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„Audit Financiar”, revistă editată de Camera
Auditorilor Financiari din România, este conce-
pută ca o platformă de promovare a rezultate-
lor cercetărilor ştiinţifice din ţară şi străinătate,
precum şi a noutăţilor legislative din domeniul
auditului financiar şi al profesiei contabile în
general, pentru a oferi cititorilor săi informaţii
cât mai prompte şi utile.

În acest sens, ne-am preocupat permanent de
îmbunătăţirea atât a conţinutului, cât şi a for-
mei grafice a revistei pe care, începând cu
acest număr, o aducem în faţa dumneavoastră
într-o nouă înfăţişare, sperăm mai accesibilă şi
atractivă.

Studiile publicate în „Audit Financiar”
nr. 9/2013 au drept ţintă independenţa audito-
rilor, raţionamentul profesional, raportul de
audit, reorganizarea prin fuziune şi implicaţiile
calculului rezultatului global pentru auditul din
România.
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Introducere
Elementul central al studiului nostru
vizează durata relaţiei auditor - client şi
efectul asupra independenţei auditoru-
lui. Una dintre ideile des întâlnite în
literatura de specialitate susţine prefe-
rinţa entităţilor mari de a fi auditate de
către cele mai mari firme de audit.
Argumentul cel mai des utilizat vizează
calitatea acestui audit. În acest sens am
considerat a fi utilă analiza acestei rela-
ţii atât prin prisma literaturii de specia-
litate, cât şi a unui studiu de caz. În
urma analizei literaturii de specialitate
am realizat un studiu de caz comparativ

39/2013

Analiza relaţiei
auditor–client 
şi efectul asupra
independenţei auditorului

*  Masterand, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, email: george.cordos@gmail.com
** Asist. univ.dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, Catedra de Contabilitate şi

Audit, email: fulop_melinda@yahoo.de

George Silviu CORDOŞ* 
& Melinda Timea FÜLÖP**Auditor-Client Tenure Analysis and Its Effect 

on Auditor Independence
This study examines how auditor-client tenure, or the length of the auditor-client rela-
tion, affects auditor independence. The main reason for this investigation is the impor-
tance of the audit mission and audit report. By reviewing the literature on this subject
the authors have found a series of studies concerning auditor responsibilities and audi-
tor rotation. In this article the authors present the results of a quantitative study which
focuses on auditor rotation at listed companies. The results show that even though
Romania is still an emergent market, Category 1 listed companies on Bucharest Stock
Exchange (BVB) tend to choose a Big 4 auditor as their audit partner. Also, the authors
consider that most suppositions from previous studies, which state that auditor
change/rotation conveys marginal assurances regarding independence while bringing
mostly negative effects in other areas, are confirmed in the present study as well.
Key words: external audit, BSE, FTSE 100, audit quality, auditor rotation
Clasificarea JEL: M 42
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al entităţilor cotate la BVB din catego-
ria I şi FTSE 100. În urma analizei
efectuate concluzionăm că entităţile
româneşti cotate la BVB manifestă
aceeaşi preferinţă ca acelea cotate pe
pieţele internaţionale. De asemenea, am
concluzionat că rotaţia auditorului nu
aduce îmbunătăţiri în ceea ce priveşte
independenţa auditorului şi determină
efecte negative asupra calităţii misiunii
de audit. În încheierea demersului nos-
tru ştiinţific prezentăm principalele
concluzii ce punctează rezultatele cerce-
tărilor întreprinse.

Metodologia cercetării
Având în vedere realizarea obiectivelor
propuse în cadrul cercetării, demersul
nostru ştiinţific se bazează pe o aborda-
re deductivă de la general la particular
ce îmbină studiile cantitative cu cele
calitative. Aspectele privind durata rela-
ţiei auditor - client şi efectul asupra
independenţei auditorului au fost anali-
zate prin prisma literaturii de specialita-
te. Încadrându-se în domeniul de studiu
am realizat o analiză a entităţilor cotate
pe BVB şi FTSE 100 pentru a evidenţia
durata relaţiei auditor - client şi efectul
asupra independenţei auditorului, pe
baza unei analize de conţinut a rapoar-
telor de audit pentru perioada 2008-
2012 postate public, colectate de pe
site-urile lor, fiind de fapt o observaţie
neparticipativă.

Stadiului actual 
al cunoaşterii privind 
durata relaţiei auditor -
client şi efectul asupra 
independenţei 
auditorului
Conform standardelor ISA, auditorul
este responsabil pentru redactarea şi

exprimarea unei opinii asupra situaţiilor
financiare evaluate (reglementat prin
ISA 700), nu înainte însă de a fi stabilit
modul în care va realiza misiunea: etapa
de planificare (ISA 300 – Planificarea
misiunii de audit). Pe parcursul întregii
misiuni de audit, auditorul va trebui să
respecte cerinţele etice stabilite de
Codul etic al profesioniştilor contabili
elaborat de IFAC, dar şi cerinţele 
standardului ISA 220 – Controlul calităţii
pentru audit (Munteanu, 2003: 499). În
primul rând, auditorul va stabili, con-
form ISA 210, condiţiile în care va avea
loc misiunea de audit, prin elaborarea
unei scrisori de misiuni de audit. Se vor
obţine astfel informaţii de context des-
pre client. Mai departe, auditorul va ela-
bora documentaţia de audit (ISA 230),
va stabili pragul de semnificaţie în pla-
nificarea şi desfăşurarea auditului (ISA
320) şi va stabili modul în care va răs-
punde la riscurile evaluate – de exemplu
riscul de control (ISA 330). Urmează
etapa de colectare a probelor de audit
(Standardele ISA 500, 501, 505 si ISA
510-580), prin efectuarea: • testelor
mecanismelor de control şi testelor
operaţiunilor şi • a procedurilor analiti-
ce şi a testelor detaliilor soldurilor.

La finalul misiunii de audit auditorul va
colecta probele finale, va evalua rezulta-
tele obţinute şi va elabora raportul de
audit ce conţine opinia sa în privinţa
situaţiilor financiare analizate, favorabilă
– fără rezerve (ISA 700 – Formarea unei
opinii şi raportarea cu privire la situaţiile
financiare), respectiv cu paragrafe expli-
cative, cu rezerve sau opinie contrară
(ISA 705). Ulterior, această decizie va fi
comunicată managementului şi comite-
tului de audit.

Un studiu mixt realizat de Geiger şi
Raghunandan (2002) analizează legătura
între durata relaţiei auditor-companie şi
probabilitatea companiei de a intra în
faliment fără ca auditorul să îşi exprime
îngrijorarea în acest sens. Deşi SEC
consideră că este foarte importantă
rotaţia auditorilor externi pentru a men-

ţine un grad de obiectivitate şi indepen-
denţă în misiunile de audit, autorii, pe
baza unui studiu, constată că există o
relaţie inversă: cu cât o companie ape-
lează pentru o durată mai mare la ace-
laşi auditor cu atât temerile că auditorul
nu descoperă potenţiale probleme în
principiul continuităţii sunt mai reduse.
De asemenea, se consideră că rotaţia
auditorilor externi nu este necesară
pentru sporirea calităţii auditului.

Examinarea efectului obligativităţii rota-
ţiei auditorului asupra calităţii auditului
este analizată şi de Nagy (2005) în stu-
diul calitativ. Deoarece în majoritatea
ţărilor încă nu există o reglementare pri-
vind rotaţia auditorului, doar recoman-
dări, autorul se raportează, asemenea
altor studii, la schimbarea obligată reali-
zată de companiile care apelau la servi-
ciile Arthur Andersen (AA). Se ajunge
la concluzia că dispariţia AA a ajutat în
reducerea scepticismului asupra calităţii
misiunilor de audit; de asemenea, cel
puţin în privinţa companiilor mici, cali-
tatea auditului a crescut datorită schim-
bării auditorului. Sunt aduse în discuţie
şi aspectele privind puterea de negocie-
re a părţilor şi se consideră că prin
instituirea rotaţiei obligatorii puterea
firmelor de audit ar creşte.

Kaplan şi Mauldin (2008) realizează o
cercetare mixtă, în care analizează opi-
nia investitorilor în privinţa rotaţiei
auditorului, ca firmă versus partenerul
din firma de audit, în contextul unui
comitet de audit puternic versus slab.
Studiul arată că în cazul unui comitet de
audit eficient şi puternic investitorii nu
consideră atât de importantă rotaţia au -
ditorului, neconferind o percepţie mai
ridicată privind gradul de independenţă
şi obiectivitate a acestuia. În cazul unui
comitet de audit mai puţin eficient,
autorii constată o temere în rândul
investitorilor în ceea ce priveşte inde-
pendenţa auditorului, dar chiar şi aşa nu
consideră că scurtarea mandatelor prin
rotaţia auditorilor ar aduce efecte favo-
rabile, ci mai degrabă marginale.

CERCETARE  l



Jackson et al. (2008) analizează efectul
duratei îndelungate a relaţiei cu acelaşi
auditor în cadrul studiul cantitativ.
Plecând de la studiile realizate, autorii
folosesc un model empiric în care plea-
că de la ipoteza că rotaţia auditorilor nu
ar avea nici un efect asupra calităţii
misiunilor de audit. Rezultatele studiul
confirmă această ipoteză şi ajung la
concluzia că un auditor are înclinaţia de
a da o opinie cu rezerve mai degrabă
când îşi cunoaşte clientul mai bine,
aspect ce poate fi realizat doar printr-o
relaţie mai îndelungată. Din datele sta-
tistice, autorii concluzionează că schim-
barea auditorului are un efect neutru,
neafectând calitatea percepută de utili-
zatori asupra misiunilor şi în fapt ar
produce firmelor costuri suplimentare.

Harinderjit (2012) analizează costurile
generate de o obligativitate a rotaţiei
firmelor de audit. Autorul consemnează
că această prevedere nu ar favoriza
creşterea calităţii auditului, dovadă fiind
faptul că majoritatea ţărilor care au
adoptat o asemenea măsura au renunţat
ulterior la ea. Se consideră că un specia-
list cunoaşte mult mai bine un client
direct proporţional cu durata perioadei
în care îi este auditor. 

De asemenea, impunerea obligativităţii
schimbării auditorului ar restricţiona
libertatea de alegere a auditorului de

către investitori, în funcţie de nevoile
lor şi de cele ale companiei.

Lin şi Tepalagul (2012) realizează o cer-
cetare calitativă în ceea ce priveşte rela-
ţia dintre independenţa auditorului şi
calitatea misiunii de audit. Pornind de la
două ipoteze (cu cât mandatul auditoru-
lui este mai îndelungat cu atât indepen-
denţa şi calitatea raportului va avea de
suferit şi cu cât mandatul este mai înde-
lungat cu atât auditorul va înţelege mai
bine compania, va avea o mai buna
expertiză şi va elabora un raport mai
concludent), se constată că mandatul
auditorului, atât din perspectiva firmei
de audit, dar mai ales din perspectiva
auditorului propriu-zis, are o influenţă
notabilă asupra calităţii rapoartelor de
audit, astfel că rotaţia auditorului (fie el
auditor partener sau firmă de audit)
este justificabilă.

Obligativitatea rotaţiei auditorilor este
analizată de Daugherty et al. (2013) în
cadrul studiului calitativ, care aduce în
discuţie o prevedere tot mai întâlnită în
legislaţiile internaţionale, începând cu
Sarbanes-Oxley Act şi PCAOB. Autorii
consideră că o asemenea măsură ar avea
impact negativ asupra eficienţei misiunii
de audit, asupra performanţei auditului
şi asupra firmei de audit din cauza fluc-
tuaţiei clienţilor. Un alt impact negativ
ar fi costuri mai mari, asemenea celor

plătite de fostele companii auditate de
Arthur Andersen atunci când au fost
nevoite să îşi schimbe auditorul (creş-
teri de 88%). Totuşi, efectul pozitiv a
putut fi observat după implementarea
SOX, când, din cauza companiilor care
şi-au schimbat auditorii, a putut fi
observată o creştere a situaţiilor finan-
ciare republicate, cu remedierea erorilor
găsite. Nu în ultimul rând, se poate
observa o preferinţă a companiilor pen-
tru auditori din grupul Big 4, datorită
experienţei acestora pe anumite dome-
nii – o obligativitate a rotaţiei ar dăuna
companiilor deoarece ar fi forţate să
aleagă specialişti mai puţin pregătiţi, 
cu efect imediat asupra opiniei din
raport.

Aschauer et al. (2013) examinează efec-
tul familiarităţii dintre auditori şi clienţi
asupra independenţei şi calităţii misiunii
de audit. Autorii consideră că, pe baza
rezultatelor din cercetarea empirică,
încrederea auditorului în clienţi este
invers proporţională cu percepţia clien-
ţilor în scepticismul auditorului. De ase-
menea, tot încrederea acordată clienţilor
îl pune pe auditor într-o poziţie vulne-
rabilă, însă autorii concluzionează că, în
contextul auditului, încrederea nu echi-
valează cu familiaritatea.

Cameran et al. (2013) examinează rela-
ţia dintre obligativitatea rotaţiei audito-
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La finalul misiunii de audit 
auditorul va colecta probele
finale, va evalua rezultatele
obţinute şi va elabora
raportul de audit ce conţine
opinia sa în privinţa
situaţiilor financiare
analizate, favorabilă – 
fără rezerve, respectiv 
cu paragrafe explicative, 
cu rezerve sau opinie
contrară.
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rului, costul misiunii de audit şi inde-
pendenţa auditorului. Studiul relevă
faptul că în Italia, unde rotaţia auditori-
lor este obligatorie din 1975, se observă
că în ultimii ani înainte de rotaţie costu-
rile auditului cresc fără motiv, în timp
ce ulterior schimbării auditorului costu-
rile scad în primii ani (ulterior cres-
când), chiar dacă efortul depus de noul
auditor este mai mare. Stewart et al.
(2013) analizează aceleaşi aspecte. În
ambele studii autorii ajung la concluzia
că rotaţia auditorilor nu se justifică,
întrucât calitatea misiunilor nu creşte,
iar costurile cresc nejustificat. 

Tyler et al. (2013) aduc dovezi supli-
mentare care nu sprijină iniţiativa pri-
vind obligativitatea rotaţiei auditorilor.
În această cercetare autorii ajung la
concluzia că durata mandatului audito-
rului (relaţiei auditor-client) îmbunătă-
ţeşte calitatea misiunii de audit.

Kato (2013) realizează o cercetare
mixtă în care tratează subiectul rotaţiei
firmelor de audit şi cel al respingerii
unor clienţi, cu scopul îmbunătăţirii
independenţei misiunii de audit. 

Spre deosebire de alte studii, autorul
concluzionează că rotaţia obligatorie a
auditorului ar aduce un plus de inde-
pendenţă misiunilor, iar legislaţia din
domeniu ar trebui să impună această
procedură. 

Tanyi şi Litt (2013) realizează o analiză
a efectului pe care schimbarea firmei de
audit – fie că e vorba de o firma din
grupului „Big 4” sau nu – îl are asupra
calităţii raportului de audit. Studiul con-
firmă faptul că există o depreciere în
nivelul de calitate al auditului în primul
an ulterior schimbării auditorului,
impact ce poate fi pus pe seama faptu-
lui că auditorul nu îşi cunoaşte clientul.
Impactul este cu atât mai însemnat dacă
este vorba despre o firmă de audit din
afara grupului „Big 4”, unde se constată
o depreciere mai mare, pusă pe seama
experienţei mai reduse şi a resurselor
limitate.

