirea ºi prezentarea situaþiilor finan-
ciare lasã deschisã problema lucrãrilor
de închidere a perioadei contabile de
raportare8. În raportarea financiarã inte-
rimarã actualã a entitãþilor româneºti în
accepþiunea IFRS-urilor ºi IAS 34,
poate fi reþinutã libertatea întocmirii ºi
prezentãrii semestriale ºi trimestriale a
situaþiilor financiare interimare de cãtre
societãþile comerciale ale cãror valori
mobiliare la data bilanþului sunt admise
la tranzacþionare pe o piaþã reglemen-
tatã (aºa cum este definitã de legislaþia
în vigoare privind piaþa de capital) ºi
care au obligaþia sã aplice IFRS la
întocmirea situaþiilor financiare consoli-
date, precum ºi de cãtre societãþile mai
sus numite care au optat sã aplice IFRS
la întocmirea situaþiilor financiare
individuale atât pentru propriile scopuri
previzionale, cât ºi în relaþia cu instituþia
care le supravegheazã.

Formula – set complet sau simplificat
de situaþii financiare interimare – este o
problemã de raþionament profesional ºi
prag de semnificaþie în raport de refe-
renþialul contabil normativ (IFRS-uri sau
Directive contabile europene), rezolva-
bilã de conducerea entitãþilor.

Concluzii
Scopul ºi finalitatea raportãrilor finan-
ciare interimare este de a-i ajuta pe uti-
lizatorii situaþiilor financiare sã înþelea-
gã mai bine performanþa obþinutã de
entitate ºi sã poatã face previziuni
asupra fluxului de numerar din perioada
urmãtoare. În general, pentru a-ºi dove-
di eficienþa, informaþia interimarã tre-
buie sã fie furnizatã într-o perioadã de

timp mai scurtã decât în cazul rapoar-
telor anuale. Raportarea financiarã in-
terimarã impune spre reflectare privind
informaþia comparativã. De exemplu,
aºa cum se prevede în IAS 34, în cazul
raportãrii semestriale la 30 iunie 20X1,
informaþia comparativã pentru poziþia
financiarã este prezentatã la 30 iunie
20X1 ºi la 31 decembrie 20X0, pentru
celelalte componente la 30 iunie 20X1
ºi 30 iunie 20X0. 

Pentru a-ºi îmbunãtãþi performanþele,
entitatea trebuie sã reacþioneze în ve-
derea creºterii calitãþii informaþiilor fi-
nanciare furnizate prin raportarea finan-
ciarã interimarã ºi sã conºtientizeze im-
portanþa acestor informaþii pentru uti-
lizatori. În practicã se constatã tendinþa

de a minimiza importanþa raportãrii fi-
nanciare interimare, mai ales din partea
celor care contribuie la întocmirea
acesteia, chiar dacã pieþele financiare
relevã un interes crescut din partea uti-
lizatorilor. În deciziile privind raportarea
interimarã semestrialã sau trimestrialã
nu pot fi pierdute din vedere urmã-
toarele aspecte:

constrângerile care þin de cost
asupra calitãþii informaþiilor furnizate
de raportãrile financiare interimare;

în ce mãsurã poate fi evaluatã re-
prezentarea exactã;

adoptarea valorii juste ar putea îm-
bunãtãþi raportarea financiarã interi-
marã.
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1. Introducere
Creºterea numãrului raportãrilor volun-
tare de mediu în cadrul entitãþilor din
þãrile dezvoltate, precum ºi cerinþele
legale de raportare a unor aspecte de
mediu în numeroase þãri europene
(Danemarca, Olanda, Norvegia, Suedia
etc.) ºi nu numai (S.U.A., Canada,
Australia etc.) a ridicat probleme privind
certificarea informaþiilor cuprinse în
cadrul acestor rapoarte. Ca un rãspuns
la aceste probleme apare auditul de
mediu, care devine astfel din ce în ce
mai acceptat în diverse sectoare de
activitate, deoarece cel mai mare bene-
ficiu al acestuia este reducerea gradu-
alã a riscului de mediu al entitãþii
(Stanwick ºi Stanwick 2001). 

Auditul de mediu este privit astfel ca un
instrument de sprijinire a sistemului de
protecþie 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,

33

Cercetare

7/2012

Opinia persoanelor certificate 
sã evalueze impactul de mediu
privind responsabilitatea de mediu
ºi auditul de mediu în România*

* Prezenta lucrare este parte integrantã a proiectului de cercetare POSDRU/89/1.5/S/59184 "Performanþã ºi excelenþã în cercetarea postdoctoralã în
domeniul ºtiinþelor economice din România", Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca fiind partener în cadrul proiectului.

** Asist.univ.dr., cercetãtor, Universitatea Babeº-Bolyai, Facultatea de ªtiinþe Economice ºi Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, e-mail:
alin.ienciu@econ.ubbcluj.ro

The Opinion of the Persons Certified to Evaluate
Environmental Impact Regarding Environmental
Responsibility and Environmental Audit in
Romania 
The increase of voluntary environmental reporting within entities from developed
countries has raised questions concerning the certification of the information con-
tained in these reports. In response to these problems, environmental audit
becomes increasingly more accepted in various industries. The main objective of
this study is to reflect how people certified to prepare studies on environmental
impact assessment see social responsibility within Romanian entities and to ana-
lyze their opinion regarding environment audit in Romania. The author conclude
a weak involvement of the financial auditors from Romania in conducting environ-
ment audits, the people certified to prepare studies on environmental impact
assessment considering that engineers are the most entitled in achieving envi-
ronmental audit as a result of the technical knowledge they possess. However,
the author believe that the involvement of the financial auditors along with engi-
neers, physicists, biologists, ecologists and other professionals in carrying out
environmental audits would be a great benefit especially when auditing financial
information regarding environmental impact, such as environmental costs, envi-
ronmental provisions and contingent liabilities.

Key words: environmental audit, certified persons, financial auditors, environmen-
tal information, Romania

JEL Classification: M 49

Cuvinte cheie: audit de mediu, evaluatori, auditori financiari, aspecte de mediu,
România

Ionel-Alin IENCIU**

Abstract



raportarea ºi prezentarea externã a
informaþiilor, precum ºi îndrumarea din
partea coordonatorilor de mediu (De
Moor ºi De Beelde, 2005).

Pentru a reflecta rolul auditului de me-
diu specificãm faptul cã, acesta este
îndeplinit atât de auditorii interni, cât ºi
de cei externi, care sunt interesaþi de
aceleaºi zone de activitate ale unei
entitãþi, respectiv de evaluarea modului
de gestionare a impactului entitãþii
asupra mediului (Dittenhofer, 1995): 

auditul intern de mediu, ca parte a
structurii de gestiune ºi control
intern, este interesat de revizuirea
conformitãþii cu reglementãrile ºi
statutul organizaþiei. Auditorul intern
este interesat de sistemele de con-
trol implementate, care asigurã efi-
cienþa operaþiunilor de mediu, asi-
gurã faptul cã gestiunea deºeurilor
este adecvatã ºi cã deciziile referi-
toare la aspectele de mediu sunt
bazate pe informaþii concrete. Audi-
tul intern (Robbins, 1991) are doi
clienþi principali: organizaþia în ca-
uzã, care îºi va îmbunãtãþi funcþiile
ca urmare a rezultatelor procesului
de audit ºi managementul, care are
nevoie de informaþii asupra activi-
tãþilor de care este responsabil;

auditul extern de mediu este în
principal interesat de asigurarea
faptului cã rapoartele de mediu evi-
denþiazã o imagine fidelã. Auditorii
externi trebuie sã fie familiarizaþi cu
aspectele mediului, în ceea ce pri-
veºte analiza activelor ºi a datoriilor,
pentru a determina: dacã evaluarea
este corectã, dacã valoarea con-
tabilã a activelor nu a fost redusã
din pricina contaminãrii ºi dacã
extinderea ºi capitalizarea costurilor
de remediere au fost înregistrate în

mod adecvat. Auditorii externi vor
determina de asemenea dacã ra-
poartele financiare ºi de mediu evi-
denþiazã responsabilitãþile entitãþii.
Aici auditorii trebuie, fie ei înºiºi, fie
împreunã cu experþii de mediu, sã
determine dacã organizaþia respec-
tã legile guvernamentale în ceea ce
priveºte emisia de poluanþi, natura
contaminãrii ºi a deºeului ºi a deto-
xificãrii activelor contaminate ante-
rior.

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
raport de mediu, respectiv auditarea
unui raport sustenabil este un proces
mult mai dificil în comparaþie cu audi-
tarea situaþiilor financiare, ceea ce face
ca profesia contabilã sã nu se implice în
efectuarea unui astfel de audit. 

2. Metodologia
cercetãrii

Obiectivul principal al acestui studiu îl
reprezintã reflectarea modului în care
persoanele atestate sã elaboreze studii
de evaluare a impactului asupra mediu-
lui ºi bilanþuri de mediu privesc respon-
sabilitatea socialã a entitãþilor din Ro-
mânia, respectiv opinia lor privind
exercitarea auditului de mediu în
România. Studiul se înscrie în cadrul
cercetãrilor constructive, pozitiviste, uti-
lizând ca metode de cercetare ches-
tionarul, analiza descriptivã, respectiv
analiza comparativã a diferitelor abor-
dãri ºi concepþii. 

Chestionarul a fost trimis persoanelor
fizice ºi juridice atestate de Ministerul

Mediului ºi Dezvoltãrii Durabile sã ela-
boreze studii de evaluare a impactului
asupra mediului (EIM) ºi bilanþuri de
mediu (BM). Aceste atestate pentru
realizarea unor astfel de evaluãri se
obþin periodic prin concurs ºi sunt vala-
bile doi ani1. Astfel, din totalul de 345 de
evaluatori atestaþi, selectaþi ºi chestion-
aþi prin email, am primit rãspuns de la
23, care reprezintã aproximativ 7%,
ceea ce este, dupã pãrerea noastrã, un
procent acceptabil din punct de vedere
statistic. Chestionarul a fost trimis în
perioada 29 iulie – 15 august 2009.