Cercetare privind 
durata relaţiei 
auditor - client 
ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND
STUDIUL DE CAZ

Prin intermediul acestui studiu de caz
analizăm durata relaţiei dintre auditor şi
client, precum şi efectul asupra raportă-
rii în audit, pentru cele 25 de companii
listate pe Bursa de Valori Bucureşti
(Categoria I) şi pentru primele 25 de
companii listate pe London Stock
Exchange – FTSE 100. În acest mod
vom testa ipoteza conform căreia o
relaţie îndelungată între auditor şi client
are mai degrabă efecte pozitive asupra
calităţii în raportare şi asupra opiniei
auditorului, având în vedere argumente-
le prezentate în literatura de specialitate.

Pentru realizarea acestui studiu am ales
să ne raportăm la entităţi listate la
bursă, în primul rând pe piaţa internă,
pe Categoria I, Bursa de Valori
Bucureşti, deoarece am dorit să reali-
zăm o analiză a raportării în audit în
România. Am ales BVB Categoria I
deoarece am considerat că aceste com-
panii sunt cei mai importanţi actori pe
piaţa de capital. Am ales de asemenea şi
primele 25 de companii de pe FTSE
100 (London Stock Exchange) pentru a
putea realiza o comparaţie cu datele
obţinute de pe piaţa din România. De
asemenea, am considerat că piaţa de
capital din Marea Britanie ar putea oferi
indicii relevante pentru obiectivele aces-
tei cercetări, fiind un etalon datorită
reglementărilor riguroase.

În analiza noastră ne-am raportat la
aceeaşi perioadă; astfel, pentru fiecare
entitate am examinat rapoartele anuale
şi rapoartele de audit din perioada
2008-2012 atât în cazul BVB Cat I, cât
şi FTSE 100. Ca surse de informare am
examinat rapoartele anuale sau rapoar-
tele de audit ale companiilor din eşan-
tion.

ANALIZA ŞI PREZENTAREA
REZULTATELOR

Înainte de a prezenta rezultatele analizei
considerăm că este necesar să fixăm un
context legislativ. În ambele pieţe de
capital, pentru societăţile listate la bursă
există obligativitatea întocmirii de
rapoarte trimestriale, semestriale şi
anuale şi a transmiterii lor către autori-
tăţile de reglementare a pieţei de capital.
Trebuie să consemnăm însă diferenţele
între modalitatea de raportare în
România şi Marea Britanie. Dacă în
România nu există nicio obligaţie supli-
mentară în afară de respectarea standar-
delor internaţionale de raportare în
audit (întărite de către Comisia
Europeană) în Marea Britanie auditorii
au obligaţii suplimentare, fixate prin
Companies Act 2006.

a) Descrierea eşantionului

Eşantionul de companii alese este for-
mat din companiile listate pe Bursa de
Valori Bucureşti la Categoria I, respec-
tiv primele 25 de companii listate pe
London Stock Exchange, FTSE100,
după capitalizarea bursieră. Am realizat
o sinteză pe piaţa de capital din
România (Tabelul 1) şi pe piaţa de capi-
tal din Marea Britanie (Tabelul 2).

Aşa cum se poate observa în Tabelul 1,
în anii 2008 şi 2009 nu toate companiile
au avut publicate rapoartele anuale şi
rapoartele de audit. Acest lucru se dato-
rează faptului că aceste companii au
început listarea pe bursă doar în anul
2008/2009. Începând cu anul 2010
toate companiile din eşantion au avut
publicate datele. Dorim să menţionăm
faptul că datele se găsesc mult mai difi-
cil în cazul companiilor listate pe BVB
decât în cazul companiilor listate pe
LSE. În ultimii ani şi în cazul României
se elaborează rapoarte anuale cuprin-
zând toate informaţiile, inclusiv rapor-
tul de audit, lucru care pentru compa-
niile listate pe LSE se întâmplă încă din
2008.
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b) Relaţia dintre opinia exprimată
de auditor şi relaţia auditor-client

În cele ce urmează vom analiza dacă
există o legătură între opiniile emise de
auditori şi relaţia dintre auditor şi client.
În acest sens, pornim de la ipoteza că
opinia poate fi influenţată atât ca urma-
re a unei relaţii îndelungate, cât şi a
schimbării firmei de audit.

În primul rând, în cazul a 15 companii
auditorul a avut aceeaşi opinie fără
rezerve pe toată perioada de analiză
2008-2012. Astfel, ALRO, BCR, BT,
Biofarm, Concefa, Electromagnetica,
Oil Terminal, OMV Petrom, Prefab,
Ropharma, Transgaz, Fondul
Proprietatea, SIF Oltenia şi SIF
Transilvania şi-au menţinut auditorul,
iar auditorul şi-a menţinut opinia fără
rezerve. În cazul BRD Groupe Societe
Generale, compania a colaborat cu
Ernst&Young până în 2009 – opinie
fără rezerve, respectiv cu Deloitte din
2010 – opinie fără rezerve. Aşadar,
compania şi-a schimbat auditorul, iar

opinia nu a fost schimbată. Compania
nu a precizat de a ce recurs la schimba-
rea auditorului.

Pe baza Tabelului 1 am alcătuit o situa-
ţie separată, prezentată în Tabelul 3, a
companiilor listate pe BVB pentru care
auditorii au emis fie o opinie cu rezer-
vă, fie imposibilitatea exprimării opiniei
(10 la număr).

Pentru această situaţie se disting urmă-
toarele cazuri:

l Acelaşi auditor, dar consemnează
opinii diferite: Antibiotice Iaşi – alt
auditor, opinie fără rezerve în 2008
şi 2011, opinie cu rezerve în 2009,
2010 şi 2012; SSIF Broker – alt
auditor, opinie cu rezerve în 2008,
fără rezerve în 2009, respectiv opi-
nie fără rezerve în 2011, cu rezerve
în 2012; SIF Moldova – Deloitte,
opinie cu rezerve în 2008, opinie
fără rezerve în 2009;

l Acelaşi auditor care consemnează
aceeaşi opinie cu rezerve:
Transelectrica – KPMG, opinie cu

rezerve pe toată perioada 2008-
2012; Impact Bucureşti – alt audi-
tor, opinie cu rezerve pe toată
perioada 2008-2012; SIF Muntenia
– KPMG, opinie cu rezerve pe
toată perioada 2008-2012; Socep
Constanţa – alt auditor, opinie cu
rezerve pe toată perioada 2008-
2012; Turbomecanica – Deloitte,
opinie cu rezerve pe toată perioada
2008-2012;

l Auditor diferit, opinie diferită:
Oltchim – KPMG, opinie fără
rezerve în 2011, Deloitte, imposibi-
litatea exprimării unei opinii în
2012; SIF Banat Crişana – Deloitte,
opinie cu rezerve în 2008, KPMG,
opinie fără rezerve în 2009.

În cazul S.C. Antibiotice S.A., opinia
auditorului din anul 2008 a fost opinie
fără rezerve. În anul 2009 acelaşi audi-
tor exprimă o opinie cu rezerve din ca -
uza supraevaluării rezultatului exerciţiu-
lui cu 2,3 milioane RON prin înregistra-
rea la venituri a unei sume din venituri
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produse finite pentru care livrarea s-a
efectuat în 2010. Aceeaşi operaţiune
este cauza opiniei cu rezerve şi din
2010, de data aceasta datorită subeva-
luării rezultatului cu 2,3 milioane RON.
În anul 2010 aceeaşi firmă de audit
exprimă o opinie fără rezerve, în timp
ce în 2012 opinia este cu rezerve din
cauza includerii în situaţiile financiare a
unor costuri cu servicii achiziţionate de
la distribuitori, fără a putea fi cuantifi-
cate reducerile comerciale incluse.

Pentru Transelectrica S.A., KPMG a
exprimat doar opinii cu rezervă în
perioada de analiză din cauza unor
împrumuturi pe termen lung contracta-
te de la Banca Europeană de
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca
Europeană de Investiţii pentru care
societatea nu îndeplineşte anumiţi indi-
catori, astfel că ar putea fi forţată să
ramburseze anticipat aceste împrumu-
turi. Astfel, ele ar trebui reflectate la
datorii pe termen scurt, însă conduce-
rea companiei consideră că posibilitatea
rambursării anticipate este redusă.

În cazul Impact S.A. auditorul BDO
Conti Audit şi-a exprimat în anul 2008
opinia cu rezerve datorită unor diferen-
ţe în recunoaşterea veniturilor faţă de
cele stabilite prin OMFP şi a recunoaş-
terii unor venituri în avans, supraeva-
luând rezultatul perioadei cu peste 1
milion de lei. În 2009 opinia consemna-
tă de un alt auditor este tot cu rezerve
datorită unor creanţe de peste 11
milioane lei ce nu au putut fi confirma-
te la terţi. În 2010 compania a fost veri-
ficată de organele de stat pentru neplata
unor datorii la buget aferente impozite-
lor pe clădiri şi proprietăţi, iar auditorul
nu a putut garanta la momentul întoc-
mirii raportului că sumele din situaţiile
financiare aferente acestor datorii sunt
corecte, astfel că opinia a fost una cu
rezerve. În 2010 firma de audit exprima
tot o opinie cu rezerve, deoarece
Impact S.A virează 26,9 milioane lei
unei subsidiare, dar aceasta nu înregis-
trează valoarea realizabilă netă a investi-
ţiei imobiliare, astfel că auditorul nu

poate stabili impactul acestei operaţiuni
asupra contului de profit şi pierdere.
Aceeaşi problemă apare şi în 2012, ast-
fel că opinia rămâne neschimbată.

Rapoartele de audit ale Oltchim S.A. au
consemnat o opinie fără rezerve până
în anul 2012 când, odată cu schimbarea
auditorului, s-a consemnat imposibilita-
tea exprimării unei opinii. Deşi până în
anul 2011 KPMG consemna o opinie
fără rezerve, întotdeauna era evidenţiat
faptul că entitatea are datorii curente
care depăşesc activele societăţii cu peste
714.876 lei în 2008, 626.192 lei în 2009,
764.040 lei în 2010, respectiv 1.245.098
lei în 2011. În anul 2012 Deloitte devi-
ne auditorul grupului şi consemnează
faptul că nu au întâmpinat prea multe
aspecte semnificative şi nu au putut
colecta probe suficiente, astfel că a fost
imposibil să exprime o opinie. Oltchim
S.A. a avut în anul 2012 performanţe
dezastruoase, iar Deloitte consemnează
faptul că nu au putut certifica bilanţul
de deschidere al anului 2012 întrucât au
fost numiţi auditori după 31 decembrie
2012. Oltchim a înregistrat în 2012
capitaluri proprii negative în valoare de
1.532.289 lei, pierderi de 567.525 lei şi
datorii de 3.131.542 lei, iar în 30 ianua-
rie 2013 societatea a intrat în insolven-
ţă. Deoarece grupul nu avea la data
raportului un plan de reorganizare
votat, principiul continuităţii activităţii
nu este respectat, astfel că imposibilita-
tea exprimării unei opinii de către audi-
tor este justificabilă.

SSIF Broker S.A. a avut în anul 2008
consemnată o opinie cu rezerve de
către firma G5 Consulting SRL din
cauza unor neconcordanţe la inventarie-
re: auditorul a fost contractat ulterior
inventarierii, iar la una din sucursale
inventarierea nu s-a putut realiza faptic,
doar scriptic. În anul 2012, entitatea
schimbă firma de audit cu BDO
Auditors & Accountants SRL care, din
cauza revizuirilor politicilor contabile
efectuate de SSIF Broker (cu diminua-
rea rezultatului reportat cu 11.926.786
lei), exprimă o opinie cu rezerve deter-

minată de imposibilitatea comparabilită-
ţii informaţiilor aferente perioadelor cu -
rente cu cele ale perioadelor anterioare.

În cazul SIF Banat şi Crişana, în anul
2008 auditorul Deloitte a consemnat o
opinie cu rezerve din cauza tratamente-
lor necorespunzătoare în ceea ce priveş-
te ajustarea pierderilor la imobilizările
financiare, prin aplicarea unor proce-
duri neconforme cu regulamentele
CNVM. Ulterior, compania apelează la
serviciile KPMG pentru audit şi sunt
exprimate doar opinii fără rezerve. SIF
Muntenia colaborează cu KPMG şi ca
urmare a aplicării Regulamentului nr.
15/2004 emis de CNVM şi nu a Or -
dinului CNVM nr. 75/2006. Din cauza
diferenţei de reevaluare de 898.051,950
lei, opinia este una cu rezerve. Aceeaşi
neconformitate este consemnată şi în
2009, 2010, 2011 şi 2012.

Pentru SOCEP S.A. opiniile aferente
anilor 2008-2012 au fost opinii cu
rezervă, consemnate de firma S.C.
Audit S.R.L. şi de auditorul financiar
Săcărin Marian; această opinie este
exprimată datorită încorporării la capi-
talul social în anul 2003 a unor diferen-
ţe din reevaluarea mijloacelor fixe în
valoare de 13.874.888 lei, la acea dată
aceste rezerve nefiind un surplus de
reevaluare realizat.

În cazul Turbomecanica S.A., din cauza
unor reevaluări ale imobilizărilor corpo-
rale în anul 2006 pentru care nu a fost
folosit un evaluator extern, auditorul
Deloitte a considerat că această valoare
ar fi putut fi diferită şi nu se poate
determina efectul acestui aspect asupra
situaţiilor financiare, astfel că a expri-
mat o opinie cu rezerve. În 2009 se
efectuează o reevaluare asemănătoare,
astfel că auditorul exprimă din nou o
opinie cu rezerve. În 2010, din cauza
nerespectării unor indicatori luaţi ca
angajament pentru un credit de la BRD
şi BT, auditorul consideră că întreaga
valoare a creditului 62.533.190 RON ar
trebui prezentată la împrumuturi pe ter-
men scurt, având în vedere posibilitatea
rambursării anticipate. De asemenea,
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tot în 2010, compania a modificat
modalitatea de descărcare din gestiune a
stocurilor, trecând de la FIFO la CMP,
fără a preciza în notele explicative moti-
vul acestei schimbări. Astfel, opinia
exprimată pe 2010 a fost cu rezerve. În
2011 motivaţia opiniei cu rezerve a fost
prezentarea creditului doar la împrumu-
turi pe termen scurt, având în vedere
neîndeplinirea indicatorilor economico-
financiari. În 2012, pe lângă nerespecta-
rea indicatorilor economico-financiari,
Turbomecanica S.A. a aplicat incorect
IAS 16 în procedura de reevaluare a
imobilizărilor corporale şi nu a consem-
nat corespunzător procedura de inven-
tariere rezultată după incendiul care a
afectat depozitul central al companiei şi
a adus pagube de 1.490.415 lei.

Concluzii
Raportarea în audit constituie o activita-
te complexă, iar opinia exprimată de
auditor are un aport important în deci-
ziile investitorilor. Astfel, am considerat
a fi oportună analiza relaţiei dintre
durata relaţiei auditor - client şi efectul
asupra independenţei auditorului atât

din punct de vedere teoretic, cât şi
practic. Una dintre ideile des întâlnite în
literatura de specialitate susţine prefe-
rinţa entităţilor mari pentru a fi auditate
de către cele mai mari firme de audit;
argumentul cel mai des utilizat pentru
susţinerea acestei preferinţe vizează
calitatea acestui audit. Mai mult de atât,
se consideră că rotaţia auditorilor
externi nu este necesară pentru sporirea
calităţii auditului. Se consideră că un
specialist cunoaşte mult mai bine un
client direct proporţional cu durata
perioadei în care îi este auditor. De ase-
menea, impunerea obligativităţii schim-
bării auditorului ar restricţiona liberta-
tea de alegere a auditorului de către
investitori, în funcţie de nevoile lor şi
de cele ale companiei.