3. Analiza literaturii
de specialitate

privind realizarea
auditului de mediu

Literatura de specialitate demonstreazã
faptul cã existenþa unor echipe multidis-
ciplinare este importantã pentru auditul
de mediu (Dixon et al., 2004). Potrivit lui
Stanwick ºi Stanwick (2001) compo-
nenþa echipelor de audit depinde de
întinderea ºi complexitatea auditului de
mediu, fiind compusã atât din auditori
externi, cât ºi din auditori interni ai
entitãþii. Potrivit lui Solomon (2000),
stakeholderii interesaþi preferã un audi-
tor independent, extern în timp ce en-
titãþile preferã acordarea responsabili-
tãþii echipei manageriale, respectiv unui
auditor intern. Deºi în auditul de mediu
pot fi implicaþi atât auditorii externi, cât
ºi cei interni (Medley 1997), existã o
cerere mai mare pentru auditorii ex-
terni. Implicarea mai mare a auditorilor
externi faþã de cei interni pare a fi legatã
de aspectele tehnice ale acestui tip de
audit. Cel mai puternic argument pentru
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intervenþia auditorilor externi ar trebui
sã fie etica reprezentatã de obiectivitate
ºi independenþã. Gray (2001) considerã
independenþa, integritatea ºi raþiona-
mentul profesional ca fiind atribute
cheie ale auditorilor ºi contabililor ex-
terni. Includerea standardelor de eticã a
auditorilor externi în auditul de mediu ºi
în procesul de raportare este în mod
cert un lucru bun, care poate ajuta la
rezolvarea uneia dintre marile probleme
ale raportãrii de mediu. De cele mai
multe ori, stakehoderii nu au încredere
în procesul de raportare a aspectelor de
mediu, din cauza existenþei îndoielilor
legate de credibilitatea rapoartelor. 

Dacã o entitate apeleazã doar la anga-
jaþii interni sau la consultanþii externi în
elaborarea raportului de mediu este
puþin probabil ca aceastã neîncredere
sã disparã. Implicarea unei firme de
audit cu reputaþie, care sã „semneze”
raportul de mediu poate întãri încrede-
rea în raport. Cu toate acestea, impli-
carea efectivã a auditorilor externi în
auditul de mediu pare a fi destul de limi-
tatã, din cauza naturii nereglementate a
auditului de mediu (De Moor ºi De
Beelde, 2005). 

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 im-
plicarea în domeniul auditului de mediu.
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.

Auditorii interni pot juca un rol important
în auditul de mediu (Taylor et al., 2001).
Existenþa auditului intern poate fi justifi-
catã ºi de nivelul amenzilor pe care en-
titatea le poate suporta. Acesta stimu-
leazã entitatea sã întreprindã auditul
prin surse proprii (Pfaff ºi Sanchirico,
2000). 

Contribuþiile contabilului sau ale audi-
torului independent ar putea ajuta enti-
tatea sã înþeleagã datoriile de mediu
potenþiale ºi reglementãrile; explicarea
beneficiilor unui eco-audit, poate ajuta
entitatea în planificarea unui eco-audit
sau în evaluarea economicã a propu-
nerilor legate de mediu. Tendinþa audi-
tului de mediu care a fãcut posibilã
apariþia în scenã a contabililor ºi audito-
rilor 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 con-
tabililor ºi auditorilor reduce influenþa
inginerilor ºi oamenilor de ºtiinþã, care
deseori sunt mai puþin familiari cu sis-
temele informaþionale elaborate decât
sunt cu controlarea 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 afir-
mat cã entitãþile în care activeazã nu
sunt implicate în auditarea de mediu din
cauza lipsei cererii. În acelaºi timp, au
recunoscut cã partenerii lor externi
exercitã anumite tipuri de audit de me-
diu. Rolul auditorilor financiari externi în
auditul de mediu ºi contribuþia lor la
acesta au fost cercetate cu prepon-

derenþã în Noua Zeelandã (2004). Deºi
aceºtia recunosc potenþialul profesiei
de audit de a se dezvolta în acest do-
meniu, ei menþioneazã cã auditorii
financiari din Noua Zeelandã neglijeazã
aceastã posibilitate. Auditorii din Noua
Zeelandã se implicau în auditul de me-
diu doar ca rezultat al presiunilor exerci-
tate de cãtre terþe pãrþi, de exemplu,
clienþii, în loc sã exploateze proactiv
aceastã niºã de piaþã. Cu toate aces-
tea, ei au constatat cã numãrul audito-
rilor implicaþi în auditul de mediu este în
creºtere. Auditorii tradiþionali nu aveau
cunoºtinþe în ceea ce priveºte proble-
mele de mediu, iar cei care s-au impli-
cat în auditul de mediu au format echipe
multidisciplinare, pentru 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 na-
þionale prevãd faptul cã entitãþile trebuie
sã raporteze informaþii de mediu. Cu
toate acestea, doar în Suedia legislaþia
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
cazul 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 management
de mediu, nivelul doi este pentru audi-
torii membri ai unei echipe de audit, iar
nivelul trei este rezervat auditorilor care
gestioneazã activitatea de audit ºi ma-
nageriazã ceilalþi membrii ai echipei de
audit. Pentru fiecare nivel existã un
grad adecvat de experienþã, pregãtire ºi
educaþie, iar aspectele etice includ
obiectivitate ºi independenþã. 

În concluzie, doar o micã parte a con-
tabililor sunt implicaþi efectiv în auditul
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de mediu ca urmare a reticenþei acesto-
ra privind incertitudinea rezultatã din
lipsa unui cadru general obligatoriu.
Profesia de auditor este una foarte
complexã, iar reglementãrile 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 evalu-
atã performanþa lor. Aceasta ar explica,
de asemenea, de ce organismele profe-
sionale pun atât de mult accent în pu-
blicaþiile lor pe dezvoltarea cadrelor
generale ºi a standardelor. 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 impli-
carea auditorilor, contabililor, inginerilor
sau a altor experþi privind aspectele de
mediu.

Dupã ce am prezentat rolul profesiei
contabile în efectuarea auditului de me-
diu, la nivel internaþional, vom descrie
în continuare implicarea în realizarea
auditului de mediu a persoanelor fizice
si juridice atestate de Ministerul Mediu-
lui ºi Dezvoltãrii Durabile din România
sã elaboreze studii de evaluare a
impactului asupra mediului (EIM) si
bilanþuri de mediu (BM).

4. Opinia 
persoanelor atestate 

sã elaboreze studii 
de evaluare a impactului
asupra mediului (EIM) ºi
bilanþuri de mediu (BM)

privind responsabilitatea
de mediu a entitãþilor 

din România
În ceea ce priveºte opinia persoanelor
atestate sã elaboreze studii de evaluare

a impactului asupra mediului ºi bilanþuri
de mediu privind efectuarea auditului
de mediu în România au fost analizate
responsabilitatea de mediu în cazul en-
titãþilor româneºti, precum ºi implicarea
auditorilor financiari în realizarea misiu-
nilor de audit de mediu.

4.1. OPINIA EVALUATORILOR

PRIVIND RESPONSABILITA-
TEA FAÞÃ DE MEDIU A ENTI-
TÃÞILOR DIN ROMÂNIA

A FOST ANALIZATÃ PRIN

PRISMA A PATRU ASPECTE

În prima parte a chestionarului am ana-
lizat opinia evaluatorilor privind respon-
sabilitatea entitãþilor din România pri-
vind protecþia mediului. Astfel, am
urmãrit:

informaþiile furnizate de cãtre enti-
tãþile din România privind impactul
lor asupra mediului înconjurãtor
(Consideraþi cã entitãþile din Româ-
nia furnizeazã informaþii clare ºi su-
ficiente privind impactul lor asupra
mediului înconjurãtor? – Tabelul 1);

factorii care determinã entitãþile din
România sã furnizeze bilanþuri ºi
alte informaþii de mediu (Care sunt
factorii care determinã entitãþile din
România sã furnizeze bilanþuri ºi alte
informaþii de mediu? – Tabelul 2);

evoluþia numãrului de entitãþi din
România care furnizeazã bilanþuri
de mediu (Consideraþi cã numãrul
entitãþilor din România care furni-
zeazã bilanþuri de mediu este în
creºtere? – Tabelul 3).

Din cele prezentate anterior putem con-
cluziona cã 74% din persoanele ates-
tate sã elaboreze studii de evaluare a
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impactului asupra mediului (EIM) ºi
bilanþuri de mediu (BM) considerã cã
entitãþile din România nu oferã infor-
maþii clare ºi suficiente privind impactul

de mediu. Principalul motiv care deter-
minã entitãþile sã furnizeze bilanþuri ºi
alte informaþii de mediu îl reprezintã
reglementãrile în vigoare. 

4.2. OPINIA EVALUATORILOR

PRIVIND IMPLICAREA AUDI-
TORILOR FINANCIARI DIN

ROMÂNIA ÎN EFECTUAREA

AUDITULUI DE MEDIU ESTE

ANALIZATÃ PRIN PRISMA

A PATRU VARIABILE

În ceea de-a doua parte a chestionaru-
lui am urmãrit modul în care evaluatorii
percep implicarea auditorilor financiari
din România în realizarea auditului de
mediu.

opinia evaluatorilor privind profesia
pe care o considerã cea mai îndrep-
tãþitã în efectuarea auditului de me-
diu/în evaluarea impactului de me-
diu ºi a bilanþului de mediu (Ce pro-
fesie consideraþi cã are calitãþile
necesare pentru efectuarea auditu-
lui de mediu / în evaluarea impactu-
lui de mediu ºi a bilanþului de
mediu? – Tabelul 4);

opinia evaluatorilor privind implica-
rea auditorilor financiari în efectua-
rea auditului de mediu (Consideraþi
cã în realizarea activitãþilor de eva-
luare a impactului asupra mediului
ºi a bilanþului de mediu ar trebui
implicatã ºi profesia contabilã sau
auditorii financiari? – Tabelul 5);

experienþa evaluatorilor din Româ-
nia privind implicarea auditorilor
financiari în efectuarea auditului de
mediu (În realizarea misiunilor de
audit de mediu la care aþi participat
au fost implicaþi ºi contabili sau
auditori financiari? – Tabelul 6);

opinia evaluatorilor privind factorii
care împiedicã implicarea unui audi-
tor financiar în realizarea unei misi-
uni de audit de mediu (Care sunt
factorii care împiedicã implicarea
unui auditor financiar în realizarea
unei misiuni de audit de mediu? –
Tabelul 7).
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Slaba implicare a auditorilor financiari
în realizarea auditului de mediu este
confirmatã ºi de cãtre persoanele ates-
tate sã elaboreze studii de evaluare a
impactului asupra mediului (EIM) ºi bi-
lanþuri de mediu (BM), doar în 13% din
cazuri au fost implicaþi ºi auditori finan-
ciari. Cu toate acestea, evaluatorii ates-
taþi considerã cã inginerii reprezintã cea
mai îndreptãþitã profesie în realizarea
auditului de mediu, ca urmare a cuno-
ºtinþelor tehnice în domeniu, auditorilor
financiari lipsindu-le aceste cunoºtinþe.
Totuºi, 30% dintre respondenþi consi-
derã cã auditorii financiari ar trebui im-
plicaþi în realizarea acestor misiuni de
audit de mediu. 

5. Concluzii
Impunerea unor reglementãri în vigoare
reprezintã principalul factor care ar de-
termina entitãþile sã emitã rapoarte de
mediu. Cu toate cã entitãþile din Româ-
nia prezintã lacune la capitolul infor-
maþii de mediu furnizate, numãrul enti-
tãþilor care furnizeazã bilanþuri de
mediu este în creºtere, fapt remarcat de
91% dintre respondenþi.