Cât despre relaţia dintre opinia audito-
rului şi durata mandatului acestuia la
acelaşi client, concluziile sunt mixte. În
cazul eşantionului de pe FTSE, conclu-
zia ar fi că relaţia este una favorabilă,
astfel că, datorită faptului că aceste enti-
tăţi nu şi-au schimbat auditorul în peri -
oada de analiză, am putea trage conclu-
zia că auditul este unul de calitate, iar o
strânsă relaţie între auditor şi client
pentru o perioadă mai lungă aduce

beneficii. În ceea ce priveşte eşantionul
de companii listate pe BVB, concluziile
nu sunt la fel de clare, deoarece putem
observa că misiunile de audit au opinii
exprimate diferite, însă: a) nu putem
consemna că schimbarea auditorului
aduce un efect nefavorabil asupra calită-
ţii raportului şi, b) nu pu tem nici susţi-
ne ideea conform căreia schimbarea
auditorului ar aduce un efect pozitiv,
prin reîntărirea independenţei auditoru-
lui. Considerăm că auditorii şi-au
demonstrat independenţa în condiţiile
unor diferenţe apărute în opinia expri-
mată de către acelaşi auditor, în cazul
aceleaşi companii, dar în ani diferiţi.

Per ansamblu, considerăm că se confir-
mă ipotezele din literatura de specialita-
te conform cărora schimbarea/ rotaţia
auditorului este o măsură cu efecte pre-
ponderent negative, aducând asigurări
marginale în ceea ce priveşte indepen-
denţa auditorului. 

Ipotezele se confirmă în contextul pro-
belor colectate de pe eşantionul FTSE,
unde această afirmaţie s-a respectat în
totalitate, dar şi de pe eşantionul BVB,
unde s-a respectat într-o proporţie
mare.
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Introducere
Teoria agenţiei presupune că indivizii
acţionează în scopul maximizării utilită-
ţii propriilor acţiuni. Din cauza oportu-
nismului manifestat de către agenţi şi al
asimetriei informaţionale, relaţia între
contractanţi este caracterizată de exis-
tenţa unui risc: hazardul moral.
Hazardul moral se naşte din faptul că
acela care încredinţează altei persoane
o sarcină nu îi poate acorda încredere
totală, deoarece acesta va încerca să-şi
maximizeze propria utilitate. Totuşi,
încrederea poate fi văzută ca un meca-
nism de luptă contra oportunismului.
Cum recursul la contracte complexe
este costisitor şi poate genera uneori
blocaje, încrederea apare ca un lubri-
fiant al sistemului care, acompaniindu-
se de mecanisme precum contractul şi
reputaţia, asigură protecţie contra riscu-
lui de oportunism (Mangematin, 1999). 

Obiectivul prezentei lucrări este centrat
pe analiza încrederii în cadrul misiuni-
lor de audit. O astfel de analiză prezin-
tă interes deoarece auditorul, conside-
rat drept „gardian al încrederii”
(Shapiro, 1987), este obligat să îşi păs-
treze independenţa şi obiectivitatea în
relaţiile cu clientul. În acelaşi timp el
este însă o persoană care de-a lungul
misiunii sale stabileşte relaţii interper-
sonale cu clientul, ceea ce presupune
implicarea unor sentimente, emoţii, dar
şi încredere. Ca urmare, cercetarea şi-a
propus să urmărească impactul încre-
derii asupra raţionamentului profesio-
nal al auditorului. 

În acest sens, au fost analizate o serie
de dosare de audit din perspectiva tim-
pului petrecut de către echipa de audit
pentru misiunea respectivă. În plus, s-a
urmărit dacă încrederea în anumiţi
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clienţi duce la absenţa în raport a
observaţiilor privind anumite fapte con-
statate pe teren. Pentru a permite o
analiză obiectivă a rezultatelor, numele
societăţii de audit şi numele clienţilor
selectaţi nu vor fi făcute publice.

Aspecte 
conceptuale 
privind încrederea
Conceptul de încredere îşi are originile
în psihologie, dar este utilizat astăzi în
majoritatea disciplinelor din sfera ştiin-
ţelor umaniste şi chiar în economie.
Varietatea abordărilor face ca o definiţie
unică să fie insuficientă pentru a reda
întreaga esenţă a conceptului de încre-
dere. 

Multe dintre definiţii reţin însă ca ele-
ment principal noţiunea de incertitudi-
ne. Astfel, Lorenz (1988) defineşte
încrederea drept acceptul cuiva de a se
situa în poziţie de vulnerabilitate vizavi
de un terţ. Pentru Meyer et al. (1995)
încrederea reprezintă acceptarea vulne-
rabilităţii în faţa acţiunilor unei alte per-
soane, bazată pe speranţa că aceasta va
duce la bun sfârşit un fapt important
pentru persoana care acordă încrederea,
fără a fi supusă unui control sau unei
verificări. La rândul lor, Sheppard şi
Sherman (1998) subliniază că natura
riscului şi a încrederii variază în funcţie
de gradul de dependenţă într-o anumită
relaţie. 

Conform cu Breton şi Wintrobe (1986),
încrederea poate fi orizontală sau verti-
cală. Încrederea orizontală apare între
persoane care aparţin aceluiaşi nivel
ierarhic, iar încrederea verticală între
persoane situate la niveluri ierarhice
diferite. În cel de-al doilea caz, relaţiile
sunt fie ascendente (de la subordonat
către superior), fie descendente (de la
superior către subordonat). Conform
cu Mc Allister (1995) încrederea poate
fi cognitivă şi afectivă. 

Încrederea cognitivă este o relaţie fun-
damentată pe elemente obiective, raţio-
nale, referitoare în principal la compe-
tenţe. Relaţia se bazează pe elemente
tangibile. Încrederea afectivă este fon-
dată pe elemente subiective, vizând în
principal compatibilitatea caracterului.
În acest caz, relaţia este bazată pe ele-
mente mai puţin tangibile, aparţinând
laturii emoţionale. 

La rândul său, Zucker (1986) distinge
trei forme de încredere: încrederea intui-
tu personae, încrederea relaţională şi
încrederea instituţională. Încrederea
intuitu personae îşi are sursele în caracte-
risticile personale ale fiecărui individ şi
poate fi considerată exogenă unei 
relaţii. 

Încrederea relaţională este privită ca o
credinţă în acţiunile şi rezultatul acţiuni-
lor întreprinse de o terţă parte. Încrede-
rea instituţională poate fi privită ca un
tip de încredere independent de o situa-
ţie dată, dar aparţinând unui cadru
comun, obiectiv care poate fi aplicabil
şi altor persoane, indiferent de acţiunile
efectuate de fiecare dintre ele.

În activitatea de audit încrederea este
un rezultat al relaţiilor interpersonale în
interiorul şi în exteriorul organizaţiei,
deoarece auditorul trebuie să stabilească
relaţii bazate pe încredere atât cu mem-
brii echipei din care face parte, cât şi cu
clientul pe care îl verifică.

Relaţia auditorului cu clientul poate fi
privită dintr-o dublă perspectivă: o rela-
ţie de tip profesional, dar şi una de tip
personal. Mecanisme complexe econo-
mice şi sociale se completează reciproc
şi formează bazele unei încrederi hibri-
de (Wiliamson, 1993). Această încrede-
re se dezvoltă cu fiecare nouă misiune
de audit pentru acelaşi client, trecând
de la o încredere bazată pe reputaţia
partenerului la o încredere fundamenta-
tă pe empatie, ceea ce conduce la redu-
cerea asimetriei informaţionale printr-o
partajare a cunoştinţelor deţinute de fie-
care parte implicată. 

Simon (1960) distinge relaţii de rutină şi
relaţii spontane. În primul caz, ne con-
fruntăm cu situaţii şi soluţii predefinite,
în timp ce al doilea tip de relaţie gene-
rează întrebări şi răspunsuri unice.
Conform lui Richard (2000), încrederea
interpersonală este construită de către
părţile implicate pe durata interacţiunii
dintre ele, ca rezultat al obişnuinţei,
rutinei şi schimburilor de cunoştinţe. În
condiţiile în care se trece de la faza de
cooperare (conform principiilor general
acceptate de părţi), la o muncă de echi-
pă, indivizii lucrează pentru atingerea
unui obiectiv comun. Ca urmare, con-
tractul joacă doar rolul unei garanţii
poziţionate adesea în plan secundar,
pentru a face loc unui mediu de lucru
informal bazat pe rutină şi activităţi
comune (Mangematin, 1996). Altfel
spus, încrederea nu se bazează pe o
forţă instituţională, exterioară persoane-
lor, ci se construieşte într-un cadru bila-
teral. Mai mult, este necesar să se ţină
cont şi de sistemul de reţele, ceea ce
presupune că unei persoane i se acordă
încredere datorită apartenenţei sale la
aceleaşi norme culturale şi profesionale. 

Teoretic, prezenţa unui auditor extern
în aceeaşi entitate pentru o perioadă
mare de timp va degaja o situaţie de
rutină, cu efecte benefice asupra relaţiei
dintre auditor şi client, prin obţinerea
cu uşurinţă a informaţiilor financiar-
contabile necesare. 

Este evident însă că o durată de colabo-
rare îndelungată între auditor şi client
poate genera şi riscuri. Astfel, o relaţie
prea apropiată poate crea o încredere
dusă la extrem sau o lipsă de profesio-
nalism, prin aplicarea unor proceduri
mai puţin riguroase. 

Deşi supusă unor abordări variate,
încrederea reprezintă un concept 
gradual, care pleacă de la neîncredere
până la încredere absolută, se manifestă
orizontal sau vertical, cognitiv sau 
afectiv şi ajunge în final la o încredere
construită în favoarea uneia de tip 
ex-ante.
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Auditorii petrec din ce în ce 
mai puţin timp pentru realizarea
misiunilor la clienţii cu vechime 
şi cu care au stabilit relaţii bazate
pe încredere. 
În schimb, pentru clienţii 
aflaţi în primul an de mandat,
numărul de ore rămâne constant
indiferent de gradul de încredere
acordat. În plus, s-a observat că
încrederea în anumiţi clienţi 
duce la absenţa în raport a
observaţiilor privind anumite
fapte constatate pe teren.

Aspecte metodologice:
alegerea eşantionului
şi rezultate
METODOLOGIA DE CERCETARE

Obiectivul prezentei lucrări este acela
de a studia impactul pe care îl are încre-
derea asupra raţionamentului profesio-
nal al auditorului. Din punct de vedere
al metodologiei de cercetare, lucrarea se
înscrie în abordarea interpretivistă. O
asemenea abordare presupune o înţele-
gere a sensului pe care îl dau actorii
realităţii. Pentru culegerea datelor au
fost combinate mai multe metode, ast-
fel încât să se obţină o perspectivă glo-
bală asupra interacţiunilor dintre audi-
tori şi clienţi. Astfel, s-a făcut apel atât
la interviuri non-directive, care au per-
mis auditorilor să prezinte experienţele
relaţionale cu anumiţi clienţi, cât şi la
analiza unor surse de documentare
interne (dosare de lucru şi rapoarte de
audit). Pentru analiza datelor a fost uti-
lizată metoda abducţiei, care constă în
extragerea din cadrul observării a unor
conjuncturi ce vor fi ulterior testate şi
discutate. S-a procedat la o analiză
tematică a interviurilor pentru a con-

strui grile de grupare transversale şi a
elabora posibile interpretări.

ALEGEREA EŞANTIONULUI

Eşantionul este format din patru
clienţi, similari ca mărime, ai unei socie-
tăţi de audit. Pentru a exclude din anali-
ză o eventuală influenţă a negocierii
onorariilor în relaţiile auditori-clienţi, în
selectarea eşantionului s-a urmărit ca
onorariile percepute de societatea de
audit de la fiecare client să nu fie sem-
nificative în raport cu cifra sa de afa-
ceri. Primul criteriu de care s-a ţinut
cont în alegerea clienţilor a fost vechi-
mea mandatului de audit. În funcţie de
acest criteriu, au fost aleşi doi clienţi
aflaţi în primul an de mandat (Clientul
1 şi Clientul 2) şi doi clienţi cu o vechi-
me mai mare de un an (Clientul 3 şi
Clientul 4). Al doilea criteriu de selecţie
a clienţilor a fost încrederea auditorului
în echipa contabilă a clientului. Pentru
aplicarea acestui criteriu s-au utilizat
informaţiile culese de la şefii de misiu-
ne în timpul interviului. Clientul 1 are
un contabil şef  cu experienţă pe care
şeful misiunii de audit îl cunoaşte,
deoarece au fost colegi timp de patru
ani într-un Big Four. Acest lucru creea-
ză un climat de încredere chiar de la
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începutul misiunii. Clientul 2 a schim-
bat de trei ori în ultimul an contabilul
şef, fapt care îl determină pe auditor să
verifice cu atenţie o mare parte din
tranzacţiile înregistrate şi documentele
aferente, fiind de aşteptat să existe pro-
bleme de organizare. Clientul 3 se află
la al patrulea an de mandat. Şeful de
misiune îi cunoaşte bine pe directorul şi
contabilul şef  ai clientului şi au avut o
colaborare bună în mandatele prece-
dente. Clientul 4 este considerat unul cu
probleme. În fiecare dintre cele trei
mandate anterioare au fost constatate
nereguli şi este de aşteptat ca experienţa
să se repete. Ţinând cont de elementele
precizate, profilul clienţilor reţinuţi pen-
tru studiu este prezentat în Tabelul 1. 

COLECTAREA ŞI ANALIZA DATELOR

Pentru a observa impactul relaţiilor de
încredere asupra auditării situaţiilor
financiare, au fost analizate notele de
sinteză prin prisma duratei lucrărilor de
audit. Această analiză a evidenţiat că
pentru desfăşurarea misiunii la clienţii
noi (Clientul 1 şi Clientul 2) auditorii
petrec un număr similar de ore. Altfel
spus, faptul că auditorul îl cunoaşte pe
contabilul şef  al clientului şi are încre-
dere în el nu are un impact semnificativ
asupra timpului alocat unui dosar. Aşa
cum mărturiseşte auditorul respectiv,
„... primul mandat este mai dificil,
deoarece trebuie să investim mai mult
timp pentru a constitui dosarul perma-
nent, a cunoaşte interlocutorii, a colecta
documentele justificative şi a certifica
situaţiile financiare.” 

În principiu, timpul alocat clienţilor mai
vechi ar trebui să scadă de la un exerci-
ţiu la altul. În studiul nostru, această
ipoteză se confirmă doar în cazul
Clientului 3. „Începând cu al doilea
exerciţiu financiar, clientul cunoaşte
documentele care ne sunt necesare şi ni
le furnizează prompt, iar noi avem deja
zone de risc stabilite şi ştim pe ce seg-
mente ne vom concentra controlul”,
explică şeful misiunii de audit. În cazul
Clientului 4 însă, s-a observat că numă-

rul de ore a rămas neschimbat, deşi
auditorul se află la al patrulea mandat.
Altfel spus, între auditor şi client nu s-a
putut instaura un climat de încredere.
Unul dintre auditori confirmă:
„Comunicarea greoaie cu contabilul şef
şi furnizarea cu întârziere a documente-
lor cerute ne-au făcut să avem în fiecare
an întârzieri în realizarea misiunii”. 

Observaţiile desprinse în urma analizei
raportului dintre încredere şi numărul
de ore petrecute pentru a realiza fiecare
misiune de audit sunt sintetizate în
Tabelul 2. 