În contextul în care raportãrile sustena-
bile ºi în special raportãrile de mediu au
cunoscut în ultima perioadã o dezvol-
tare aparte, se pune problema obiectivi-
tãþii datelor cuprinse în cadrul acestor

raportãri. Studii întreprinse în sfera ra-
portãrilor de mediu (Niskanen ºi
Neiminem, 2001) au indicat faptul cã in-
formaþiile de mediu raportate nu pot fi
considerate obiective din vreme ce
aspectele negative privind impactul de
mediu sunt aproape inexistente în ca-
drul rapoartelor de mediu, în care pre-
dominã aspectele de mediu pozitive.
Astfel, o importanþã aparte în asigura-
rea obiectivitãþii informaþiilor de mediu o
are auditarea raportãrilor de mediu, în
special cele efectuate de cãtre echipe
multidisciplinare, formate atât din audi-
torii externi, cât ºi din persoane atestate
sã evalueze bilanþuri de mediu, pentru a
spori încrederea pãrþilor interesate.
Probabil cã, în ciuda lipsei cunoºtinþelor
tehnice în domeniu, cunoºtinþele privind
organizarea ºi conducerea unei misiuni
de audit ar reprezenta un mare câºtig în
realizarea auditului de mediu. Implica-
rea auditorilor financiari alãturi de ingi-
neri, fizicieni, biologi, ecologiºti ºi alte
profesii în realizarea auditului de mediu
ar reprezenta un mare câºtig în special
privind auditarea unor informaþii de me-
diu de naturã financiarã, precum costuri
de mediu, datorii de mediu, provizioane
ºi datorii contingente de mediu.
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1. Introducere
Viabilitatea ºi caracterul adecvat al sistemelor de pensii, în
general, depinde de gradul în care sunt susþinute de con-
tribuþii, taxe ºi economii din partea persoanelor care ocupã
un loc de muncã. Astfel, scopul de bazã al sistemelor de pen-
sii este sã asigure un venit adecvat din pensie ºi sã permitã
persoanelor vârstnice sã se bucure de standarde de viaþã
decente ºi de independenþã economicã. De aceea, economi-
ile suplimentare pentru pensii contribuie la asigurarea unor
rate de înlocuire adecvate în viitor. 

În Uniunea Europeanã, în ceea ce priveºte design-ul sis-
temelor de pensii, existã clasificarea tradiþionalã în trei piloni:
primul pilon – pensii reglementate; al doilea pilon – pensii
ocupaþionale (legate de locul de muncã), stabilite prin con-
tracte de muncã; al treilea pilon – prevederi individuale, fãrã
legãturã cu ocupaþia. 

OECD1 a dezvoltat propria clasificare pentru pensii, valabilã
în statele membre OECD ºi face distincþie între: sisteme pu-
blice (asigurãrile sociale de pensii ºi alte sisteme similare) /
sisteme private (administrate de instituþii private, altele decât
guvernul); sisteme ocupaþionale / sisteme individuale de pen-
sii (personale); sisteme cu participare obligatorie/voluntarã;
sisteme de tip DC (defined contribution - cu contribuþii defi-
nite) / DB (defined benefit – cu beneficii definite) ºi sisteme
finanþate / nefinanþate / evidenþiate în contabilitatea angajato-
rilor. 

Banca Mondialã utilizeazã clasificarea în 3 piloni, dar cu altã
semnificaþie: Pilon I – sisteme de pensii publice de tip pay as
you go - PAYG, administrate public, de tip DB; Pilon II – sis-
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teme de pensii administrate privat de tip DC; Pilon III – sisteme
voluntare, administrate privat, bazate pe conturi individuale. 

În prezent, România are un sistem de pensii private compus
din douã piloane: pilonul II (pensiile obligatorii) ºi pilonul III
(pensiile facultative). Ambele piloane includ în structura lor:
participanþii fondurilor de pensii administrate privat, adminis-
tratorii, agenþii de marketing, depozitarii (bãncile care asigurã
activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii) ºi
auditorii. 

Fiecare participant are un cont individual, iar acesta este pro-
prietarul activului personal din contul sãu individual. Toate
contribuþiile ºi transferurile de disponibilitãþi ale participantu-
lui, precum ºi accesoriile aferente acestora se vireazã în con-
tul sãu individual pe baza codului numeric personal.
Activitatea de depozitare a activelor acumulate la nivelul fon-
durilor de pensii private este asiguratã de depozitari.

„Pilonul II” este denumirea datã sistemului de pensii adminis-
trate privat, cu contribuþii definite, obligatorii pentru per-
soanele de pânã în 35 ani ºi opþionale pentru persoanele cu
vârsta cuprinsã între 35 ºi 45 de ani.

„Pilonul III” este denumirea datã sistemului de pensii faculta-
tive, administrate de companiile private, sistem bazat pe con-
turi individuale ºi aderare facultativã. 

Contribuþiile la un fond de pensii facultative se stabilesc con-
form regulilor acelei scheme de pensii facultative, se reþin ºi
se vireazã de cãtre angajator odatã cu contribuþiile de asi-
gurãri sociale obligatorii sau de cãtre participant, lunar, în
contul fondului de pensii specificat în actul individual de ade-
rare. Contribuþia la un fond de pensii facultative poate fi de
pânã la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul
asimilat acestuia al persoanei care aderã la un fond de pen-
sii facultative.

În conformitate cu legislaþia româneascã, situaþiile financiare
ale fondurilor de pensii private sunt auditate de persoane fi-
zice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei
Auditorilor Financiari din România2 (C.A.F.R.). Rolul ºi dome-
niul de aplicare a funcþiei de audit statutar sunt prevãzute în
actul normativ care reglementeazã auditarea conturilor în
cazul entitãþilor din sistemul de pensii private, respectiv
Norma CSSPP nr. 14/2007, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. În cadrul acestui act sunt cuprinse regulile privind

bilanþul, contul de profit ºi pierdere, fluxurile de trezorerie,
modificarea capitalurilor proprii ºi notele explicative. 

Auditorul financiar întocmeºte un raport de audit financiar, în
conformitate cu standardele de audit ºi cu normele profesio-
nale emise de C.A.F.R. 

Facem menþiunea cã acest raport nu poate fi întocmit de
acelaºi auditor financiar mai mult de 5 ani consecutivi, iar, din
punct de vedere al rãspunderii juridice, auditorul financiar nu
poate delega rãspunderea privind activitatea specificã.
Încredinþarea executãrii anumitor obligaþii cãtre un terþ nu
exonereazã de rãspundere auditorul financiar. 

În cazul constatãrii unor deficienþe semnificative identificate
în activitatea profesionalã desfãºuratã de un auditor financiar
în legãturã cu entitãþi supuse autorizãrii, controlului ºi supra-
vegherii C.S.S.P.P, aceasta are obligaþia de a sesiza C.A.F.R.
ºi de a solicita adoptarea mãsurilor corespunzãtoare.

Þinând seama de cele prezentate mai sus, având în vedere
rolul ºi domeniul de aplicare a funcþiei de audit statutar, vom
analiza detaliat misiunea de auditare a fondurilor de pensii
private din România pentru a identifica: unde ne aflãm astãzi,
încotro ne îndreptãm, unde vrem sã ajungem ºi cum vom
ajunge acolo.

2. Metodologia de 
cercetare

Conform literaturii de specialitate, toate angajamentele (misi-
unile) care pot fi realizate de un auditor pot fi categorizate în: 

(i) misiuni (angajamente) de audit ºi asigurare asupra situ-
aþiilor financiare ale unei entitãþi considerate misiuni de
audit, de bazã, care sunt reglementate de Standardele
Internaþionale de Audit (ISA); 

(ii) misiuni (angajamente) de examen limitat (revizuire)
asupra situaþiilor financiare ale unei entitãþi, reglemen-
tate prin Standardele Internaþionale privind Angaja-
mentele de Revizuire (ISRE); 

(iii) mãsuri (angajamente) privind alte angajamente de asi-
gurare reglementate prin Standardele Internaþionale
privind Angajamentele de Asigurare (ISAE); 
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(iv) misiuni conexe de audit, reglementate prin Standardele
Internaþionale de Misiuni Conexe (ISRS).

Pornind de la acest aspect, ne-am îndreptat atenþia asupra
misiunilor de audit, cu precizarea faptul cã metodologia de
cercetare urmatã în realizarea acestei lucrãri a constituit-o
consultarea literaturii de specialitate în materie de audit
financiar ºi a reglementãrilor naþionale ºi internaþionale, în
corespondenþã cu analiza practicilor aplicate de cãtre audi-
torii financiari în domeniul pensiilor private. 

Astfel, pornind de la contextul actual al reglementãrilor în
vigoare, din perspectiva rolului ºi competenþelor cu care este
investit auditorul financiar în protejarea intereselor par-
ticipanþilor ºi ale beneficiarilor fondurilor de pensii private, 
în circumstanþele unei practici acumulate, analiza misiunilor
de audit efectuate de auditorii financiari în domeniul pensi-
ilor private este orientatã cãtre direcþii precum: colectarea
contribuþiilor ºi evidenþa participanþilor, investirea activelor
fondurilor de pensii private, transferul activelor personale
nete ale participanþilor ºi plata activelor nete ale partici-
panþilor. 

3. Analiza practicilor 
aplicate în auditarea 

pensiilor private
Având în vedere faptul cã scopul utilizãrii probelor este acela
de a determina prezentarea fidelã a situaþiilor financiare
anuale ºi plecând de la faptul cã nici un auditor nu poate
examina conþinutul tuturor fiºierelor informatice ºi al evi-
denþelor contabile ºi documentelor justificative disponibile,
conform practicii uzitate, reiese cã fundamentarea opiniei de
audit este realizatã cu ajutorul probelor de audit obþinute prin
aplicarea procedurilor de audit. 

Procedurile analitice constau în analizarea informaþiilor finan-
ciare efectuate prin intermediul unui studiu al relaþiilor dintre
datele financiare ºi manageriale, în analizarea indicatorilor ºi
a tendinþelor semnificative, incluzând investigarea acelor
fluctuaþii ºi relaþii care nu sunt consecvente cu alte informaþii
relevante sau care se abat de la valorile aºteptate. De
asemenea, facem precizarea cã procedurile analitice sunt
cele prin care se estimeazã caracterul rezonabil al operaþiu-
nilor ºi soldurilor pe ansamblul entitãþii. 

Din analiza practicilor aplicate de cãtre auditorii financiari în
domeniul pensiilor private, respectiv în ceea ce priveºte soci-

etãþile de pensii (administratorii fondurilor de pensii private)
ºi, respectiv, în ceea ce priveºte fondurile de pensii private, în
materia procedurilor analitice utilizate, vom identifica: unde
ne aflãm astãzi, încotro ne îndreptãm, unde vrem sã ajungem
ºi cum vom ajunge acolo, în contextul în care legiuitorul a
instituit douã principii fundamentale:

- activele ºi pasivele fiecãrui fond de pensii administrat
privat sunt organizate, evidenþiate ºi administrate dis-
tinct, separat de celelalte fonduri de pensii facultative
pe care le gestioneazã acelaºi administrator ºi de
contabilitatea proprie a administratorului, fãrã posibili-
tatea transferului între fonduri sau între fonduri ºi
administrator. 

- toate activele ºi pasivele corespunzãtoare activitãþii
de administrare a fondurilor de pensii sunt restricþio-
nate, gestionate ºi organizate separat de alte activitãþi
ale administratorului, fãrã posibilitatea de transfer. 

De asemenea, analiza practicilor aplicate de cãtre auditorii
financiari în domeniul pensiilor private va aborda aspectele
esenþiale în ceea ce priveºte:

- conformitatea cu legile ºi reglementãri aplicabile so-
cietãþilor de pensii ºi fondurilor de pensii private, cu
precãdere în ceea ce priveºte: colectarea contribuþi-
ilor ºi evidenþa participanþilor, tranzacþiile efectuate
prin conturile fondurilor de pensii private, comisio-
narea contribuþiilor brute ale participanþilor, alocarea
numãrului de unitãþi de fond aferent fiecãrei contribuþii
nete în contul corespondent fiecãrui participant,
investirea activelor fondurilor de pensii private, trans-
ferul activelor personale nete ale participanþilor între
fondurile de pensii private ºi plata activelor nete ale
participanþilor, respectarea obligaþiilor privind trans-
parenþa informaþiilor ºi publicitatea acestora.

- permanenþa înregistrãrilor contabile corespunzãtoare,
cu precãdere referitor la: oportunitatea ºi acurateþea
înregistrãrii, detalierea tranzacþiilor la nivel de înregis-
trare, calea de audit adecvatã pentru a fi utilizatã,
problemele întâlnite în timpul perioadei supuse audi-
tului, numãrul de ajustãri de audit care au fost nece-
sare în timpul perioadei supuse auditului.

3.1. CAZUL SOCIETÃÞILOR DE PENSII

Auditul conturilor anuale ale societãþilor de pensii are drept
obiectiv asigurarea cã împrejurãrile (cazurile) de neconformi-
tate cu legile ºi reglementãrile aplicabile care ar putea avea
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un efect semnificativ asupra situaþiilor financiare sunt identifi-
cate ºi evaluate corect, þinând seama de faptul cã activitatea
unui administrator de fonduri de pensii cuprinde, în principal:
colectarea contribuþiilor participanþilor, transformarea lor în
unitãþi de fond ºi actualizarea informaþiilor privind conturile
acestora, transferul de lichiditãþi bãneºti ºi decontarea chel-
tuielilor privind operaþiunile fondului de pensii, evidenþa,
administrarea ºi investirea activelor fondului de pensii, calcu-
lul sumei din contul fiecãrui participant la sfârºitul perioadei
de acumulare, calculul valorii nete a activelor fondului de
pensii ºi al unitãþii de fond, în fiecare zi lucrãtoare, conver-
tirea contribuþiilor ºi a transferurilor de lichiditãþi bãneºti în
unitãþi de fond, evidenþa conturilor individuale, precum ºi
furnizarea documentelor privind participarea, notificarea,
informarea periodicã sau transferul participanþilor, ges-
tionarea operaþiunilor zilnice ale fondului de pensii, ges-
tionarea relaþiilor ºi efectuarea plãþilor datorate entitãþilor
implicate, pãstrarea ºi arhivarea documentelor privind fondul
de pensii, activitatea proprie, participanþii ºi beneficiarii sãi
(Figura 1).

Proceduri analitice ce pot fi utilizate în activitatea prac-
ticã de cãtre auditorii financiari – în cazul societãþilor de
pensii (conturi analizate ºi proceduri analitice aplicate)

Imobilizãri necorporale: 

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor de
imobilizãri necorporale ale exerciþiului financiar prece-
dent pentru a se asigura cã jurnalele finale au fost
înregistrate corect.

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

Imobilizãri corporale:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor de
imobilizãri corporale ale exerciþiului financiar prece-
dent pentru a se asigura cã jurnalele finale au fost
înregistrate corect.

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.
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Imobilizãri financiare:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor de
imobilizãri financiare ale exerciþiului financiar prece-
dent pentru a se asigura cã jurnalele finale au fost
înregistrate corect.

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

Stocuri:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor de
stocuri ale exerciþiului financiar precedent pentru a se
asigura cã jurnalele finale au fost înregistrate corect.

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

Creanþe:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor de
creanþe ale exerciþiului financiar precedent pentru a
se asigura cã jurnalele finale au fost înregistrate
corect.

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

Cheltuieli înregistrate în avans:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor de
cheltuieli înregistrate în avans ale exerciþiului financiar
precedent pentru a se asigura cã jurnalele finale au
fost înregistrate corect.

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

Investiþii pe termen scurt:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor de
investiþii pe termen scurt ale exerciþiului financiar
precedent pentru a se asigura cã jurnalele finale au
fost înregistrate corect.

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

Conturi curente la bãnci ºi numerar:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor ce
reflectã conturi curente la bãnci ºi numerar ale exer-

ciþiului financiar precedent pentru a se asigura cã jur-
nalele finale au fost înregistrate corect. 

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

Datorii:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor de
datorii ale exerciþiului financiar precedent pentru a se
asigura cã jurnalele finale au fost înregistrate corect.

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

Capitaluri proprii:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor de
capitaluri proprii ale exerciþiului financiar precedent
pentru a se asigura cã jurnalele finale au fost înregis-
trate corect.

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

Provizionul tehnic:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale contului de
provizion tehnic ale exerciþiului financiar precedent
pentru a se asigura cã jurnalele finale au fost înregis-
trate corect.

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

- Se verificã metodologia de calcul a provizionului
tehnic, având în vedere faptul cã administratorul tre-
buie sã menþinã permanent un volum al provi-
zioanelor tehnice corespunzãtor obligaþiilor finan-
ciare rezultate din prospectele schemelor de pensii
private.

Notã: Calculul provizioanelor tehnice se efectueazã ºi se
certificã de cãtre un actuar sau de un alt specialist în acest
domeniu, inclusiv de cãtre un auditor, pe baza metodelor
actuariale stabilite prin normele C.S.S.P.P. ºi cu
respectarea urmãtoarelor principii: 

- nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculeazã
printr-o evaluare actuarialã suficient de prudentã, luân-
du-se în considerare toate angajamentele pentru plata
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beneficiilor ºi a contribuþiilor, aºa cum reies din
prospectul schemei de pensii private a fondului; 

- ratele maxime ale dobânzii utilizate se aleg în mod
prudent ºi se determinã în conformitate cu legislaþia
naþionalã. Aceste rate prudente ale dobânzii se cal-
culeazã luându-se în considerare randamentul
activelor corespunzãtoare deþinute de fond ºi randa-
mentul viitor al investiþiilor ºi/sau randamentele obli-
gaþiunilor de înaltã calitate ori guvernamentale; 

- tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioa-
nelor tehnice se bazeazã pe principii prudente, þinân-
du-se cont de principalele caracteristici ale grupului de
participanþi ºi ale schemelor de pensii private, în spe-
cial de evoluþia prevãzutã pentru riscurile relevante;

- metodele ºi baza de calcul pentru provizioanele teh-
nice rãmân în general constante de la un exerciþiu
financiar la altul. Discontinuitãþile pot fi justificate de
schimbarea legislaþiei, a condiþiilor economice sau
demografice pe care se bazeazã provizioanele.

Venituri:

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

- Se verificã veniturile planificate a se obþine conform
bugetului de venituri ºi cheltuieli ºi cu respectarea
prevederilor legale ºi veniturile realizate afectiv, inves-
tigându-se variaþiile semnificative.

- Se întocmeºte un tabel referitor la analiza detaliatã a
veniturilor constituite la nivelul societãþii de pensii,
conform legii, respectiv: veniturile din comisionul apli-
cat contribuþiilor brute ºi veniturile din comisionul apli-
cat activului personal net.

- Se verificã dacã veniturile au fost clasificate, recunos-
cute ºi raportate corect.

Cheltuieli:

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

- Se verificã execuþia cheltuielilor conform bugetului de
venituri ºi cheltuieli ºi cu respectarea prevederilor
legale, precum ºi cheltuielile angajate efectiv, inves-
tigându-se variaþiile semnificative.

- Se întocmeºte un tabel referitor la analiza detaliatã a
cheltuielilor ºi costurilor care se prelevã din societatea
de pensii în relaþia cu activitatea proprie ºi activitatea
fondului de pensii, conform legii.

3.2 CAZUL FONDURILOR DE PENSII PRIVATE

Auditul conturilor anuale ale fondurilor de pensii are drept
obiectiv asigurarea cã împrejurãrile (cazurile) de neconformi-
tate cu legile ºi reglementãrile aplicabile care ar putea avea
un efect semnificativ asupra situaþiilor financiare sunt identifi-
cate ºi evaluate corect. 

Activitatea operaþionalã efectuatã de cãtre un administrator
pentru un fond de pensii vizeazã colectarea contribuþiilor ºi
evidenþa participanþilor, tranzacþiile efectuate prin conturile
fondurilor de pensii private, comisionarea contribuþiilor brute
ale participanþilor, alocarea numãrului de unitãþi de fond afe-
rent fiecãrei contribuþii nete în contul corespondent al fiecãrui
participant, investirea activelor fondurilor de pensii private,
transferul activelor personale nete ale participanþilor între
fondurile de pensii private ºi plata activelor nete ale partici-
panþilor. 

Din punct de vedere al activitãþii de investiþii desfãºuratã la
nivelul unui fond de pensii private, punctãm ca aspecte
esenþiale ce trebuie urmãrite în procesul de verificare: tipurile
de investiþii ºi limitele investiþionale ale activelor fondurilor de
pensii private, procedura de încadrare în grade de risc a fon-
durilor de pensii private, atribuþiile ºi obligaþiile administrato-
rilor de fonduri de pensii private cu privire la activitatea de
investire, regulile de evaluare a activelor fondurilor de pensii
private, regulile de calcul al valorii activului net ºi al valorii
unitãþilor de fond ºi operaþiunile desfãºurate prin conturile
bancare ale fondului de pensii. 

Fondul de pensii privat are definite patru tipuri de conturi ban-
care: contul colector, conturile operaþionale, contul de trans-
fer ºi contul DIP. 