Pentru a aprofunda analiza impactului
pe care îl are relaţia de încredere asupra
auditării situaţiilor financiare, au fost
purtate discuţii cu auditorii în legătură
cu întocmirea rapoartelor de audit. Mai
întâi s-a urmărit modul în care aceştia
apreciază ce informaţii din notele de
sinteză trebuie menţionate şi în raportul
final. Referitor la acest aspect, unul din-
tre auditori declară că: „În cazul clienţi-
lor mai vechi, dacă se constată o eroare,
dar avem încredere că aceasta va fi
corectată şi nu va avea un impact sem-
nificativ asupra situaţiilor financiare, nu
o vom menţiona în raport. Altfel spus,
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în raportul anual, menţionăm punctele
cele mai importante, fără prea multe
detalii. Dimpotrivă, în cazul clienţilor
cu probleme, în care nu avem încredere,
în raport se menţionează punctual ero-
rile constatate”. Declaraţia auditorului
este confirmată de rezultatele identifica-
te prin compararea informaţiilor din
raport cu cele din notele de sinteză
pentru clienţii din eşantion (Tabelul 3). 

Astfel, în cazul Clientului 1 şi Clientului
3 s-a observat că, deşi în notele de sin-
teză sunt înscrise ajustări (nesemnifica-
tive) pe care aceştia ar trebui să le reali-
zeze, raportul final nu conţine observa-
ţii particulare. Pentru Clientul 2 şi pen-
tru Clientul 4 însă, deşi rapoartele de
audit sunt fără rezerve, ele cuprind 
anumite observaţii privind problemele
întâmpinate. Altfel spus, decizia audito-
rului de a prezenta în raport observaţii
referitoare la prezenţa unor ajustări
nesemnificative depinde de relaţionarea
sa cu clientul respectiv şi de încrederea
sa în acesta.

Concluzii 
şi direcţii viitoare 
de cercetare
Activitatea de audit se caracterizează
printr-un nivel ridicat de conceptualiza-
re. Acesta este rezultatul mai multor
decenii de normalizare şi stă la baza
construirii raţionamentului profesional
al auditorului, raţionament asociat unei
asimilări progresive a elementelor de
raţionalitate (Herrbach, 1999). Dincolo
de aspectul raţional însă, colaborarea
dintre auditor şi client trebuie să fie
fondată şi pe o latură emoţională, care
să faciliteze instalarea încrederii încă din
preambulul misiunii de audit. Este ceea
ce numeşte Krebs „a menţine relaţia de
audit înainte, în timpul şi după momen-
tul auditului”.

Obiectivul prezentei lucrări a fost acela
de a studia impactul pe care îl are încre-
derea asupra raţionamentului profesio-

nal al auditorului. În acest sens, au fost
analizate patru dosare de audit, în
raport cu timpul petrecut de către echi-
pa de audit pentru respectiva misiune în
anul curent, comparativ cu anul prece-
dent. Alegerea clienţilor a fost realizată
în funcţie de vechimea mandatului şi de
încrederea auditorului în contabilii aces-
tora. Rezultatele au evidenţiat faptul că
auditorii petrec din ce în ce mai puţin
timp pentru realizarea misiunilor la
clienţii cu vechime şi cu care au stabilit
relaţii bazate pe încredere. În schimb,
pentru clienţii aflaţi în primul an de
mandat, numărul de ore rămâne con-
stant, indiferent de gradul de încredere
acordat. În plus, s-a observat că încre-
derea în anumiţi clienţi duce la absenţa
în raport a observaţiilor privind anumi-
te fapte constatate pe teren. Discuţiile
cu şefii de misiune au confirmat con-
cluziile anterioare şi au subliniat poziţia

auditorului între raţional şi afectiv. În
ciuda independenţei impuse prin codul
etic, auditorul încearcă să găsească un
echilibru între respectarea normelor
profesionale, pe de o parte, şi nevoia de
a satisface clientul, de a răspunde aştep-
tărilor din ce în ce mai mari ale diverse-
lor categorii de stakeholderi şi a face
faţă pieţei concurenţiale, pe de altă
parte. Altfel spus, el trebuie să îmbine
în mod optim raţionalitatea impusă de
reguli profesionale cu afectivitatea
caracteristic umană, exprimată prin
încrederea în relaţiile de audit.

Există încă numeroase piste de cerceta-
re în acest domeniu. Astfel, eşantionul
ar putea fi extins la un număr mai mare
de clienţi ai unei firme de audit sau ar
putea fi format din clienţi ai unor firme
diferite. În plus, s-ar putea extinde
perioada de observare a evoluţiei relaţii-
lor cu un anumit client. 
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The present article shows the results of an empiric study on the perspectives and
expectances on the Audit Report in Romania. The statistic population is mainly
formed of three groups: financial auditors, financial managers of the audited firms
and the users of the audited accounting information in Romania.
The objectives of the research have been determining the significance of the differ-
ences of perspectives and expectances between the three groups and interpreting
the obtained results.
The answers to the questionnaire have been analyzed by the Kruskal Wallis Test,
which has shown for every statement if the differences are significant or not. Then
the results have been synthesized and comprised into tables in order to be globally
analyzed.             
In the last part of the research are being presented the conclusions that came out of
this research. There has been demonstrated the fact that from the perspective of
Kruskal Wallis Test between the financial auditors, financial managers and the users
of the audited financial information from Romania there are significant differences as
regards the perspectives and expectations of the form and content of the Audit
Report. The group that has expressed the most critical opinions was that of the
users of the audited financial information.
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CERCETARE  l

Introducere
Ipoteza de la care pleacă această cerce-
tare este faptul că există diferenţe de
perspective şi expectative între auditorii
financiari, directorii financiari ai firme-
lor auditate şi utilizatorii informaţiilor
financiare auditate din România în ce
priveşte forma şi conţinutul raportului
de audit. Scopul principal al acestei cer-
cetări este analizarea acestor diferenţe.
Pentru aceasta ne-am propus următoa-
rele obiective specifice:

l Demonstrarea existenţei şi semnifi-
caţiei diferenţelor de perspective şi
expectative existente între cele trei
grupuri specificate;

l Analizarea şi interpretarea rezulta-
telor obţinute.

Pentru atingerea acestor obiective am
procedat la aplicarea unui chestionar
care cuprinde întrebări legate de forma
şi conţinutul raportului de audit.

Stadiul actual 
al cercetării

Se spune că perioadele de criză econo-
mică intensifică activitatea de realizare 
a studiilor empirice cu privire la percep-

ţiile şi expectativele utilizatorilor de
informaţii financiare auditate. În ultimii
ani, la nivel internaţional s-au realizat
multe studii empirice în materie de
audit financiar. În primul rând trebuie
să amintim faptul că Comisia
Europeană a iniţiat un amplu proces de
consultare1 în rândul ţărilor membre
U.E. pe teme legate de rolul auditului
financiar, de independenţa auditorilor,
de informaţiile furnizate în cadrul
raportului de audit, de concentrarea
pieţei de audit în cadrul Big Four sau în
probleme legate de guvernanţa corpora-
tivă.

În ce priveşte raportul de audit există
studii care susţin că mărimea firmei de
audit (Becker et al, 19982; Francis&
Krishnan, 19993) sau managementul
firmei de audit (De Fond et al, 20004;
Krishnan, 20055) pot să influenţeze
calitatea serviciilor oferite de către audi-
tori. 

Alte studii se referă la faptul că piaţa de
capital îşi bazează deciziile de investiţii
pe informaţiile oferite de auditorii
financiari, iar întârzierea sau slaba cali-
tate a informaţiilor financiare auditate
pot influenţa decisiv aceste decizii
(Citron et al, 20086; Phillips&Freeman,
20037). Alte studii demonstrează că
prezentarea la timp a raportului de

audit contribuie la creşterea încrederii
investitorilor (Owusu Ansah&Leventis,
20068).

De asemenea, există studii care susţin
că o perioadă mai scurtă a mandatului
auditorilor în aceeaşi firmă determină o
calitate mai slabă a serviciilor oferite,
din cauza necunoaşterii în profunzime a
problemelor specifice ale firmei client
(PricewaterhouseCoopers, 2002), iar un
studiu mai recent susţine că nu există
nici o legătură între durata mandatului
şi calitatea serviciilor oferite de audi-
tor9. În contradicţie cu studiile preciza-
te anterior, există studii care susţin un
nivel scăzut de folosire a informaţiilor
conţinute de către raportul de audit
(Lee, 200910).

Astfel de studii empirice au apărut şi în
revistele de specialitate din România.
Unul dintre aceste studii analizează
rolul auditului extern şi al guvernanţei
corporative în credibilizarea raportărilor
financiare ale firmelor (Dobroţeanu et
al, 201111), altul studiază degradarea
percepţiilor unui grup de studenţi asu-
pra problematicii „audit expectation
gap” înainte de începerea crizei finan-
ciare şi după izbucnirea acesteia
(Dobroţeanu et al, 201112), iar un alt
exemplu de studiu empiric se referă la
determinarea gradului de apreciere a
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informaţiilor furnizate de raportul de
audit de către utilizatori (Cernea&ştefă-
nescu, 201213).

Metodologia de
cercetare

Cercetarea teoretică, oricât de impor-
tantă ar fi, considerăm că nu este sufi-
cientă în actualul context economic.
Astăzi mai mult ca oricând este necesa-
ră apropierea de realitatea economică,
de aceea studiile empirice au căpătat o
extindere tot mai mare.

Pentru demonstrarea ipotezei şi atinge-
rea obiectivelor cercetării am întreprins
o cercetare empirică, cantitativă. 

În primul rând am realizat o serioasă
activitate de documentare, în sensul sta-
bilirii populaţiei statistice care a intrat în
studiu. 

Astfel am stabilit cele trei grupuri inte-
resate de munca auditorului financiar
cărora li se adresează chestionarul -
auditorii financiari, directorii financiari
ai firmelor auditate şi utilizatorii infor-
maţiilor contabile auditate din România.
În funcţie de caracteristicile populaţiei
statistice am stabilit componenţa eşan-
tionului pentru fiecare dintre cele trei
grupuri, astfel încât rezultatele obţinute
să poată fi extrapolate la nivelul întregu-
lui grup şi să aibă relevanţă naţională.
Structura eşantionului este prezentată în
tabelul 1.

Chestionarul este anonim şi conţine
întrebări în format închis, cu formulări
pozitive. Pentru a uşura munca celui
care completează chestionarul şi pentru
a putea cuantifica răspunsurile am deli-
mitat posibilităţile de răspunsuri la 5
variante, pe o scală de valori de la 1 la
5, în conformitate cu Scala Likert, unde
1 reprezintă nivelul maxim de acord, 5 -
nivelul maxim de dezacord, 3 reprezintă

valoarea neutră, iar 2 şi 4 sunt nivele
intermediare de acord sau dezacord. Se
putea alege o singură variantă de răs-
puns.

Procesul de trimitere şi primire a che-
stionarelor s-a făcut prin e-mail, în
perioada februarie – decembrie 2012.
Răspunsurile au fost centralizate cu aju-
torul unui program informatic în Excel
special conceput în acest scop şi inter-
pretate cu ajutorul modelului econome-

tric Kruskal Wallis, care a arătat dacă
diferenţele pentru fiecare dintre afirma-
ţiile chestionarului, între cele trei cate-
gorii participante, sunt semnificative
sau nu. 

De asemenea, rezultatele testelor au
fost cuprinse în cadrul unor tabele 
centralizatoare, care au stat la baza ana-
lizei descriptive a rezultatelor chestiona-
rului.

13 O. Cernea, C.Al. Ştefănescu, Importanţa informaţiilor oferite de auditul financiar pentru directori, investitori şi analiştii financiari, Revista „Audit
Financiar”, ianuarie 2012, pag.42-50
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Analiza 
econometrică a

rezultatelor obţinute
Testul Kruskal Wallis este unul dintre
cele mai puternice teste neparametrice
şi se utilizează atunci când avem de
comparat mai mult de 2 grupe indepen-
dente. Pentru analiza datelor, acestea au
fost transformate în ranguri. Testul s-a
utilizat pentru a evalua dacă diferenţele
la nivel de ranguri sunt semnificative.
Calculele s-au efectuat pentru fiecare
afirmaţie a chestionarului în parte. 

Ipotezele asociate Testului Kruskal
Wallis sunt:
H1 - NU există diferenţă semnificativă

statistic între medianele grupurilor
analizate

H2 - Medianele grupurilor investigate
diferă în mod semnificativ

Ipotezele sunt acceptate sau respinse în
funcţie de valoarea coeficientului K,
asociat testului. 

Formula pentru Testul Kruskal Wallis
este următoarea:

Prima formulă este echivalentă cu
următoarea (2) şi se foloseşte atunci
când toate rangurile Rjk sunt diferite şi
iau valori între 1 şi N. 

unde,
j = numărul de grupe
Nj = numărul de observaţii din cadrul

fiecărui grup
N = numărul total de observaţii
Rjk= numărul observaţiei k în interio-

rul grupului j

Rk = media rangurilor observaţiilor
grupului j

R = media tuturor rangurilor şi obser-
vaţiilor

K = valoarea calculată de Testul
Kruskal Wallis

Corecţia lui K este dată de formula:

unde:
g - este numărul de grupuri de repetiţii;
tj - este numărul de repetiţii în grupul j.

Interpretarea teoretică a Testului
Kruskal Wallis se bazează pe valorile
tabelare ale Testului χ2, pentru c = j - 1
grade de libertate şi o probabilitate de
garantare a rezultatelor de α. Cu cât
sumele grupurilor sunt mai diferite
între ele cu atât valoarea testului este
mai mare şi are mai multe şanse la o
variaţie semnificativă. Cu cât diferenţele
între rangurile grupurilor sunt mai mici,
tind spre 0, variaţia este nesemnificati-
vă.

Scorul critic pentru: 

α = 0,01 nivel de încredere şi c = j - 1
= 3 - 1 = 2 grade de libertate este
9,210, iar pentru

α = 0,05 nivel de încredere şi c = j - 1
= 3 - 1 = 2 grade de libertate este
5,991.

Rezultatul K obţinut pentru fiecare afir-
maţie a chestionarului a fost comparat
cu valoarea lui χ2 din Tabel. 

Atunci când :

• K ≤ χ2 am acceptat ipoteza nulă
H1, diferenţele între grupe fiind
considerate nesemnificative;

• K > χ2 am acceptat ipoteza alterna-
tivă H2, diferenţele între grupuri
fiind considerate semnificative.

Unul dintre obiectivele acestei cercetări
a fost determinarea semnificaţiei dife-
renţelor de perspective şi expectative
care există între cele trei grupuri din
România. 

Astfel, în conformitate cu rezultatele
obţinute în urma aplicării Testului
Kruskal Wallis din totalul de 14 între-
bări ale chestionarului care se refereau
la Raportul de audit, pentru 12 dintre
ele diferenţele de perspective şi expec-
tative au rezultat semnificative, pentru
un nivel de semnificaţie de 1% sau 5%
(Tabelul 2).

Interpretarea 
rezultatelor

Raportul de audit reprezintă rezultatul
final al muncii auditorului financiar. În
Anexa nr. 1 sunt prezentate rezultatele
obţinute în urma aplicării Testului
Kruskal Wallis. 

Compararea răspunsurilor individuale
ale celor trei grupuri şi identificarea
diferenţelor semnificative dintre acestea
se poate face prin simpla observare a
tabelului din Anexa 1, dar intenţia noas-
tră este ca această cercetare să meargă
mai departe de înţelesul propriu al valo-
rilor obţinute ca răspuns la afirmaţiile
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stabilite în cadrul chestionarului şi să
scoată în evidenţă perspective şi expec-
tative noi asupra profesiei de audit
financiar în România.