Prin contul colector se desfãºoarã operaþiunile privind vira-
mentele contribuþiilor individuale ale participanþilor la fon-
durile de pensii private: încasarea contribuþiilor individuale
ale participanþilor la fondurile de pensii; plata comisionului de
administrare din contribuþii brute; plata sumelor care se
regãsesc în contul colector al fondului, virate eronat ºi necu-
venite acestuia; bonificarea dobânzilor aferente disponibi-
litãþilor existente în contul colector la un moment dat; transfe-
rul dobânzilor bonificate asupra disponibilitãþilor existente în
contul colector la un moment dat, din contul colector în con-
tul operaþional. 
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Prin contul operaþional al fondului de pensii se desfãºoarã
operaþiunile privind decontarea tranzacþiilor cu instrumente
financiare: operaþiuni privind încasarea sumelor aferente
activelor personale ale participanþilor, din contul colector al
fondului de pensii; operaþiuni privind investirea în active
financiare; operaþiuni privind stingerea obligaþiilor fondului de
pensii, precum plata taxei de audit ºi a comisioanelor de
administrare din activul net al fondului de pensii; operaþiuni

privind viramentul contravalorii activelor personale transfe-
rate ale participanþilor în contul de transfer; operaþiuni privind
viramentul contravalorii activelor personale transferate ale
participanþilor din contul de transfer; operaþiuni privind plata
contravalorii activului personal net al participantului la un
fond de pensii administrat privat în caz de invaliditate, în caz
de deces ºi în caz de deschidere a dreptului acestuia la pen-
sie, în contul DIP al fondului de pensii; bonificarea dobânzilor
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aferente disponibilitãþilor existente în contul operaþional la un
moment dat; transferul dobânzilor bonificate asupra disponi-
bilitãþilor existente în contul colector la un moment dat, în
contul operaþional din contul colector; transferul dobânzilor
bonificate asupra disponibilitãþilor existente în contul de
transfer la un moment dat în contul operaþional din contul de
transfer; transferul dobânzilor bonificate asupra disponibili-
tãþilor existente în contul DIP la un moment dat în contul
operaþional din contul DIP. 

Prin contul de transfer al fondului de pensii deschis la
banca depozitar se desfãºoarã operaþiunile privind transferul
activelor participanþilor între fondurile de pensii administrate
privat: operaþiuni privind viramentul contravalorii activelor
personale transferate ale participanþilor din contul operaþio-
nal; operaþiuni privind viramentul contravalorii activelor 
personale transferate ale participanþilor în contul opera-
þional; operaþiuni privind plata penalitãþilor, în caz de transfer
al participantului mai devreme de 2 ani de la data aderãrii
sale, conform prevederilor prospectului schemei de pensii ºi
al normelor în vigoare, din contul de transfer al fondului în
contul bancar al administratorului; operaþiuni privind înca-
sarea provizionului tehnic din contul bancar al administra-
torului fondului de pensii de la care se transferã, conform
prevederilor prospectului schemei de pensii ºi al normelor în
vigoare, în contul de transfer al noului fond, în numele parti-
cipantului transferat, în aceeaºi zi în care se efectueazã
transferul contravalorii activului personal al respectivului par-
ticipant; bonificarea dobânzilor aferente disponibilitãþilor exis-
tente în contul de transfer la un moment dat; transferul
dobânzilor bonificate asupra disponibilitãþilor existente în
contul de transfer la un moment dat din contul de transfer în
contul operaþional.

Prin contul DIP al fondului deschis la banca depozitar se
desfãºoarã operaþiunile privind plata contravalorii activului
personal net al participantului la un fond de pensii administrat
privat în caz de invaliditate, în caz de deces ºi în caz de
deschidere a dreptului acestuia la pensie: operaþiuni privind
viramentul contravalorii activului personal net al participantu-
lui la un fond de pensii în caz de invaliditate, în caz de deces
ºi în caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie din con-
tul de operaþiuni în contul DIP al fondului de pensii; operaþi-
uni privind plata activului personal net al participantului la un
fond de pensii în caz de invaliditate, în caz de deces ºi în caz
de deschidere a dreptului acestuia la pensie; operaþiuni pri-
vind plata comisioanelor; bonificarea dobânzilor aferente
disponibilitãþilor existente în contul DIP la un moment dat;
transferul dobânzilor bonificate asupra disponibilitãþilor exis-

tente în contul DIP la un moment dat din contul DIP în contul
operaþional. 

Proceduri analitice ce pot fi utilizate în activitatea prac-
ticã de cãtre auditorii financiari – în cazul fondurilor de
pensii private (conturi analizate ºi proceduri analitice
aplicate)

Imobilizãri financiare:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor de
imobilizãri financiare ale exerciþiului financiar prece-
dent pentru a se asigura cã jurnalele finale au fost
înregistrate corect.

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

- Se întocmeºte ºi se analizeazã un tabel comparativ al
imobilizãrilor financiare care sã cuprindã tipurile de
investiþii ºi limitele investiþionale ale activelor fon-
durilor de pensii private, încadrarea în grade de risc a
fondurilor de pensii private, evaluarea activelor fon-
durilor de pensii private ºi respectarea regulilor de cal-
cul al valorii activului net ºi al valorii unitãþilor de fond.
Se investigheazã respectarea politicii investiþionale,
abaterea pasivã de la limitele investiþionale, abaterea
pasivã de la gradul de risc, abaterile neobiºnuite sau
absenþa oricãrei variaþii.

Creanþe:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor de
creanþe ale exerciþiului financiar precedent pentru a
se asigura cã jurnalele finale au fost înregistrate
corect.

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

- Se întocmeºte ºi se analizeazã un tabel comparativ al
contribuþiilor plãtite în contul participanþilor la fondul
de pensii, comisionarea ºi transformarea acestora în
unitãþi de fond, ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

Investiþii pe termen scurt:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor de
investiþii pe termen scurt ale exerciþiului financiar
precedent pentru a se asigura cã jurnalele finale au
fost înregistrate corect.
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- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

Conturi curente la bãnci ºi numerar:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor de
conturi curente la bãnci ºi numerar ale exerciþiului
financiar precedent pentru a se asigura cã jurnalele
finale au fost înregistrate corect.

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

- Se întocmeºte ºi se analizeazã un tabel comparativ al
soldurilor existente în conturile bancare ºi numerar, în
corespondenþã cu documentele justificative ºi docu-
mente contabile.

- Se investigheazã orice abatere.

Cheltuieli înregistrate în avans:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor de
cheltuieli înregistrate în avans ale exerciþiului financiar
precedent pentru a se asigura cã jurnalele finale au
fost înregistrate corect.

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

Datorii:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor de
datorii ale exerciþiului financiar precedent pentru a se
asigura cã jurnalele finale au fost înregistrate corect.

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

Capitaluri proprii:

- Se investigheazã soldurile iniþiale ale conturilor de
capitaluri proprii ale exerciþiului financiar precedent
pentru a se asigura cã jurnalele finale au fost înregis-
trate corect.

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

- Se verificã situaþia unitãþilor de fond existente la
nivelul unui fond de pensii private în corespondenþã

cu valoarea capitalului propriu.

- Se întocmeºte ºi se analizeazã un tabel comparativ al
unitãþilor de fond alocate existente la anumite pe-
rioade de timp (lunar), în contul participanþilor la fon-
dul de pensii ºi se investigheazã abaterile neobiºnuite
sau absenþa oricãrei variaþii.

- Se întocmeºte ºi se analizeazã un tabel comparativ al
intrãrilor ºi ieºirilor de unitãþi de fond în perioada
supusã verificãrii, în contul participanþilor la fondul de
pensii ºi se investigheazã abaterile neobiºnuite sau
absenþa oricãrei variaþii.

Venituri:

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

- Se verificã veniturile planificate a se obþine conform
bugetului de venituri ºi cheltuieli ºi cu respectarea
prevederilor legale, ºi veniturile realizate afectiv,
investigându-se variaþiile semnificative.

- Se verificã dacã veniturile au fost clasificate, recunos-
cute ºi raportate corect.

Cheltuieli:

- Se comparã soldurile exerciþiului curent cu soldurile
exerciþiului precedent ºi se investigheazã abaterile
neobiºnuite sau absenþa oricãrei variaþii.

- Se verificã execuþia cheltuielilor conform bugetului de
venituri ºi cheltuieli ºi cu respectarea prevederilor
legale ºi cheltuielile angajate efectiv, investigându-se
variaþiile semnificative.

- Se verificã dacã cheltuielile au fost clasificate,
recunoscute ºi raportate corect.

- Se întocmeºte un tabel referitor la analiza cheltuielilor
ºi costurilor care se prelevã din fondul de pensii pri-
vate, conform legii.

4. Rezultatele 
cercetãrii

Pentru a putea oferi o asigurare cã informaþiile financiare
care îi sunt prezentate sunt „regulate ºi sincere ...”, auditorul
trebuie el mai întâi sã se asigure cã acestea rãspund obiec-
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tivelor definite conform formulei: EReVAP, respectiv:

- Exhaustivitate: toate operaþiunile realizate de entitate
sunt înregistrate;

- Realitate: operaþiunile înregistrate în registrele entitãþii
corespund tranzacþiilor reale;

- exactitate: tranzacþiile sunt contabilizate la valoarea
lor exactã;

- Valorificare: tranzacþiile sunt valorificate în registrele
entitãþii conform principiilor contabile;

- Apartenenþã: activele sunt proprietatea entitãþii, iar
tranzacþiile sau evenimentele aferente s-au produs în
cursul perioadei;

- Prezentare: înregistrãrile contabile, centralizãrile ºi re-
grupãrile de date contabile respectã regulile contabile
aplicabile ºi sunt însoþite de informaþii adecvate.

Plecând de la acest aspect, analiza procedurilor de audit apli-
cate fondurilor de pensii private din România, a rapoartelor
de audit emise de auditori, a rapoartelor administratorilor fon-
durilor de pensii private, a situaþiilor financiare anuale ºi a
notelor explicative, pentru perioada de referinþã 2008 – 2011,
ne-a permis formularea urmãtoarelor consideraþii: 

(1) având în vedere necesitatea existenþei unei concor-
danþe între ceea ce aºteaptã factorii interesaþi de la
un audit ºi ceea ce fac în realitate auditorii, conside-
rãm ca adecvatã introducerea unor mãsuri de regle-
mentare mult mai clare ºi mai detaliate în ceea ce
priveºte domeniul auditului financiar aplicabil pensi-
ilor private;

(2) având în vedere configuraþia actualã a pieþei de au-
dit, considerãm ca adecvatã introducerea unor inter-
dicþii de concentrare a serviciilor de audit în domeniul
pensiilor private întrucât prãbuºirea uneia dintre cele
patru mari firme din „Big Four“ ar submina credibili-
tatea întregii comunitãþi de audit profesional, fapt ce
ar genera dubii majore cu privire la calitatea situaþiilor
financiare;

(3) având în vedere caracterul de noutate al sistemului
de pensii private, considerãm ca binevenite organi-
zarea unor programe de pregãtire continuã pentru
auditorii financiari, în vederea menþinerii unor
cunoºtinþe teoretice suficiente, adaptate în perma-
nenþã la modificãrile ºi completãrile legislaþiei în
domeniul pensiilor private.

5. Concluzii
În vederea auditãrii situaþiilor financiare anuale ale entitãþilor
reglementate ºi supravegheate de C.S.S.P.P., în conformitate
cu prevederile Legii nr. 411/2004 ºi Legii nr. 204/2006, audi-
torii financiari membri activi al C.A.F.R. presteazã, în baza
unui contract, servicii de audit financiar. 