Primele întrebări se referă la anumite
caracteristici care au fost atribuite în
timp Raportului de audit şi care au
generat multe polemici. Ele se referă la
caracterul standardizat excesiv al rapor-
tului de audit sau la utilizarea unui lim-
baj ambiguu sau prea tehnic în cadrul
acestuia. ISA prevăd în acest sens
următoarele:

Legat de standardizarea excesivă, putem
spune că ISA 700 în articolele 20-45
prezintă forma şi conţinutul minim
obligatoriu pe care trebuie să le respec-
te auditorii la întocmirea raportului de
audit. În cadrul ISA 700, 705 sau 706
se prevăd o serie de termeni şi expresii
pe care auditorii trebuie să le folosească
în redactarea raportului de audit. 

De asemenea,Standardele Internaţionale
prevăd utilizarea în cadrul raportului de
audit a unui limbaj „uniform şi clar”.

În legătură cu opinia comprehensibilă,
în ISA 700 la art. 13.e. se precizează că
auditorul trebuie să se asigure „că situa-
ţiile financiare furnizează prezentări
adecvate, care le permit utilizatorilor
vizaţi să înţeleagă efectul tranzacţiilor şi
evenimentelor semnificative” pe care le
cuprind. Opinia auditorului este expri-
mată la sfârşitul fiecărui raport de audit.
În cazul în care opinia este modificată,
ea va fi explicată într-un paragraf  numit
„Bază pentru opinia modificată”.

Analizând răspunsurile legate de temele
expuse anterior, observăm că din per-
spectiva Testului Kruskal Wallis există
diferenţe semnificative între cele trei
grupuri care au intrat în studiu, cu
excepţia afirmaţiei nr. 2. Am remarca
însă faptul că valorile medii ale răspun-
surilor se situează în jurul valorii nule 3,
ceea ce demonstrează faptul că nu exis-
tă o polarizare puternică între grupuri,
ci părerile sunt împărţite chiar în inte-
riorul fiecărui grup. Dacă analizăm pro-
centual răspunsurile primite:

l 12% dintre directorii financiari şi
25% dintre utilizatorii informaţiilor
contabile auditate consideră că
raportul de audit este standardizat
excesiv, iar 50% dintre directorii
financiari şi 38% dintre utilizatori
nu cred acest lucru;

l 17% dintre directorii financiari şi
23% dintre utilizatorii informaţiilor
contabile auditate cred că limbajul
pe care auditorii îl folosesc în
cadrul raportului este foarte tehnic,
iar 40% dintre directorii financiari
şi 42% dintre utilizatori nu sunt de
acord cu această afirmaţie;

l 26% dintre directorii financiari şi
19% dintre utilizatorii informaţiilor
contabile auditate declară chiar că
limbajul folosit în cadrul raportului
de audit este ambiguu, pe când
55% dintre directorii financiari şi
44% dintre utilizatori nu sunt de
acord.

Dacă ne referim la răspunsurile audito-
rilor financiari observăm că: 

l 26% dintre aceştia cred că raportul
de audit este standardizat excesiv,
iar 39% nu sunt de acord cu aceas-
tă afirmaţie;

l 25% cred că se foloseşte un limbaj
foarte tehnic, iar 49% nu cred acest
lucru;

l 66% dintre auditori nu consideră că
în cadrul raportului de audit se uti-
lizează un limbaj ambiguu.

Dacă observăm răspunsurile la afirma-
ţiile următoare:

l 16% dintre directorii financiari şi
16% dintre utilizatorii informaţiilor
contabile auditate consideră că opi-
nia exprimată în cadrul raportului
de audit NU este inteligibilă, pe
când 70% dintre directori şi 44%
dintre utilizatori nu sunt de acord
cu acest lucru;

l 8% dintre directorii financiari şi
18% dintre utilizatorii informaţiilor
contabile auditate opinează că
obiectivele auditului NU sunt foar-
te clar exprimate în cadrul raportu-
lui de audit, iar 74% dintre directo-
rii financiari şi 58% dintre utiliza-
tori cred că obiectivele auditului
sunt clar exprimate în cadrul
Raportului de audit.

l 79% dintre auditorii financiari cred
că opinia exprimată de ei este inteli-
gibilă şi 84% consideră că obiecti-
vele auditului sunt clar exprimate în
cadrul raportului de audit, iar 16%
dintre aceştia acceptă că nu întot-
deauna opinia exprimată de ei este
inteligibilă.

Dacă observăm cu atenţie răspunsurile
auditorilor financiari, toate procentele
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prezentate până acum demonstrează că,
deşi majoritatea acestora nu acceptă noi
atribuţii sau consideră raportul de audit
un mijloc adecvat de comunicare cu uti-
lizatorii, există tot mai multe voci care,
din cauza noului context economic,
înţeleg necesităţile reale ale utilizatorilor
şi le acceptă expectativele.

Observăm că utilizatorii informaţiilor
financiare auditate sunt mai puţin mul-
ţumiţi de forma şi conţinutul raportului
de audit decât celelalte două grupuri.
De remarcat însă că poziţia lor nu este
radicală, vehementă, deoarece nu întâl-
nim valori medii apropiate de valoarea
5, ci mai degrabă de valorile 3 şi 4. 

În cazul afirmaţiilor următoare referi-
toare la raportul de audit, poziţia utili-
zatorilor de informaţii contabile audita-
te se demonstrează în continuare mai
critică decât a celorlalte două grupuri
din România (Tabelul nr. 4).

Pentru ambele întrebări, din perspectiva
Testului Kruskal Wallis diferenţele între
grupuri sunt semnificative pentru un
nivel de semnificaţie de 5%, respectiv
1%, manifestându-se în continuare şi
diferenţe în interiorul fiecărui grup.
Procentual:

l 66% dintre directorii financiari şi
57% dintre utilizatorii informaţiilor
contabile auditate consideră că
raportul de audit este un mijloc
adecvat de comunicare cu utilizato-
rii, pe când 11% dintre directori şi
22% dintre utilizatorii consideră că
raportul de audit NU este un mijloc
adecvat de comunicare cu utilizato-
rii,

l 71% dintre auditorii financiari con-
sideră raportul de audit un mijloc
adecvat de comunicare cu utilizato-
rii, dar, surprinzător, 16% dintre ei
nu sunt de acord cu această afirma-
ţie.

l 41% dintre utilizatori recunosc că
rezervele formulate în cadrul rapor-
tului de audit le generează o per-
cepţie negativă, în timp ce 27%

opinează că nu neapărat se creează
această percepţie, dacă ele sunt bine
justificate în cadrul raportului.
Acest fapt reprezintă una dintre
problemele actuale din acest dome-
niu. S-a perpetuat o paradigmă
„totul sau nimic”, în care „rezerve-
le” din raportul de audit reprezintă
un tabu atât pentru clienţi, cât şi
pentru auditori. Întrebarea este
dacă ar trebui revizuită această per-
cepţie sau dacă acţionarii şi alţi uti-
lizatori ai informaţiilor contabile ar
trebui să fie în mod real preocupaţi
de acest aspect. 

În tabelul 5 analizăm nivelul de cunoaş-
tere a reglementărilor legale în vigoare
referitoare la raportul de audit din par-
tea celor trei grupuri.

Potrivit reglementărilor legale în dome-
niu, ISA 700, în art. 6, prevede că
obiectivul auditului legat de raportul de
audit este „formularea unei opinii cu

privire la situaţiile financiare”, iar în art.
8 clarifică ce înseamnă „situaţii finan-
ciare”, adică „un set complet de situaţii
financiare cu scop general, inclusiv
notele aferente”, care „includ de obicei
un sumar al politicilor contabile semni-
ficative şi alte informaţii explicative”.

Tot ISA specifică faptul că auditorul
financiar nu trebuie să consemneze în
cadrul raportului de audit orice tip de
iregularitate observată în timpul misiu-
nii. ISA 200 precizează clar că unul din-
tre obiectivele auditului este „să obţină
asigurări rezonabile cu privire la măsura
în care situaţiile financiare ca întreg nu
conţin denaturări semnificative”, iar
ISA 700 adaugă „cauzate fie de fraudă,
fie de eroare”. ISA 200 defineşte asigu-
rarea rezonabilă ca fiind „un nivel de
asigurare ridicat, dar nu absolut”.

În Tabelul nr. 6 observăm că 70-80%
din participanţii la studiu au demonstrat
faptul că sunt la curent cu reglementări-
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le legale, exprimându-şi acordul cu fap-
tul că auditorul financiar se pronunţă în
cadrul raportului său numai asupra
situaţiilor financiare anuale sau că
raportul auditorului prezintă o opinie
rezonabilă şi nu o certificare de absolu-
tă garanţie asupra situaţiilor financiare
anuale. De asemenea, şi-au exprimat
dezacordul cu faptul că auditorul trebu-
ie să exprime în cadrul raportului de
audit orice tip de iregularitate observată
în timpul misiunii. Excepţie fac 28%
dintre directorii financiari şi 63% dintre
utilizatorii informaţiilor contabile audi-
tate, care au exprimat contrariul.

Ultimele patru întrebări se referă la
expectativele celor trei grupuri în ceea
ce priveşte conţinutul raportului de
audit. Diferenţele între grupuri sunt
semnificative din perspectiva Testului
Kruskal Wallis pentru un nivel de sem-
nificaţie de 1%, respectiv 5%. Diferenţa
este marcată în special de grupul utiliza-
torilor, care îşi exprimă în acest fel
dezacordul cu normele legale care
stabilesc atribuţiile auditorilor în exerci-
tarea profesiei. Astfel:

l 56% dintre utilizatorii informaţiilor
contabile auditate declară că ar
extinde munca auditorului finan-
ciar, astfel încât să-i permită acestu-
ia să se pronunţe în cadrul raportu-
lui de audit asupra eficacităţii
modului de gestionare a firmei
auditate.

l 67% dintre utilizatorii informaţiilor
contabile auditate declară că ar
extinde munca auditorului finan-
ciar, astfel încât să-i permită acestu-
ia să se pronunţe în cadrul raportu-
lui de audit asupra evoluţiei viitoare
a firmei auditate.

41% dintre utilizatorii informaţiilor
contabile auditate declară că ar extinde

munca auditorului financiar, astfel încât
să-i permită acestuia să se pronunţe în
cadrul raportului de audit asupra renta-
bilităţii firmei auditate.

l 64% dintre utilizatorii informaţiilor
contabile auditate din România
declară că ar extinde munca audito-
rului financiar, astfel încât să-i per-
mită acestuia să se pronunţe în
cadrul raportului de audit asupra
solvenţei firmei auditate.

Dezacordul cu normele legale se referă
la faptul că standardele de audit nu sunt
destul de bine adaptate nevoilor actuale
ale utilizatorilor. Observăm cum dife-
renţele de perspective ale celor trei gru-
puri chestionate au dus la apariţia a
două tipuri de expectative: realiste sau
nerealiste.

Expectativele realiste sunt acele „aştep-
tări” în concordanţă cu reglementările
legale în vigoare, dar şi acele „aşteptări
necesare” datorită schimbărilor care 
s-au produs în contextul economic.
Aşteptările „necesare” ale utilizatorilor
se referă la pronunţarea auditorului în
cadrul raportului de audit asupra „evo-
luţiei viitoare a firmei auditate” sau asu-
pra „solvenţei firmei auditate”, iar
expectativele nerealiste se referă de
exemplu la „exprimarea în cadrul
Raportului de audit a oricărui tip de ire-
gularitate observată de-a lungul desfăşu-
rării misiunii”.

La nivel internaţional există studii care
au pus în evidenţă efectele crizei econo-
mice asupra percepţiilor utilizatorilor de
informaţii contabile auditate. Un astfel
de studiu este cel al firmei
PricewaterhouseCoopers, din anul
201114, care s-a adresat investitorilor
din Anglia. Rezultatele studiului au pus
în evidenţă faptul că investitorii au
nevoie de un nivel mai înalt de asi-

gurare din partea auditorilor, de
informaţii mai clare despre companiile
pe care auditorii le auditează şi de infor-
maţii suplimentare legate de continuita-
tea activităţii, de performanţele finan-
ciare cantitative, de guvernanţa corpora-
tivă şi chestiuni strategice ale firmei
auditate. Se vorbeşte chiar despre o
redefinire a profesiei de audit, dându-se
anumite soluţii precum: posibilitatea ca
utilizatorii informaţiilor contabile audi-
tate să intre în contact direct cu audito-
rii pentru a putea cere lămuriri în legă-
tură cu situaţiile financiare auditate,
posibilitatea ca auditorii financiari să se
întâlnească repetat cu acţionarii firmei
şi cu comitetul de audit pe durata
misiunii şi există propuneri legate de
modul de raportare a rezultatelor misiu-
nii într-o formă mai puţin rigidă, impu-
să sau chiar sub formă de calificative, la
fel ca şi în cazul agenţiilor de rating. De
asemenea, este nevoie de o atenţie spo-
rită în faţa noilor produse financiare
mai complexe şi de o mai bună transpa-
renţă a operaţiunilor.

Un alt bun exemplu îl constituie studiul
„A Framework for Extend Audit
Reporting - Final report”15, care se
referă la opiniile utilizatorilor cu privire
la valorificarea informaţiilor din
raportul de audit şi la cum ar putea
fi acesta îmbunătăţit. În concluziile
acestui studiu se arată că s-a descoperit
„un conflict informaţional profund” şi
că nu este vorba de sloganul „cu cât
mai multe informaţii cu atât mai bine”.
Studiul concluzionează că utilizatorii nu
sunt foarte interesaţi de informaţii cu
privire la metodologia folosită de audi-
tor sau de componenţa echipei de audit.
Pentru ei este importantă încrederea în
reputaţia firmei de audit şi sunt intere-
saţi de informaţii financiare şi ne-finan-
ciare cu privire la: calitatea sistemului de

14 Studiul „Audit Today and Tomorrow”, PricewaterhouseCoopers UK, iulie 2011, accesat  la http://www.pxc.uk/eng/publications/audit-
today-tomorrow-investor-survey.htlm 

15 Proiect de cercetare realizat de către Maastricht Accounting, Auditing and Information Management Research Center (MARC) of  Maastricht
University, la cererea Association of  Chartered Certified Accountants (ACCA),http://www.acca.co.uk/pubs/general/activities/
library/audit/audit_pubs/extended_audit_reporting.pdf, iulie 2011
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control intern, zone cheie de risc, poli-
tici şi practici contabile (de exemplu,
dacă se practică o contabilitate agresivă
sau una conservatoare), estimări conta-
bile, judecăţi manageriale, obiective
strategice sau modele de afaceri.

Concluzii
În urma cercetării realizate au rezultat
următoarele concluzii:

1. Din perspectiva Testului Kruskal
Wallis există diferenţe semnificative
de perspective şi expectative referi-
toare la raportul de audit între cele
trei grupuri care au intrat în studiu.
Din totalul de 14 întrebări, 12 au
prezentat diferenţe semnificative
pentru un nivel semnificaţie de 1%
sau 5%;

2. Ca o caracteristică generală, putem
afirma că utilizatorii informaţiilor
financiare auditate sunt mai puţin
mulţumiţi de forma şi conţinutul
Raportului de audit decât celelalte
două grupuri;

3. O parte dintre utilizatorii informaţii-
lor financiare auditate ar extinde
munca auditorilor financiari, astfel
încât aceştia să se pronunţe în
cadrul raportului de audit asupra
eficacităţii modului de gestionare a
firmei auditate, evoluţiei viitoare a
firmei, rentabilităţii şi solvenţei aces-
teia.