Responsabilitatea auditorului este ca, pe baza auditului efec-
tuat, sã exprime o opinie asupra acestor situaþii financiare.
Auditorul are obligaþia de a efectua auditul conform standar-
delor de audit adoptate de C.A.F.R. 

Aceste standarde impun auditorului sã respecte cerinþele
etice ale C.A.F.R, sã planifice ºi sã efectueze auditul în vede-
rea obþinerii unei asigurãri rezonabile cã situaþiile financiare
nu cuprind denaturãri semnificative.

Un audit constã în efectuarea de proceduri pentru obþinerea
probelor de audit cu privire la sumele ºi informaþiile prezen-
tate în situaþiile financiare anuale. 

Procedurile selectate depind de raþionamentul profesional al
auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare sem-
nificativã a situaþiilor financiare anuale datorate fraudei sau
erorii. 

În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare con-
trolul intern relevant pentru întocmirea situaþiilor financiare
anuale ale entitãþilor reglementate ºi supravegheate de
C.S.S.P.P. pentru a stabili procedurile de audit relevante în
circumstanþele date, dar nu ºi în scopul exprimãrii unei opinii
asupra eficienþei controlului intern al acestora. 

Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adec-
vare a politicilor contabile folosite ºi rezonabilitatea estimã-
rilor contabile elaborate de cãtre conducerea entitãþii, precum
ºi evaluarea prezentãrii situaþiilor financiare anuale luate în
ansamblul lor.

În contextul circumstanþelor specifice aplicabile la nivelul
României, în privinþa menþinerii unor standarde înalte de cali-
tate a auditului, analiza informaþiilor ºi datelor studiate ne-a
permis formularea urmãtoarelor concluzii: 

- se dovedeºte necesarã existenþa unei corespondenþe
între ceea ce aºteaptã factorii interesaþi de la un audit
ºi ceea ce fac în realitate auditorii;

- considerãm ca adecvatã introducerea unor mãsuri de
reglementare mult mai clare ºi mai detaliate în ceea
ce priveºte domeniul auditului financiar aplicabil pen-
siilor private;
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- considerãm ca adecvatã introducerea unor interdicþii
de concentrare a serviciilor de audit în domeniul pen-
siilor private; având în vedere configuraþia actualã a
pieþei, prãbuºirea uneia dintre cele patru mari firme
din „Big Four“ ar submina credibilitatea întregii comu-
nitãþi de audit profesional ºi ar genera dubii majore cu
privire la calitatea situaþiilor financiare;

- se impune în mod imperativ organizarea unor pro-
grame de pregãtire continuã pentru auditorii financia-
ri, în vederea menþinerii unor cunoºtinþe teoretice sufi-
ciente, adaptate în permanenþã la modificãrile ºi com-
pletãrile legislaþiei în domeniul pensiilor private.

Mai mult, existã un consens general cu privire la faptul cã
asumarea unor riscuri excesive de cãtre instituþiile financiare
au contribuit într-o mãsurã semnificativã la instaurarea actu-
alei crize financiare. 

Opinãm astfel cã auditorii sunt în mãsurã sã joace un rol
esenþial în consolidarea supravegherii gestionãrii riscurilor în
instituþiile financiare. În consecinþã, considerãm cã rolul audi-
torului, pânã în prezent, nu a fost valorificat pe deplin. 

Mai mult decât atât, subliniem faptul cã existenþa unor
mecanisme flexibile, insuficiente ºi ineficiente de control ºi de
gestionare a riscurilor poate conduce oricând la insecuritate
economicã ºi juridicã.

Încheiem aceat studiu prin a evidenþia importanþa întãririi
cadrului de raportare, de contabilitate ºi de audit financiar,
aplicarea regulilor de guvernanþã corporativã ºi crearea unor
mecanisme solide în gestionarea riscurilor, deziderate ce vor
contribui la consolidarea sentimentului de siguranþã al pu-
blicului ºi ar putea avea efecte benefice asupra veridicitãþii ºi
corectitudinii situaþiilor financiare ale entitãþilor auditate, atât
pe termen scurt, cât ºi pe termen lung. 
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Auditorii profesioniºti trebuie sã înþe-
leagã modul în care evenimentele ulte-
rioare (cunoscute ºi drept „evenimente
de dupã perioada de raportare”) afec-
teazã situaþiile financiare ale unei enti-
tãþi. Prezentul articol va discuta aspec-
tele raportãrii ce þin de evenimentele
ulterioare utilizând un studiu de caz tip
scenariu ºi, apoi, va pune în evidenþã
cerinþele de audit care trebuie cunos-
cute de cãtre toþi auditorii profesioniºti.

Aprecieri privind
raportarea financiarã

În aproape toate cazurile, situaþiile fi-
nanciare nu sunt finalizate decât dupã
ce trece o perioadã de timp între data
finalului de an ºi data la care situaþiile
financiare sunt (sau se preconizeazã cã
vor fi) autorizate pentru emitere. Prin
urmare, trebuie analizate evenimentele
care au loc între data raportãrii ºi data
la care situaþiile financiare sunt (sau se
preconizeazã cã vor fi) autorizate pen-
tru emitere.

IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei
de raportare conþine dispoziþiile con-
tabile ºi de prezentare a informaþiilor
privind tranzacþiile ºi evenimentele care
au loc între data raportãrii ºi data (pre-
conizatã) de aprobare a situaþiilor finan-
ciare. Printre altele, IAS 10 stabileºte
situaþiile în care un eveniment produs
dupã data raportãrii are drept rezultat
ajustarea situaþiilor financiare sau cele
în care un astfel de eveniment impune
numai o prezentare în situaþiile finan-
ciare. Astfel de evenimente sunt men-
þionate în IAS 10 drept „evenimente
care conduc la ajustarea situaþiilor
financiare”, respectiv „evenimente care
nu conduc la ajustarea situaþiilor finan-
ciare”.
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Toþi auditorii, atât cei cu experienþã, cât
ºi cei care se aflã la începutul carierei,
au întâlnit deja aceastã terminologie ºi
este deosebit de important sã facã
diferenþa între un eveniment care con-
duce ºi un eveniment care nu conduce
la ajustarea situaþiilor financiare. IAS 10
prevede cã definiþiile unor astfel de
evenimente sunt urmãtoarele:

Eveniment care conduce la ajusta-
rea situaþiilor financiare: Un eveni-
ment care are loc dupã perioada de
raportare ºi care oferã probe supli-
mentare cu privire la condiþii care
existau la finalul perioadei de rapor-
tare, inclusiv un eveniment care
aratã cã nu este adecvatã ipoteza
privind continuitatea activitãþii întregii
întreprinderi sau a unei pãrþi a aces-
teia.1

Eveniment care nu conduce la
ajustarea situaþiilor financiare: Un
eveniment care are loc dupã perioa-
da de raportare ºi care oferã indicii
cu privire la o condiþie care a apãrut
dupã finalul perioadei de raportare.2

Sunteþi contabil stagiar la Gabriella En-
terprises Co. ºi întocmiþi situaþiile finan-
ciare pentru anul care s-a încheiat la 30
septembrie anul N. Se preconizeazã cã
situaþiile financiare vor fi aprobate la
Adunarea generalã anualã, care va fi
organizatã la 29 noiembrie anul N. As-
tãzi este 22 noiembrie anul N. Vi s-au
adus la cunoºtinþã urmãtoarele aspecte:

1. La 14 octombrie anul N, contabilul a
descoperit o fraudã semnificativã.
Asistentul care se ocupa de registrul
de plãþi deturna fonduri cãtre contul

bancar al unui furnizor fictiv, cont
deschis de cãtre angajat ºi a fãcut
acest lucru în ultimele ºase luni. An-
gajatul a fost imediat demis, au fost
iniþiate acþiuni juridice împotriva an-
gajatului ºi ultimele salarii ale anga-
jatului au fost reþinute drept rambur-
sare parþialã de cãtre companie.

2. La 20 septembrie anul N un client a
iniþiat acþiuni juridice împotriva com-
paniei pentru încãlcarea unui con-
tract. Pe 29 septembrie anul N, con-
silierii juridici ai companiei au infor-
mat directorii cã este puþin probabil
sã fie gãsitã rãspunzãtoare compa-
nia; prin urmare, în situaþiile finan-
ciare nu a fost constituit nici un pro-
vizion, dar a fost prezentatã o dato-
rie contingentã. Pe 29 octombrie
anul N, tribunalul a gãsit compania
rãspunzãtoare din cauza unui as-
pect tehnic, iar acum aceasta tre-
buie sã plãteascã daune care se
ridicã la o valoare semnificativã.

3. La 19 noiembrie anul N un client care
datora suma de 2500 USD ºi-a în-
cetat activitatea din cauza dificul-
tãþilor financiare. Deoarece situaþiile
financiare sunt necesare pentru
întâlnirea consiliului din 22 noiem-
brie anul N aþi decis cã nu este ne-
cesarã o ajustare pentru cã suma
nu este semnificativã. Auditorii au
confirmat, de asemenea, cã aceas-
tã valoare nu este semnificativã
pentru proiectul situaþiilor financiare.

Cerinþã: (a) Pentru fiecare din cele trei
evenimente de mai sus este necesar a
se discuta dacã situaþiile financiare tre-
buie modificate sau nu.

Rãspuns: Atunci când vi se prezintã
asemenea scenarii este important sã fiþi
atenþi la momentul de producere a
evenimentelor în raport cu data de ra-

portare ºi sã apreciaþi dacã evenimen-
tele existau sau nu la finalul anului.
Dacã la sfârºitul anului circumstanþele
existau, evenimentul devine unul care
conduce la ajustarea situaþiilor financia-
re. Dacã evenimentul s-a produs dupã
finalul anului, acesta devine un eveni-
ment care nu conduce la ajustarea situ-
aþiilor financiare ºi este posibil sã nece-
site numai prezentarea în situaþiile
financiare.

1. Frauda

În mod clar, frauda comisã de funcþio-
narul care gestiona registrul de plãþi s-a
produs în cursul anului financiar ºi dupã
finalul acestuia. Frauda, erorile ºi alte
abateri care au loc înainte de data fi-
nalului de an – dar care sunt descope-
rite numai dupã finalul anului – repre-
zintã elemente care conduc la ajustarea
situaþiilor financiare ºi, prin urmare, situ-
aþiile financiare trebuie modificate pen-
tru a reflecta ºi activitatea frauduloasã
pânã la finalul anului.

2. Acþiunile în justiþie

La finalul anului, compania a prezentat
informaþii privind o datorie contingentã.
Totuºi, dupã finalul anului (29 octombrie
anul N), tribunalul a gãsit compania
vinovatã de încãlcarea contractului.
Acþiunile în justiþie au fost iniþiate pe 20
septembrie anul N (cu 10 zile înainte de
finalul anului). Prin urmare, aceasta
constituie dovada pentru condiþii care
existau la finalul anului. IAS 10 prevede
ca rezultatul unui caz în justiþie pro-
nunþat dupã finalul anului sã fie luat în
considerare pentru a determina dacã
trebuie sau nu recunoscut un provizion
la finalul anului, în conformitate cu IAS
37 Provizioane, datorii contingente ºi
active contingente. În acest caz, situaþi-
ile financiare trebuie ajustate deoarece:

Exemplul 1
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condiþiile existau la finalul anului

au fost întrunite criteriile de recu-
noaºtere pentru un provizion, în
conformitate cu IAS 37.

3. Pierderea unui client

Un client care îºi înceteazã activitatea
atât de curând dupã perioada de
raportare indicã irecuperabilitatea unei
creanþe la data raportãrii ºi, prin urma-
re, reprezintã un eveniment care con-
duce la ajustarea situaþiilor financiare
conform IAS 10 Evenimente ulterioare
perioadei de raportare. Activele nu ar
trebui înregistrate în situaþia poziþiei
financiare la o valoare mai mare decât
valoarea lor recuperabilã ºi, prin urma-
re, trebuie constituit un provizion pentru
deprecierea creanþelor.

RESPONSABILITÃÞILE AUDITORULUI

Pânã în acest moment am analizat as-
pectele de raportare financiarã aferente
evenimentelor ulterioare perioadei de
raportare. Cea de-a doua parte a aces-
tui articol va analiza responsabilitatea
auditorului de a se asigura cã toate
evenimentele care au avut loc între
data raportãrii ºi data (preconizatã) a
raportului de audit au fost analizate
corespunzãtor ºi au fost adunate probe
de audit suficiente ºi adecvate pentru
atingerea obiectivului. Este important
ca auditorii profesioniºti sã þinã mereu
cont de faptul cã existã o relaþie strânsã
între standardele contabile ºi standar-
dele de audit.

ISA 560 Evenimente ulterioare evidenþi-
azã responsabilitatea auditorului în
raport cu evenimentele ulterioare. În
contextul ISA 560, evenimentele ulte-
rioare sunt acele evenimente care au
loc între data raportãrii ºi data aprobãrii
situaþiilor financiare ºi semnarea rapor-
tului de audit.

Obiectivul general al ISA 560 este ob-
þinerea certitudinii cã auditorul realizea-

zã proceduri de audit care sunt proiec-
tate pentru a se obþine probe de audit
suficiente ºi adecvate pentru a oferi o
asigurare rezonabilã cã toate eveni-
mentele care au avut loc pânã la data
(preconizatã) a raportului de audit au
fost identificate, înregistrate / prezen-
tate adecvat în situaþiile financiare.

ISA 560 se referã, de asemenea, la
evenimentele care sunt descoperite de
cãtre auditor dupã data raportului de
audit, dar înainte de publicarea situaþi-
ilor financiare.

PROCEDURI DE AUDIT

În Exemplul 1 de mai sus am determi-
nat cã frauda ºi acþiunile în justiþie re-
prezintã evenimente care conduc la
ajustarea situaþiilor financiare de la 30
septembrie anul N. De asemenea, am
determinat cã pierderea unui client este
un eveniment care conduce la ajus-
tarea situaþiilor financiare, dar cã nu a
fost efectuatã nici o ajustare a situaþiilor
financiare, deoarece valoarea creanþei
a fost consideratã nesemnificativã. Vom
extinde cerinþele din Exemplul 1 dupã
cum urmeazã:

Cerinþã: (b) Descrieþi procedurile de
audit care ar trebui realizate pentru a
obþine probe de audit suficiente ºi adec-
vate cã evenimentele ulterioare au fost
tratate corespunzãtor în situaþiile finan-
ciare.

Rãspuns: Candidaþii cãrora li se pre-
zintã scenarii precum cel de la
Exemplul 1 trebuie sã se gândeascã la
informaþiile necesare care ar îndemna
un contabil sau un director financiar sã
se întoarcã la finalul anului ºi sã modi-
fice retrospectiv situaþiile financiare.
Puteþi interpreta întrebarea ca reflec-
tând „de ce informaþii aº avea nevoie în
realitate pentru a justifica un provizion
sau prezentarea în situaþiile financiare,
înainte de constitui provizionul sau de a
realiza prezentarea?” Pentru auditorii

profesioniºti care cunosc în detaliu
prevederile IAS 10, având în vedere
prevederile IAS 10 veþi ajunge adesea
sã vã gândiþi la probele de audit de care
aveþi nevoie pentru a avea certitudinea
cã dispoziþiile IAS 10 au fost respectate
ºi, de asemenea, vã va oferi idei cu
privire la modul în care sã obþineþi aces-
te probe pentru dosarul de audit.

Frauda

Factorii de risc de fraudã sunt discutaþi
în ISA 240 Responsabilitãþile auditorului
privind frauda în cadrul unui audit al
situaþiilor financiare. Faptul cã frauda a
avut loc la Gabriella Enterprises Co.
creºte riscul de apariþie a denaturãrilor
semnificative datorate fraudei.

Procedurile de audit ce trebuie realizate
pentru a avea certitudinea cã frauda a
fost evidenþiatã corect în situaþiile finan-
ciare pot include:

Recalcularea valorilor în cauzã.

Discuþii cu membrii conducerii cu
privire la modul în care s-a produs
frauda ºi motivul pentru care a durat
ºase luni pentru a descoperi frauda
(controalele ar trebui sã previnã,
detecteze ºi corecteze denaturãrile
semnificative în timp util).

Stabilirea modului în care contabilul
a descoperit frauda ºi ce controale
(dacã existã) conþin vulnerabilitãþi
care i-au permis angajatului sã co-
mitã frauda. A se nota cã frauda
comisã de angajaþi presupune, de
obicei, manipularea controalelor, în
timp ce frauda comisã de conducere
implicã adesea eludarea controa-
lelor.

Realizarea de proceduri de fond
asupra înregistrãrilor din registre (în
special asupra acelora realizate
aproape de sau la finalul anului).

Confirmarea direct cu furnizorii a
activitãþii contului pentru perioada
supusã auditului.
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Revizuirea facturilor de achiziþii ºi
sesizarea oricãror facturi „cosmeti-
zate” sau „duplicat” ºi cercetarea
autenticitãþii lor.

O revizuire a dosarelor de resurse
umane pentru gãsirea de probe
privind proceduri disciplinare între-
prinse împotriva angajatului. Aceas-
tã mãsurã va confirma ºi conformi-
tatea cu legile ºi reglementãrile, în
special în ceea ce priveºte legislaþia
muncii ºi reþinerea remuneraþiei. 

Testarea altor controale pentru a
identifica alte vulnerabilitãþi care ar
putea indica fraudã a angajaþilor
sau a conducerii.

Obþinerea unor declaraþii scrise din
partea conducerii cu privire la
fraudã.

Verificarea la o datã ulterioarã a
numerarului pentru dovezi ale ram-
bursãrii de cãtre angajat, cum ar fi
prin reþinerea de cãtre entitate a
remuneraþiei/salariului.

Discuþii cu unii consilieri juridici ai
entitãþii cu privire la posibilitatea
rambursãrii soldului fondurilor sus-
trase.

Acþiuni în justiþie

Obþinerea unei copii a ordinului jude-
cãtoresc sau a altei corespondenþe
care confirmã faptul cã respectiva
companie este pasibilã sã plãteascã
despãgubiri clientului sãu.

Verificarea la o datã ulterioarã a
numerarului pentru a confirma plata
cãtre client.

Asigurarea recunoaºterii unui provi-
zion, spre deosebire de prezentarea
drept datorie contingentã, pentru a
respecta dispoziþiile IAS 37 Provi-
zioane, datorii contingente ºi active
contingente.

Asigurarea cã provizionul este re-
zonabil în raport cu rezultatul cazu-
lui juridic.

Obþinerea unei declaraþii scrise din
partea conducerii pentru a se confir-
ma tratamentul provizionului.

Pierderea unui client

Discutarea cu membrii conducerii a
motivului pentru care nu s-a ajustat
creanþa nerecuperabilã.

Auditorii au convenit deja cã aceas-
tã sumã este nesemnificativã pentru
situaþiile financiare, prin urmare
aceastã sumã va fi inclusã într-un
„tabel de audit cu erori”. Atâta timp
cât aceastã sumã rãmâne nesemni-
ficativã în etapa finalizãrii, atât indi-
vidual, cât ºi atunci când este adu-
natã cu alte denaturãri, auditorul
poate încã sã exprime o opinie
nemodificatã.

SITUAÞII FINANCIARE MODIFICATE

DUPÃ DATA RAPORTULUI DE AUDIT,
DAR ÎNAINTE DE PUBLICAREA

SITUAÞIILOR FINANCIARE

Pot apãrea circumstanþe în care audi-
torului i se aduc la cunoºtinþã fapte care
ar putea avea un impact semnificativ
asupra situaþiilor financiare ºi, în astfel
de situaþii, auditorul trebuie sã apre-
cieze dacã situaþiile financiare trebuie
modificate. Auditorul trebuie sã discute
cu membrii conducerii modul în care in-
tenþioneazã sã gestioneze evenimen-
tele care vor impune modificarea situ-
aþiilor financiare dupã ce auditorii au
semnat raportul, dar înainte de publi-
carea situaþiilor financiare.

În cazul în care situaþiile financiare sunt
modificate, auditorul trebuie sã desfã-
ºoare procedurile necesare de audit în
lumina circumstanþelor care au dat
naºtere modificãrii. De asemenea,
auditorul trebuie sã emitã un nou raport
de audit pe baza situaþiilor financiare
modificate ºi, prin urmare, trebuie sã
extindã testarea evenimentelor ulte-
rioare pânã la data (preconizatã) a
noului raport de audit. Raportul de audit

revizuit nu trebuie datat la o datã ante-
rioarã situaþiilor financiare modificate. În
situaþiile în care conducerea refuzã sã
modifice situaþiile financiare, auditorul
trebuie sã parcurgã toate etapele pre-
vãzute pentru a evita ca terþe pãrþi sã se
bazeze pe raportul de audit. De aseme-
nea, auditorul trebuie sã aibã în vedere
necesitatea de a demisiona din misi-
unea de audit.

Concluzie
Evenimentele ulterioare sunt ºi vor con-
tinua sã fie o zonã cheie în cadrul pro-
ceselor de audit ºi este crucial ca toþi
cei implicaþi în acest proces sã cunoas-
cã diferitele tipuri de probe de audit pe
care auditorul ar trebui sã le obþinã pen-
tru a confirma faptul cã dispoziþiile con-
tabile ºi de prezentare a informaþiilor (în
special cele din IAS 10) au fost corect
aplicate în situaþiile financiare.