4. Dacă analizăm nivelul de cunoaştere
al reglementărilor legale în vigoare
referitoare la raportul de audit din
partea celor trei grupuri din
România, putem aprecia că acestea
indică un nivel destul de bun, cu
excepţia a 63% dintre utilizatorii din
România care consideră că auditorul
trebuie să exprime în raportul de
audit orice tip de iregularitate obser-

vată de-a lungul desfăşurării misiunii
de audit.

5. Majoritatea valorilor medii obţinute
ca răspuns se află în apropierea
valorii 3, ceea ce demonstrează că: 

- Polarizarea răspunsurilor între
grupuri nu este foarte mare,
deoarece valorile medii ale răs-
punsurilor nu sunt apropiate nici
de valoarea 1, nici de valoarea 5;

- O analiză mai amănunţită a aces-
tor valori medii a demonstrat
faptul că există diferenţe de opi-
nii chiar în interiorul fiecărui
grup, ceea ce demonstrează că
analiza Raportului de audit este
o temă polemică, iar criza eco-
nomică actuală a generat modifi-
cări continue ale perspectivelor
auditorilor, utilizatorilor sau
directorilor financiari în acest
sens;

- Utilizatorii informaţiilor finan-
ciare auditate din România sunt
mai puţin vehemenţi în răspun-
suri decât utilizatorii din alte ţări
europene unde s-au realizat stu-
dii empirice asemănătoare16;

- Răspunsurile auditorilor finan-
ciari nu se află într-o opoziţie
categorică cu răspunsurile utili-
zatorilor de informaţii financiare
auditate, ceea ce demonstrează
că aceştia sunt pregătiţi pentru
acceptarea de noi responsabili-
tăţi, datorită faptului că înţeleg
exigenţele noului context econo-
mic şi rolul social al auditului
financiar.

Considerăm că, deşi este evidentă exis-
tenţa diferenţelor de perspective şi
expectative între cele trei grupuri din
România care au intrat în studiu, aces-
tea nu sunt atât de puternice ca şi în
alte ţări europene. De aceea, credem că
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este important să se acţioneze pentru
menţinerea şi îmbunătăţirea acestei
situaţii, pentru o apropiere şi mai puter-
nică a perspectivelor şi expectativelor
actorilor din mediul economic.

Limitele cercetării
În contextul economic actual cercetarea
empirică este foarte necesară, deoarece
ea apropie lumea academică de proble-
mele economice reale. Totuşi, metodele
şi instrumentele cercetării empirice au
determinat apariţia următoarelor limite
ale cercetării:

l nu au putut fi abordate toate teme-
le actuale legate de raportul de
audit;

l utilizarea chestionarului ca metodă
de cercetare poate ocaziona super-
ficialitate din partea respondenţilor,
cazuri de nesinceritate sau omiterea
unor răspunsuri;

l trimiterea chestionarelor prin e-mail
nu permite anonimatul, ceea ce a

determinat un grad de reticenţă şi a
redus rata răspunsurilor;

l utilizarea Scalei Likert favorizează
următoarele fenomene: „tendinţa
centrală” (răspunsul poate fi evitat,
alegându-se valoarea nulă), „tendin-
ţa de acceptare” (unii utilizatori se
pot declara de acord cu toate afir-
maţiile) sau „tendinţa socială” (unii
utilizatori pot încerca să demons-
treze o imagine favorabilă despre ei
înşişi, răspunzând ceea ce „trebuie”
nu ceea ce cred ei în realitate);

l o caracteristică a Scalei Likert este
faptul că din variante de răspuns
diferite se poate obţine aceeaşi
valoare medie, ceea ce îngreunează
activitatea de interpretare a datelor,
fiind necesare foarte multe detalii
referitoare la variantele de răspuns;

l eşantionul utilizatorilor de informa-
ţii contabile auditate s-ar putea să
nu includă toate categoriile de utili-
zatori. Categoriile incluse în studiu
au fost selecţionate în mod logic,
pe baza raţionamentului profesio-
nal.

Încheiere
Se cuvine să ţinem seama de faptul că
în curând Comisia Europeană va pre-
zenta o nouă Directivă pentru regle-
mentarea activităţii de audit, ca o con-
secvenţă a consultării realizate prin
intermediul „Cărţii Verzi”. Ne găsim
într-un moment în care utilizatorii sunt
interesaţi să cunoască nu numai situaţia
financiară a firmei, ci şi strategia firmei,
politicile faţă de risc, impactul acesteia
asupra mediului şi societăţii etc. Aceste
informaţii economico-financiare şi mai
ales nefinanciare de orice tip, dar care
pot fi utile diferitelor grupuri de utiliza-
tori, vor trebui înglobate într-un raport
integrat. 

Condiţiile de bază vor fi ca informaţiile
prezentate să fie tot mai relevante, com-
parabile, accesibile, mai bine structurate
şi bineînţeles verificabile – ceea ce
corespunde direct noilor obiective care
se deschid profesiei de audit. 

Nu trebuie uitat rolul „social” al auditu-
lui financiar. Obiectivele polemicilor şi
a cercetărilor pe tema „audit expecta-
tion gap” sunt chiar acelea de „a con-
duce la o evoluţie a rolului auditorului
şi a sarcinilor sale concrete” (Ţurlea,
Mocanu, 2012).

Auditul financiar a progresat şi s-a per-
fecţionat în pas cu dezvoltarea econo-
mică, ca răspuns la provocările societă-
ţii. A progresat din punct de vedere
istoric, fiind prezent într-o formă oare-
care în toate perioadele, din punct de
vedere al conceptului şi mai ales din
punct de vedere al obiectivelor. 

De aceea, credem că auditorii şi firmele
de audit nu ar trebui să treacă cu vede-
rea importanţa socială care se dă azi
auditului financiar, poziţia obţinută azi
în societate după eforturi de sute de ani
şi eventual să-şi lărgească aria de res-
ponsabilităţi, să caute noi metode 
sau proceduri compatibile cu nevoile
actuale, care să vină în sprijinul muncii
lor. 
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Comprehensive Income
Calculation under IFRS: Increasing
Audit Risk for Romanian Auditors
International Financial Reporting Standards (IFRS) have gener-
ated a number of complicated accounting issues, one of which
is comprehensive income (CI).  CI contains a mixture of
realised, unrealised, temporary, persistent and recyclable ele-
ments.  How, when and where these elements should be report-
ed in income and equity are issues becoming more and more
important for Romanian auditors, as IFRS becomes global.  This
paper outlines how CI is to be calculated under IAS 1
Presentation of Financial Statements effective starting 1st July
2012, and reveals the audit risk areas identified from academic
research.  The authors conclude by outlining the equity posting
and recycling to profit or loss (P&L) issues, noting their inconsis-
tent nature and complexity.
Key words: comprehensive income, audit risk, corporate gover-

nance, IFRS
Clasificarea JEL: M41, M42

Abstract „Avem de asemenea o problemă în ceea ce priveşte 
definirea rezultatului şi a modalităţii de măsurare a 

acestuia. Totuşi, deosebirea dintre rezultatul net şi alte ele-
mente ale rezultatului global (other comprehensive income –

OCI, engl.) nu are un fundament bine definit… înţelesul
conceptului de OCI este neclar. Există o noţiune vagă 

referitoare la faptul că OCI servesc la înregistrarea câştigu-
rilor sau pierderilor nerealizate, dar o definiţie clară 

a scopului şi înţelesului acestora lipseşte.” 

(Preşedintele IASB, Hoogervorst, 
Amsterdam, Iunie 2012)

În prezentul articol se urmăreşte concentrarea asupra calculu-
lui rezultatului global (CI) în conformitate cu Standardele In -
ter naţionale de Raportare Financiară (IFRS) şi se ridică între-
barea: De ce este important pentru auditorii din România să
înţeleagă conceptul de rezultat din perspectiva IFRS? 

Există mai multe răspunsuri. În primul rând, lumea interna-
ţională a afacerilor se îndreaptă cu paşi repezi spre adoptarea
IFRS, nu numai de către entităţile cotate la bursele de valori,
ci în multe ţări şi de către firmele necotate sau chiar de insti-
tuţiile guvernamentale. Având în vedere acest aspect, este
foarte probabil ca România să se alinieze evoluţiei globale,
caz în care auditorii vor fi din ce în ce mai solicitaţi să expri-
me o opinie privind conformitatea conturilor cu IFRS1. În al
doilea rând, aşa cum este indicat şi în declaraţia de mai sus a
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preşedintelui Consiliului pentru Standarde Internaţionale de
Contabilitate (International Accounting Standards Board – IASB,
engl.), Hoogervorst, calculul rezultatului conform IFRS este
dificil de efectuat şi poate fi supus manipulărilor. În al treilea
rând, cercetările specialiştilor din mediul academic au dezvă-
luit arii ce indică lipsa relevanţei, precum şi arii ce indică eva-
luarea riscului de audit. În al patrulea rând, metodele IASB
recent introduse pentru înregistrarea ajustărilor de la nivelul
rezultatului în conturile de capitaluri proprii adaugă complica-
ţii suplimentare. În cele din urmă, dovezile existenţei unei
slabe guvernanţe corporative în România pot expune adiţional
rapoartele contabile la posibile manipulări.

De ce este complex calculul 
rezultatului conform IFRS?
Standardul Internaţional de Contabilitate 1 (International
Accounting Standard 1 - IAS 1, engl.) Prezentarea situaţiilor finan-
ciare (2011), aplicabil începând cu 1 iulie 2012, prevede două
cerinţe majore. Prima dintre acestea solicită companiilor să
combine contul de profit şi pierdere (profit and loss - P&L,
engl.) cu o situaţie a altor elemente ale rezultatului global
(OCI) şi să le raporteze prin intermediul unei singure situaţii
financiare a rezultatului global (CI). Această variantă interzice
abordarea raportării bazate pe două situaţii financiare distinc-
te (cont de profit şi pierdere şi situaţia altor elemente ale
rezultatului global), permisă anterior de IAS 1 (2008).A doua
prevedere presupune gruparea elementelor prezentate în OCI
pe baza măsurii în care acestea pot fi reclasificate în contul de
profit şi pierdere (altfel spus, reciclabile) la o data ulterioară.
Scopul declarat al acestor două prevederi este acela de a furni-
za investitorilor potenţiali şi actuali informaţii utile în luarea
deciziilor economice (Cadrul conceptual IASB, 2009).

Principalele întrebări în ceea ce priveşte combinarea OCI cu
P&L pentru calculul rezultatului global gravitează în jurul
măsurii în care: (i) reevaluările (câştiguri sau pierderi) ar trebui
recunoscute ca rezultat sau înregistrate direct în capitalurile
proprii?; (ii) rezultatul ar trebui raportat ca o singură valoare
agregată sau raportat dezagregat prin componente separate?;
(iii) dacă sunt înregistrate ca fiind componentă a rezultatului,
ce parte a acestor reevaluări ar trebui alocată prin P&L şi care
prin intermediul OCI? şi (iv) se pot înregistra contabil ajustă-
rile aferente reciclărilor şi reclasificărilor OCI?

Sunt luate în considerare două concepte principale referitoare
la rezultat – rezultatul din exploatare şi rezultatul „all-inclusi-
ve”.Rezultatul din exploatare exclude toate elementele care nu
au legătură cu operaţiunile curente ale companiei şi are la
bază conceptul de cost istoric, care este verificat de auditor

doar prin observarea tranzacţiilor trecute. Pe de altă parte,
metoda „all-inclusive” presupune recunoaşterea atât a rezulta-
tului din exploatare, cât şi a reevaluărilor (câştiguri sau pier-
deri) activelor/datoriilor nete ca parte componentă a rezulta-
tului global.

Există o serie de tehnici pentru reevaluarea activelor/datorii-
lor permise de IFRS urmând principiul evaluării la valoare
justă, acestea fiind clasificate în trei categorii – prezentate în
Figura 1. 

O inspecţie relevă faptul că sunt permise mai multe metode
de evaluare, care variază de la costuri până la valori viitoare,
oferind astfel flexibilitate contabililor în determinarea altor
elemente ale rezultatului global provenite din reevaluări care
intră în componenţa rezultatului. Tabelul 1 prezintă situaţia
rezultatului global aşa cum este propusă de IASB.

Bonaci et al. (2013) evidenţiază sarcina dificilă de a audita
estimările bazate pe valoare justă şi anume testarea presupu-
nerilor semnificative ale managementului, a credibilităţii aces-
tor presupuneri, a modelului de evaluare utilizat, precum şi a
datelor utilizate la aplicarea modelului. 

În timp ce responsabilitatea managementului constă în deter-
minarea valorii juste şi a prezentării unei imagini fidele a com-
paniei în situaţiile financiare, responsabilitatea auditorilor se
referă la evaluarea riscului asociat denaturărilor semnificative
la nivelul situaţiilor financiare, la înţelegerea strategiei şi a
mecanismelor de control intern cu privire la utilizarea valorii
juste, precum şi la aplicarea procedurilor de audit care să per-
mită exprimarea unei opinii în privinţa evaluărilor la valoare
justă.



2 A se vedea Godfrey et al. (2010), Accounting Theory, Capitolul 6, pentru o imagine completă asupra teoriei rezultatului.

CERCETARE  l

Reestimările valorii de piaţă se pot referi la valori de ieşire
reprezentate de schimbările valorilor de vânzare nerealizate
(Sterling, 1970), reţinând câştigurile din creşterea costurilor
curente recunoscute ca fiind câştiguri din achiziţia de active
înainte de creşterea costurilor(Edwards and Bell, 1961) sau
pur şi simplu costuri istorice2. 

Cumularea reestimărilor costurilor şi preţurilor în rezultatul
global este susţinută de Ohlson (1995),care pliază câştigurile şi

pierderile din reevaluare în cadrul unui „surplus net” (clean sur-
plus, engl.). Această abordare nu permite alocarea câştigurilor
şi pierderilor direct capitalurilor proprii, ele trebuind să fie
trecute prin rezultat.

Astfel, complexitatea în ceea ce priveşte determinarea CI (şi
OCI) rezidă în faptul că există componente nerealizate ale
reestimărilor incluse în rezultat, multe dintre acestea fiind
lăsate la discreţia managementului. Dacă există o piaţă activă
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şi lichidă care oferă evaluări fiabile, atunci problema auditori-
lor este doar una legată de verificarea pieţei. Însă, în cazul în
care nu se dispune de o piaţă relevantă, profesionistul contabil
al companiei poate opta pentru folosirea unor tehnici de eva-
luare din categoriile 2 şi 3, care au la bază estimări subiective. 

În acest context, se ridică următoarele întrebări din perspecti-
va auditorilor: (i) are rezultatul global o mai strânsă legătură
cu valoarea entităţii?; (ii) în ce măsură regulile referitoare la
rezultat ar trebui să fie bazate pe tranzacţii verificabile inde-
pendent, în detrimentul valorilor viitoare sau estimate?; şi (iii)
în ce măsură se poate avea încredere în cercetările empirice în
vederea informării cu privire la determinarea rezultatului şi a
capitalului propriu? 

În secţiunea următoare a lucrării sunt aduse în atenţie cercetă-
rile academice care adresează punctele (i) şi (ii) la nivel mon-
dial.

Ce au dezvăluit cercetările 
academice la nivel global?
COMPARAŢIA PROFIT NET VS. REZULTAT GLOBAL

Tabelul 2 evidenţiază o imagine de ansamblu asupra principa-
lelor studii, coloanele 5 şi 6 comparând relevanţa (value relevan-
ce, engl.) asocierii preţurilor companiilor cotate la bursele de
valori cu profitul net (net income – NI, engl.)şi rezultatul global
(CI). Dacă perspectiva IASB este corectă, atunci CI va implica
întotdeauna o mai strânsă asociere cu preţurile titlurilor decât
mai puţin complexul NI (sau P&L) bazat numai pe tranzacţii
propriu-zise. Nu acesta este şi cazul.