Auditorii profesioniºti trebuie sã aibã în
vedere cã declaraþiile scrise nu repre-
zintã un substitut pentru probe de audit
alternative. În cazurile în care auditorii
profesioniºti cunosc prevederile IAS 10
nu ar trebui sã se teamã sã se gân-
deascã la dispoziþiile contabile pentru a
se ajuta sã analizeze modul în care vor
obþine probe de audit suficiente ºi adec-
vate pentru a atinge obiectivele de
audit.
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Din activitatea CAFR

În perioada 25-26 mai 2012, la Bucu-
reºti, Hotel Intercontinental, a avut loc
cea de a 14-a ediþie a Conferinþei Fe-
deraþiei Internaþionale a Experþilor Con-
tabili Francofoni, organizatã împreunã
cu CECCAR ºi cu Camera Auditorilor
Financiari din România.

Conferinþa a avut ca temã: „Coopera-
rea între mediul universitar ºi orga-
nismele profesionale pentru consoli-
darea formãrii iniþiale ºi continue în
domeniile contabilitãþii, auditului ºi

fiscalitãþii”. Profesioniºtii ºi cadrele
universitare au fost invitaþi la un schimb
de opinii pe tema diverselor modalitãþi
de cooperare, inclusiv la deschiderea
de noi drumuri în acest domeniu.

Deschiderea oficialã a manifestãrii a
fost efectuatã de cãtre prof. dr. Michel
de Wolf, preºedintele FIDEF, prof. univ.
dr. Horia Neamþu, preºedintele CAFR,
ºi Ecaterina Necºulescu, vicepreºe-
dinte al CECCAR.

În mesajul adresat Conferinþei, prof.
univ. dr. Horia Neamþu, preºedintele
CAFR, a spus, printre altele: „Doresc, în
primul rând, sã mulþumesc organizato-
rilor din partea Federaþiei Internaþionale
a Experþilor Contabili Francofoni, dom-
nului preºedinte Michel de Wolf ºi
doamnei director general Michèle Car-
tier Le Guérinel, pentru cã aþi ales sã
organizaþi cea de a 14-a Conferinþã
FIDEF în România, în cooperare cu or-
ganismele profesionale locale, Camera
Auditorilor Financiari din România ºi
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabili-
lor Autorizaþi din România, ambele insti-
tute fiind membre cu drepturi depline
ale FIDEF.

Camera Auditorilor Financiari din Ro-
mânia, în calitate de organism profe-
sional care coordoneazã, autorizeazã ºi
monitorizeazã desfãºurarea activitãþii
de audit financiar în România, este pre-
ocupatã permanent de pregãtirea pro-
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Din activitatea CAFR

fesionalã a membrilor sãi atât prin pro-
gramele de perfecþionare pe care le
organizãm, cât ºi prin relaþiile strânse
pe care le avem cu instituþiile de
învãþãmânt superior. La baza progra-
melor de pregãtire profesionalã stau
standardele internaþionale de educaþie
(IES), emise de Federaþia Internaþio-
nalã a Contabililor (IFAC) ºi adoptate de
cãtre Camerã.

Modalitatea de organizare ºi furnizare a
programelor de pregãtire profesionalã
se schimbã ºi se îmbunãtãþeºte de la
an la an, iar, începând cu anul 2012,
organismul nostru profesional a deschis
drumul pregãtirii profesionale la dis-
tanþã, în sistem e-learning, pentru a
veni în sprijinul solicitãrilor primite de la
membrii noºtri. Totodatã, Camera Audi-
torilor Financiari din România recu-
noaºte ºi echivaleazã o serie de pro-
grame de pregãtire profesionalã, orga-
nizate de instituþiile de învãþãmânt
superior, dar ºi de alte organisme profe-
sionale din domeniu.”

Masa rotundã consacratã formãrii con-
tinue a fost moderatã de prof. univ. dr.
Horia Neamþu, la care au susþinut pre-
zentãri: Diane Messier, FCA, vicepre-
ºedinte pentru formare profesionalã
Ordinul CA Quebec, Canada, Gilles de
Courcel, expert contabil ºi auditor,
Franþa ºi dr. Iulia Jianu, Academia de
Studii Economice Bucureºti.

La masa rotundã consacratã colaborãrii
între lumea universitarã ºi cea profe-
sionalã, prof. univ. dr. Horia Neamþu a
prezentat succint cadrul de cooperare
în acest domeniu promovat de CAFR:
„Pregãtirea continuã a auditorilor noºtri
este asiguratã într-o mare mãsurã prin
persoane care activeazã în mediul uni-
versitar ºi care – prin experienþa pe
care o deþin – cautã sã îmbine ºi partea
teoreticã ºi cea practicã, întrucât cei
mai mulþi dintre ei sunt auditori sau
experþi contabili. Scopul nostru este ca
prin realizarea unui înalt nivel de

pregãtire a auditorilor financiari sã asi-
gurãm prestigiul necesar acestei profe-
sii liberale în România.”

În cadrul Conferinþei au fost exprimate
douã opinii în care se formuleazã
aprecieri legate de cooperarea între
cele douã organizaþii profesionale
româneºti, care au înþeles sã-ºi coor-
doneze eforturile pentru formarea
iniþialã ºi, ulterior, pentru pregãtirea
continuã a membrilor lor, acþionând uni-
tar ºi în promovarea profesiei pe plan
internaþional.

Jacques Potdevin, membru al
Consiliului de administraþie al IFAC,
preºedinte de onoare al CNCC
Franþa: „Vin des în aceastã þarã, am
condus aici programul Phare al
Consiliului Europei destinat profe-
siei contabile din România. Îmi
amintesc cum era profesia acum 20

de ani. Mã uit acum la dumneavoas-
trã cu emoþie, pentru cã gãsesc o
profesie maturã, organizatã, având
o relaþie puternicã cu mediul univer-
sitar, cu idei inovatoare ºi eficiente.
Vreau sã salut faptul cã ambele
instituþii profesionale din România
membre ale IFAC ºi ale FEE conlu-
creazã astãzi cu succes.” 

Michel de Wolf, preºedintele
FIDEF, Belgia: „Aº vrea sã mulþu-
mesc tuturor celor care au fãcut
posibil succesul acestei Conferinþe,
în primul rând celor douã organiza-
þii, CAFR ºi CECCAR. Vã felicit pen-
tru aceastã foarte bunã colaborare.
Cred cã este pentru prima datã
când cele douã entitãþi organizeazã
un astfel de eveniment împreunã,
ceea ce conteazã foarte mult pentru
noi.”
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Deºi aflatã la a patra ediþie, cartea pro-
fesorului Emil Horomnea, propusã de
editura Tipo Moldova, rãmâne surprin-
zãtor de proaspãtã ºi incitantã chiar
pentru cititorul care a mai parcurs-o
deja. Pentru cã de fiecare datã ne sunt
dezvãluite cu har, înþelepciune ºi con-
vingere alte ºi alte faþete ale subiectu-
lui abordat. 

În prefaþa cãrþii profesorul Mihai Ristea
pune punctul pe i ºi afirmã: „Construc-
þie intelectualã fundamentatã pe voca-
þie ºi culturã, incitantã prin însuºi titlul
sãu, lucrarea reprezintã o abordare
singularã în peisajul literaturii auto-
htone ºi provoacã cititorul la serioase
reflecþii ºi, de ce nu, la reconsiderarea
unor opinii deja formate.”

Dupã „Un gând de suflet cãtre Mãria
Sa…Cititorul”, în care regãsim adânci
ºi incitante pilde de viaþã, autorul se
opreºte asupra unor momente de
reper în evoluþia contabilitãþii, continuã
cu un excurs asupra fundamentelor
ºtiinþifice ale contabilitãþii, dupã care
abordeazã rând pe rând problemele
contabilitãþii contrapuse cerinþelor de
sistemul informaþional economic ºi
conchide cu o serie de consideraþii
asupra deontologiei profesionale ºi a
moralitãþii în contabilitate ºi afaceri.

Este dificil însã sã se prezinte în câte-
va rânduri acest op de excepþie. Vom
recurge, aºadar, la recomandarea pro-
fesorului Ristea ºi, în loc de alte co-
mentarii, vã propunem sã deschideþi
cartea, care vã va da ghes ea însãºi sã
o parcurgeþi. Noi vã supunem atenþiei
doar câteva citate:

„În lumea afacerilor, economistul tre-
buie sã promoveze eficienþa, încred-
erea ºi transparenþa, fundamentate de
profesionalism, competenþã ºi perfor-
manþã. În ciuda acestei evidenþe, prea
multã lume percep în noi, cu totul
altceva: birocraþie, obtuzitate, cifre,
tabele ºi coloane. Nici vorbã de cul-
turã, spirit, orizont sau deschidere…
Iatã de ce, voi lupta mereu pentru a
convinge cã aceste aparenþe înºealã
amarnic. Rândurile pe care, acum, le
aºtern pe hârtie au ºi aceastã moti-
vaþie. Intelectualizarea profesiei noas-
tre nu este un lux, ci o stringentã nece-
sitate. La acest demers, evident,
deosebit de complex, te rog sã mi te
alãturi… Spre binele nostru, al breslei
noastre ºi al tuturor.”

„Importanþa contabilitãþii rezidã în val-
oarea ei universalã, în funcþionalitatea
acesteia pe toate treptele dezvoltãrii
societãþii omeneºti. Printr-un sistem de
notaþii specifice, contabilitatea
observã, consemneazã ºi cuantificã,
devenind astfel un reuºit mijloc de con-
ducere ºi orientare a întregii activitãþi
economice.”

„Decalog pentru 
economistul mileniului”

„A ºti contabilitate nu înseamnã totul. A
iubi contabilitatea nu este suficient.
Pentru a înþelege adevãratul mesaj al
cifrelor, trebuie sã ºtim ºi sã iubim con-
tabilitatea.

La întrebarea „de ce meritã sã înveþi
contabilitatea ºi limbajul ei?” îþi propun
un rãspuns la care am meditat multã

vreme… De atâtea ori, în þarã sau în
afarã, l-am repetat cu aceeaºi convin-
gere. Deci, meritã pentru cã:

1. Trãim într-o lume cu resurse limi-
tate;

2. Primul pas spre prosperitate îl
reprezintã chiverniseala;

3. Nimeni nu a eºuat în afaceri atun-
ci când a socotit prea mult. Invers,
slavã Domnului;

4. Ordinea din cuget trebuie instau-
ratã ºi în viaþã;

5. Primul semn al declinului în afac-
eri îl reprezintã lipsa de informare;

6. Fãrã prudenþã, ordine ºi rigoare
poþi risipi într-o clipã ceea ce ai
agonisit într-o viaþã;

7. Este demn sã-þi mãsori cu
cumpãtare efortul;

8. Cifrele vorbesc uneori mai rele-
vant decât cuvintele;

9. Unul dintre cei mai bogaþi oameni
ai planetei (Bill Gates) a fost la
originile lui… contabil;

10. Aºa cum a spus Goethe, „contabil-
itatea este una din cele mai inge-
nioase creaþii ale spiritului Uman.”
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