A se vedea în acest sens că, printre cele 16 comparaţii din
Tabelul 2, NI prezintă o mai mare corelaţie sau asociere pre-
dictivă în 10 studii, comparat cu cele 6 pentru CI. Mai mult,
contrastând cu Biddle şi Choi (2006), Cheng et al. (1993),
Dhaliwal et al. (1999), autorii Jones şi Smith (2011) raportează
un efect mai predominant al NI în SUA, iar Isidro et al.
(2004), în cadrul unui studiu efectuat în Franţa, Germania,
Marea Britanie şi SUA, nu raportează existenţa unui conţinut
informaţional mai bogat în cazul CI. Alte studii conduse de
O’Hanlon şi Pope (1999-Marea Britanie), Brimble şi Hodgson
(2005-Australia) şi Goncharov şi Hodgson (2011-Europa)
susţin de asemenea o mai mare relevanţă a NI din punct de
vedere al legăturii cu preţul titlurilor. Prin urmare, privind în
balanţă, NI este indicatorul dominant pe pieţele bursiere occi-
dentale bine tranzacţionate.

În plus, potrivit Libby et al. (2002)şi Imhoff  et al. (1995),
agregarea şi raportarea componentelor realizate şi nerealizate
ale rezultatului au un impact cognitiv ce determină investitorii

să se abată de la luarea unor decizii financiare raţionale, ca
urmare a presupunerii unei persistenţe echivalente a celor
două tipuri de componente (a se vedea şi Sloan (1996) cu pri-
vire la contabilitatea de angajamente) – posibil cauzată de cos-
turile semnificativ mai mari aferente detalierii componentelor
rezultatului.

De aceea, auditorii trebuie să acorde atenţie deosebită atestării
conturilor de rezultate atunci când CI deviază puternic de la
valorile fluxurilor de trezorerie sau de la calculele NI bazat pe
operaţiuni propriu-zise.

DEZAGREGAREA ŞI PREZENTAREA COMPONENTELOR
ALTOR ELEMENTE DE REZULTAT GLOBAL

IASB menţionează că … „diferitele componente ale CI pre-
zintă utilitate din diferite perspective şi… investitorii reacţio-
nează exagerat în ceea ce priveşte componentele OCI tempo-
rare”, iar … „veniturile şi cheltuielile rezultate din utilizarea
costurilor istorice trebuie să fie separate de cele provenite din
reevaluările activelor şi datoriilor” (IASB (2003, 2)).

În această privinţă, Tabelul 2 prezintă şase coloane suplimen-
tare care documentează relevanţa adiţională oferită de compo-
nentele OCI individuale şi care dezvăluie următoarele:

a) Reevaluările titlurilor financiare deţinute în vederea vânză-
rii sunt puternic şi semnificativ corelate cu nivelurile
(modificările) preţurilor.

b) Reevaluările imobilizărilor necorporale, planurilor de pen-
sii (beneficiilor angajaţilor), cursului valutar şi operaţiuni-
lor de acoperire (hedging) a fluxurilor de trezorerie nu
prezintă întotdeauna relevanţă, iar dacă sunt agregate cu
instrumentele financiare pot constitui o informaţie nesem-
nificativă sau chiar cu impact negativ. Includerea unor
valori semnificative ale acestor elemente semnalează şi un
nivel ridicat al riscului de audit, iar auditorii trebuie să exa-
mineze aceste calculaţii cu atenţie sporită.

c) Reevaluarea imobilizărilor corporale foarte rar transmite
informaţii, iar auditorii trebuie să fie foarte atenţi în legă-
tură cu includerea unor asemenea creşteri din reevaluare la
nivelul rezultatului.

d) În ansamblu, prezentarea individuală dezagregată a OCI,
care să se bazeze pe o anumită modalitate de distingere a
diferenţelor dintre informaţiile oferite, poate fi utilă, iar
auditorii ar trebui să aibă grijă ca la nivelul conturilor aces-
te reevaluări să nu se prezinte doar agregat. De asemenea,
trebuie conştientizate pericolele legate de audit, reprezen-
tate de mixarea componentelor realizate şi nerealizate ale
rezultatului şi atestarea acestui rezultat ca fiind în curs de
realizare. 
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3 Prezentarea Situaţiilor Financiare AASB 101, paragraful 106, Melbourne 2010.
4 Prezentarea Situaţiilor Financiare AASB 101, paragraful 96, Melbourne 2010.
5 Prezentarea Situaţiilor Financiare AASB 101, paragrafele 90, 92, şi 95, Melbourne 2010.
6 Prezentarea Situaţiilor Financiare AASB 101, paragraful 93, Melbourne 2010.
7 Prezentarea Situaţiilor Financiare AASB 101, paragraful 94, Melbourne 2010.
8 Exposure Draft ED/2010/5 către IASB, AASB, Melbourne, 27 septembrie 2010.

CALCULUL REZULTATULUI GLOBAL 

9/2013 33

Ajustări la data închiderii 
exerciţiului şi reciclarea OCI
ÎNREGISTRĂRI LA NIVELUL CAPITALULUI PROPRIU
IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare solicită ca OCI să fie atri-
buite situaţiei modificărilor capitalurilor proprii la data bilan-
ţului3. În anticiparea reciclării, cele şase elemente recunoscute
ca OCI în situaţia rezultatului global (a se vedea Figura 2)
devin trei clase de alte elemente ale rezultatului global incluse
în capitalurile proprii. Dintre cele două elemente de câştiguri
(pierderi) din cadrul poziţiei „elemente care nu pot fi reclasifi-
cate în contul de profit şi pierdere”, reevaluarea imobilizărilor
este înregistrată ca surplus din reevaluare şi planul de beneficii
determinate este înregistrat prin rezultatul reportat. Cele patru
elemente din categoria „elemente reclasificate prin contul de
profit şi pierdere la momentul derecunoaşterii” sunt clasificate
individual ca OCI prin capitalurile proprii (jurnalul detaliat al
înregistrărilor se regăseşte în Anexa 1).
În timp ce în esenţă sunt raportate şi considerate ca elemente
echivalente rezultatului în situaţia rezultatului global, OCI nu
sunt tratate în mod similar în situaţia poziţiei financiare. Şi
anume, la nivel agregat, OCI nu se înregistrează direct prin
rezultatul reportat. Deşi acest fapt nu este explicat, se presu-
pune că are loc deoarece câştigurile nerealizate nu pot fi plăti-
te prin dividende de vreme ce ele nu constituie o formă de
numerar; acestea pot fi plătite numai dacă are loc o creştere
de datorie sau un aport de capital, care modifică structura ris-
cului financiar al companiei.
Mai mult, reclasificările nu apar în urma schimbărilor la nive-
lul surplusului din reevaluarea imobilizărilor. Alături de planu-
rile de pensii determinate, aceste două clase de OCI sunt
raportate la rezultat reportat şi surplus din reevaluare şi nu
sunt cumulate în alte elemente de capital propriu4. Un motiv
posibil pentru tratamentul diferenţiat este acela că reevaluarea
activelor şi reestimarea planurilor de beneficii ale angajaţilor
nu prezintă utilitate în ceea ce priveşte previziunea fluxurilor
de trezorerie viitoare. Indiferent de motiv, descompunerea
situaţiei capitalurilor proprii furnizează acum informaţie dife-
rită de situaţia rezultatului global.

RECICLAREA ŞI DUBLA CONTABILIZARE

Odată ce OCI sunt cumulate la capitalurile proprii, acestea
pot fi mai târziu recunoscute la nivelul profitului sau pierderii
– tratamentul fiind cunoscut ca reciclare5. Reciclarea recu-

noaşte modificările cumulative ale valorii juste ca element în
contul de profit şi pierdere în momentul în care activele sau
datoriile care au stat la baza reevaluărilor sunt vândute sau
derecunoscute. Reciclarea elementelor, totuşi, poate crea pre-
misele unei duble contabilizări atunci când un câştig sau o
pierdere nerealizată la nivelul OCI se realizează ulterior şi se
reflectă prin contul de profit şi pierdere. IAS 1 evită dubla
contabilizare la reclasificare prin prescrierea unei deduceri a
OCI în situaţia rezultatului global:

„…în perioada în care câştigurile (pierderile) realizate sunt reclasificate
în contul de profit şi pierdere, câştigurile (pierderile) nerealizate trebuie
să fie deduse din alte elemente ale rezultatului global pentru a evita
includerea lor în rezultatul global total de două ori”6.

Câştigurile sau pierderile nerealizate ale fiecărei perioade
reprezintă temporar alte elemente ale rezultatului global, ce
sunt cumulate ca OCI în situaţia modificărilor capitalurilor
proprii anterior derecunoaşterii, în perioadele ulterioare. Prin
urmare, orice alte elemente de rezultat global acumulate prin
capitalurile proprii sunt deduse din OCI în situaţia rezultatului
global la momentul reclasificării. O astfel de reciclare este
ilustrată în Anexa 1.

În cele din urmă, o entitate poate prezenta ajustările din recla-
sificare în situaţia rezultatului global sau în note7. Divulgarea
ajustărilor din reclasificare în note este fără îndoială incoerentă
atunci când efectele reciclării altor elemente de rezultat global
prin profit sau pierdere apar în situaţia rezultatului global şi în
capitalurile proprii. În mod particular, câteva scrisori de lobby
către AASB considerau noţiunea de reciclare inadecvată şi
puneau sub semnul întrebării reciclarea anumitor elemente8.

Reciclarea OCI evidenţiază aspecte legate de persistenţa aces-
tei componente a rezultatului. Perioada de timp în care OCI
sunt menţinute la nivelul capitalurilor proprii şi măsura în care
câştigurile sunt tranzitorii sau continue determină gradul se
persistenţă al acestei părţi a rezultatului, precum şi abilitatea
OCI de a previziona atribute viitoare, cum ar fi rezultate sau
fluxuri de numerar. Spre exemplu, dacă reciclarea are loc cu
regularitate, atunci va apărea o persistenţă negativă a elemen-
telor OCI (Jones şi Smith, 2011), iar predictibilitatea variabile-
lor economice viitoare dată de componenta OCI a rezultatu-
lui devine incertă.

Rees şi Shane (2012) prezintă contabilitatea bazată pe recicla-
re ca fiind complexă şi, dacă aceasta nu furnizează utilizatori-
lor o informaţie de calitate superioară, atunci ar trebui să fie



9 Cele 10 ţări analizate în cadrul studiului sunt Grecia, Israel, Ungaria, Turcia, Polonia, Egipt, România, Republica Cehă, Maroc şi Rusia.
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scoasă din uz. Indiferent de caz, auditorii trebuie să fie fami-
liarizaţi cu acest tip de înregistrări contabile şi cu problemele
contabile legate de evaluare pe care le implică acest tip de
practici de reciclare.  

Calitatea guvernanţei corporative 
în România
La începutul anilor 2000, OECD a evidenţiat faptul că, în ter-
meni de calitate a guvernanţei corporative, România se situa
doar pe locul 7 printre 10 ţări emergente9, într-un studiu
întreprins de SG Emerging Markets Equity Research.
Ulterior, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a jucat un rol
important în ceea ce priveşte implementarea guvernanţei cor-
porative, prin adoptarea în anul 2001 a primului Cod de
Guvernanţă Corporativă. Mai târziu, în 2003, a fost înfiinţat
în cadrul BVB Institutul de Guvernanţă Corporativă, având
ca obiectiv instruirea personalului companiilor cotate la bursa
în legătură principiile de guvernanţă corporativă atât din
punct de vedere teoretic, cât şi practic. În anul 2008, un nou
Cod de Guvernanţă Corporativă bazat pe principiile OECD a
fost adoptat de BVB, însă conformitatea cu acesta este doar
voluntară. Totuşi, societăţile listate la BVB au obligaţia să pre-
zinte anual o Declaraţie de conformare sau neconformare cu
prevederile Codului, prin care să specifice care dintre reco-
mandările Codului au fost implementate. În cazul în care
societăţile cotate nu implementează, total sau parţial, una sau
mai multe recomandări ale Codului, aceştia vor furniza infor-
maţii adecvate cu privire la motivele conformării parţiale sau
neconformării totale cu respectivele recomandări.

Cadrul guvernanţei corporative în România se bazează pe
Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, actualizată cel mai
recent în 2012 şi care stabileşte toate formele de societate. De
asemenea, Legea pieţei de capital nr. 297/2004 stabileşte
regulile de bază ale pieţei de capital, iar dezvoltările ei ulte-
rioare au condus la creşterea semnificativă a protecţiei investi-
torilor societăţilor cotate. Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare (CNVM) supraveghează activitatea pieţelor de capi-
tal, a intermediarilor financiari, impune cerinţele de informare
şi reglementările aferente tranzacţionării la nivel intern, dar şi
pentru preluările externe. Având calitatea de agenţie indepen-
dentă, CNVM poate emite reglementări cu caracter juridic
obligatoriu, are puteri administrative şi a atribuit o mai mare
prioritate reformei guvernanţei corporative. În 2003 numărul
de emitenţi sancţionaţi pentru neconformitatea cu reglemen-
tările a crescut semnificativ ca urmare a eforturilor de con-
strângere depuse de CNVM (Raport ROSC, 2004). 

În conformitate cu Legea societăţilor comerciale 31/1990
actualizată, există două modele de guvernanţă corporativă
pentru care entităţile pot opta: sistemul unitar, bazat pe
modelul „cu un singur palier” al OECD şi sistemul dualist,
bazat pe modelul „cu două paliere” al OEDC. În cazul mode-
lului unitar, compania este condusă doar de un consiliu de
administraţie, care exercită atât funcţia executivă, cât şi pe cea
de supraveghere şi este format din două categorii de membri
şi anume executivi şi ne-executivi. Consiliul de administraţie
trebuie să fie format dintr-un număr impar de membri şi
poate numi comitete consultative formate din cel puţin doi
membri ai consiliului şi cel puţin un director ne-executiv inde-
pendent. Scopul principal al comitetelor consultative este de a
investiga şi de a propune recomandări în legătură cu activităţi-
le de audit, remunerare a managementului şi desemnare a can-
didaţilor pentru funcţii de conducere. În al doilea model,
funcţiile executivă şi de supraveghere aparţin unor organisme
diferite, respectiv Directoratul şi Consiliul de supraveghere.
Directoratul este organul executiv al companiei, cu atribuţii de
conducere şi de reprezentare, în timp ce Consiliul de suprave-
ghere numeşte membrii şi supraveghează activitatea Directo -
ratului. Similar, consiliului de administraţie din sistemul unitar,
Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative.

Studiul despre guvernanţă în România condus de Feleagă et
al. (2011) colectează indicatori referitori la atribute ale consi-
liului de administraţie, precum: mărimea, structura, frecvenţa
întâlnirilor, independenţa, separarea dintre preşedinte şi direc-
tor executiv şi gradul de divulgare a informaţiilor pentru un
eşantion de 15 societăţi industriale cotate pe BVB la categoria
I. În ciuda cerinţelor de guvernanţă puse în aplicare în ultimii
zece ani, rezultatele au arătat că cele mai multe companii nu
respectă recomandările Codului BVB de guvernanţă corpora-
tivă în ceea ce priveşte independenţa directorilor şi membrilor
comitetului de audit. Mai mult decât atât, pentru cele mai
multe dintre societăţile incluse în eşantion gradul de transpa-
renţă cu privire la informaţii despre executiv sau remuneraţia
directorilor este mult mai mic decât al altor companii europe-
ne.

În plus, Gîrbină et al. (2012) evidenţiază nivelul de expunere a
informaţiilor referitoare la guvernanţa corporativă de către
societăţile româneşti cotate în categoria I la BVB. Rezultatele
cercetării subliniază o variaţie ridicată în ceea ce priveşte
divulgarea corespunzătoare a aspectelor referitoare la guver-
nanţa corporativă. Astfel, doar 73% dintre societăţi au făcut
publice pe site-urile lor informaţiile obligatorii legate de
guvernanţa corporativă, existând tendinţa de a dezvălui un
nivel redus de informaţii şi doar în cazul în care această cerin-
ţă este obligatorie. 
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10 Prezentarea Situaţiilor Financiare AASB 101, paragraful 7, Melbourne 2010.
11 Prezentarea Situaţiilor Financiare AASB 101, paragrafele 106 -108, Melbourne 2010; AASB 116 Imobilizări corporale, paragraful 39,

Melbourne 2009.
12 Prezentarea Situaţiilor Financiare AASB 101, paragraful96, Melbourne 2010.
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Concluzii
Lucrarea oferă o imagine de ansamblu asupra abordării IFRS
în ceea ce priveşte măsurarea rezultatului global. Teoria rezul-
tatului global adoptă abordarea rezultatului „all-inclusive”,
prin care toate modificările generate de reestimări ale valorii
juste sunt recunoscute la nivelul rezultatului. Contabilitatea
rezultatului global prezintă o serie de zone de risc pentru
auditori:

Calculul CI este unul complex. Agregarea CI combină com-
ponente ce conţin atribute economice diferite (temporare,
persistente, realizate, nerealizate) şi devine astfel un proces

complex din punct de vedere al verificării. Dacă există o piaţă
activă şi lichidă care oferă evaluări fiabile, atunci problema
auditorilor este doar una legată de verificarea pieţei. 

Însă, în cazul în care nu se dispune de o piaţă relevantă, pro-
fesionistul contabil al companiei poate opta pentru folosirea
unor tehnici de evaluare din categoriile 2 şi 3, care au la bază
estimări subiective.

De aceea, auditorii trebuie să acorde atenţie deosebită atestării
conturilor de rezultate atunci când CI deviază puternic de la
valorile fluxurilor de trezorerie sau de la calculele NI bazat pe
operaţiuni propriu-zise.

ANEXA 1. Înregistrări la data bilanţului şi înregistrări aferente reciclării

Înregistrări la data bilanţului
Conform IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare, câştigurile nereali-
zate (x, y) în urma reevaluării unui activ sunt prezentate ca OCI în
situaţia rezultatului global în perioada de raportare10.
D Activ financiar x
D Activ imobilizat  y

C Alt element de rezultat global(A. fin.) x
C Alt element de rezultat global(A. imob.) y

La închiderea conturilor la sfârşitul perioadei financiare, profitul sau
pierderea se închid prin capitaluri proprii, utilizând rezultatul reportat
în maniera obişnuită.
D Profit sau Pierdere w

C Rezultat reportat w
Totuşi, componentele OCI din situaţia rezultatului global se închid
prin clase diferite ale capitalurilor proprii, corespunzătoare clasei ele-
mentelor OCI:
Activele financiare deţinute în vederea vânzării sunt cumulate ca o
clasă de OCI prin capitaluri proprii (x)
Imobilizările corporale sunt cumulate sub forma unui surplus din ree-
valuarea activelor prin capitalurile proprii (y) sau înregistrate la nive-
lul profitului sau pierderii cu ocazia reluării în cazul unei reevaluări
negative (z)11.
D Alt element de rezultat global(A. fin.) x
D Alt element de rezultat global(A. imob.) y+z

C Rezultat global sumarizat x+y+z
D Rezultat global sumarizat x+y+z

C OCI cumulate(Activ fin.)(capital propriu) x
C Surplus din reevaluarea 
activelor(capital propriu) y
C Câştig (pierdere) din reevaluarea 
imobilizărilor(P&L) z

În plus, există încă o variaţie a claselor cumulative ale OCI în situaţia
modificărilor capitalurilor proprii conform IAS 1 paragrafele 106-108.
Câştigurile sau pierderile actuariale din planurile definite de beneficii
sunt recunoscute ca OCI(Super)în situaţia rezultatului şi apoi închise
prin rezultatul reportat12: 
D Plan definit de beneficii x

C Alt element de rezultat global(Super) x
D Alt element de rezultat global(Super) x

C Rezultat global sumarizat x
D Rezultat global sumarizat x

C Rezultat reportat x

Înregistrări aferente reciclărilor
Această metodă are în vedere paragraful 93 al IAS 1 şi paragraful
IG9 al IASCF 2010 „Ghid pentru implementare”, ambele propunând
o deducere (debitare) din OCI la nivelul situaţiei rezultatului a sumei
realizate în profit sau pierdere. Presupunând existenţa unui câştig
dintr-o perioadă anterioară, se deduce elementul OCI din situaţia
rezultatului global şi se debitează OCI cumulate în capitalul propriu
după ce reciclarea OCI are loc.
D OCI cumulate(capital propriu) x

C Reclasificarea câştigului 
în OCI(CI) x

D Reclasificarea câştigului în OCI(CI) x
C Câştig din vânzarea a. fin. 
deţinute în vederea 
vânzării(P&L) x

D Lichidităţi x
C OCI Operaţiuni de 
acoperire (hedge) x
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Elementele OCI prezentate dezagregat nu furnizează întot-
deauna cu acurateţe informaţiile legate de evaluarea preţurilor.
Anumite elemente ar trebui incluse, iar altele nu, dar dacă
sunt incluse acestea ar trebui notate de auditor ca prezentând
un risc ridicat. 

IASB a introdus recent aspectele complexe legate de înregis-
trarea diferită a elementelor OCI la nivelul capitalurilor pro-
prii şi reciclarea acestora prin contul de profit şi pierdere.

Auditorii trebuie să aibă cunoştinţă de aceste cerinţe de înre-
gistrare şi de lipsa cercetării suficiente pe acest subiect. În cer-
cetări ulterioare trebuie comparate înregistrările la nivelul
capitalurilor proprii cu componentele OCI şi să se evalueze
conţinutului informaţional ridicat al ajustărilor capitalului pro-
priu, persistenţa şi predictibilitatea dată de reciclare, precum şi
dacă conţinutul informaţional rezidă cu precădere în capitalu-
rile proprii, mai mult decât în rezultatul global.
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Introducere
Într-unul din cele mai relevante studii
pe tema legăturii între fuziuni, pe de o
parte, şi factorii macroeconomici, pe de
altă parte, Nelson (1959) a investigat
legătura care există între indicele bur-
sier, industrie şi numărul fuziunilor din
perioada 1895-1956. Prin utilizarea
regresiei simple, a stabilit că există o
legătură pozitivă şi semnificativă între
variabilele analizate, în perioada 1895-
1920 şi 1895-1956. Deşi rezultatele au
fost remarcabile, Nelson nu a reuşit să
stabilească o legătură între industrie şi
activitatea fuziunilor. 

Clarke şi Ioannidis (1996) au investigat
legătura dintre fuziuni şi indicele bur-
sier. Pentru aceasta a luat în considera-
re: numărul de fuziuni şi valoarea aces-
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tora. Clarke şi Ioannidis au utilizat ana-
liza Granger (SPSS), pe fuziuni realizate
în Marea Britanie, în perioada 1971-
1973. Rezultatul studiului a arătat că
indicele bursier influenţează atât valoa-
rea, cât şi numărul de fuziuni. La ace-
leaşi rezultate au ajuns Sharma, Mathur
(1989) şi Cernat-Gruci (2009).

Alte studii au produs rezultate diferite
faţă de cele menţionate anterior.
Geroski (1984) nu a găsit o legătură
semnificativă între activitatea de fuziuni
şi factorii macroeconomici. Guerard
(1989) a ajuns la concluzia că nu există
nici o legătură între industrie şi activita-
tea de fuziuni în perioada 1895-1964, în
Statele Unite ale Americii.

Deşi numeroase studii au avut rezultate
diferite în legătură cu influenţa factori-
lor macroeconomici asupra activităţii de
fuziuni şi achiziţii, tema a rămas atracti-
vă datorită unei trăsături proprii activi-
tăţii de fuziuni. Martynova şi
Renneborg (2007), Shleifer şi Vishny
(2002) au prezentat în studiile lor faptul
că fuziunile au loc în valuri (cicluri dife-
rite). În funcţie de caracteristicile valului
în care se analizează operaţiunea de
fuziune, rezultatele pot să difere.

Keskusteluaiheita (2002) a utilizat pen-
tru analiza influenţei factorilor macroe-
conomici asupra activităţii de fuziuni
următoarele variabile: creşterea econo-
mică şi rata dobânzii de referinţă a băn-
cii centrale. Un indice al creşterii eco-
nomice mare arată faptul că într-o eco-
nomie dezvoltată există mai multe com-
panii şi mai multe fuziuni (Cernat-
Gruci 2009).

Valurile fuziunilor intervin în perioade
de boom economic (Mueller 1989). În
timpul boom-ului economic are loc o
creştere rapidă a economiei şi astfel
ratele bursiere cresc. Ratele bursiere pot
afecta fuziunile şi achiziţiile din cel
puţin două motive (Nelson 1959). În
primul rând, un indice bursier crescut
ajută companiile să îşi finanţeze achizi-
ţiile. În acest caz societatea achizitoare

nu trebuie să investească profitul sau să
crească datoriile pentru a finanţa achizi-
ţia. Alt motiv este legat de lichiditate.
Aşadar, aceşti factori cresc puterea de
cumpărare a unei companii (Kiyotaki şi
Moore 1997).

Valurile fuziunilor coincid cu schimbări
în mediul economic şi tehnologic. Cele
mai importante forţe care au determi-
nat consolidarea băncilor în 1990 au
fost dezvoltarea comunicaţiilor şi teh-
nologia de procesare a datelor
(Broaddus 1998). Costul salvat prin uti-
lizarea noilor tehnologii a crescut odată
cu creşterea companiei.

Deciziile politice au un impact major
asupra fuziunilor şi achiziţiilor.
Formarea zonelor de liber schimb, ca
NAFTA sau EU, au schimbat mediul
economic. Noi competitori au intrat pe
piaţă. Totuşi, în câteva cazuri deciziile
politice pot determina scăderea numă-
rului de fuziuni. Legea antitrust poate

bloca realizarea operaţiunii de fuziune
care conduce la reducerea competiţiei.

Înţelegerea fuziunilor în economia
actuală este foarte importantă din cauza
faptului că multe fuziuni şi achiziţii sunt
sortite eşecului ca urmare a lipsei de
cunoştinţe a persoanelor implicate în
această strategie de restructurare.

Metodologia de 
cercetare
Metodologia cercetării are la bază stabi-
lirea obiectivelor şi a ipotezelor, opera-
ţionalizarea variabilelor, selectarea parti-
cipanţilor şi colectarea datelor.

STABILIREA OBIECTIVELOR
ŞI A IPOTEZELOR

Obiectivele prezentei metodologii sunt:

O1: Determinarea legăturii şi a procen-
tului în care creşterea economică
influenţează numărul fuziunilor la
nivel european şi în particular la
nivelul României;

O2: Determinarea legăturii şi a procen-
tului în care indicele bursier influ-
enţează numărul fuziunilor la nivel
european şi în particular la nivelul
României;

O3: Determinarea legăturii şi a procen-
tului în care gradul de deschidere
al economiei influenţează numărul
fuziunilor la nivel european şi în
particular la nivelul României;

O4: Determinarea legăturii şi a procen-
tului în care dobânda de referinţă a
băncii centrale influenţează numă-
rul fuziunilor la nivel european şi
în particular la nivelul României;

O5: Determinarea legăturii şi a procen-
tului în care inflaţia influenţează
numărul fuziunilor la nivel euro-
pean şi în particular la nivelul
României.

CERCETARE  l

Analiza noastră îşi propune 
să studieze legătura stabilită

între distribuţia şi evoluţia
fuziunilor 

şi un număr de factori
macroeconomici: creşterea
economică, indicele bursier,

gradul de deschidere 
al economiei, dobânda de
referinţă a băncii centrale 

şi inflaţia, cu obiectivul final 
de a genera un model 

de regresie statistică pentru 
a analiza ce factor are cea 
mai mare influenţă asupra
numărului firmelor care au
fuzionat la nivel european 

şi naţional.



Având în vedere demersul nostru ştiin-
ţific, am recurs la stabilirea următoare-
lor ipoteze:

Ipoteza generală: Evoluţia numărului de
fuziuni la nivel european şi la nivelul
României este influenţată de factorii macroeco-
nomici.

Ipoteza 1: Între numărul de fuziuni şi
creșterea economică există o legătură
directă;

Ipoteza 2: Între indicele bursier şi
numărul de fuziuni există o legătură
inversă;

Ipoteza 3: Dobânda de referinţă a băn-
cii centrale este invers proporţională cu
numărul de fuziuni;

Ipoteza 4: Între gradul de deschidere a
economiei şi numărul de fuziuni este o
legătură directă;

Ipoteza 5: Între numărul de fuziuni şi
inflaţie există o legătură indirectă.

OPERAŢIONALIZAREA VARIABILELOR

Studiul are la bază date din perioada
2005-2011 cu privire la numărul fuziu-
nilor, creşterea economică, indicele bur-
sier, gradul de deschidere al economiei,
dobânda de referinţă a băncii centrale şi
inflaţia. Datele au fost preluate de la In -
stitutul de Fuziuni şi Achiziţii din Viena
şi de la Institutul de statistică Eurostat.

Natura şi caracteristicile variabilelor uti -
li zate în model sunt rezumate în 
tabelul 1.

Regresia ne arată cum o variabilă
este dependentă de o alta.

Ecuaţia modelului de regresie este
exprimată astfel:

N = α + β1* GDP + β2* SMI + β3* G +
β4* D + β5* I + ξ

Unde:
α, β, sunt coeficienţi de regresie;
α- ordonata la origine, care arată valoa-

rea variabilei dependende, când
variabilele independente = 0; 

Semnul parametrului β indică direcția
legăturii dintre cele două variabile,
pentru β > 0 legătura este directă
sau pozitivă, pentru β < 0 legătura
este inversă sau negativă, iar pentru
β = 0 nu există o legătură. 

Parametrul de regresie arată gradul de
dependență dintre variabile,
respectiv cu cât crește sau scade în medie
variabila dependentă la o creștere a varia-
bilei independente cu o unitate;

ξ este variabila aleatorie eroare (rezi-
duu).

În abordarea metodologică a fost utili-
zat modelul de regresie multiplă, folo-
sind instrumentul statistic SPSS 19.0 

SELECTAREA PARTICIPANŢILOR
ŞI COLECTAREA DATELOR

Considerăm că factorii macroeconomici
care pot explica distribuţia şi evoluţia
fuziunilor la nivel european şi la nivelul
României, în perioada 2005-2011, sunt
următorii: creşterea economică, indicele
bursier, gradul de deschidere al econo-
miei, dobânda de referinţă a băncii cen-
trale şi inflaţia.

Datele sunt preluate dintr-un raport
Eurostat al Organismului Comisiei

Europene care se ocupă cu statistica,
cât şi de la Institutul de fuziuni, achiziţii
şi alianţe din Zurich şi Viena.

Asupra acestor date s-a aplicat metoda
observaţiei şi analiza statistică în vede-
rea confirmării sau neconfirmării ipote-
zelor cercetării, fără ca alegerea să fie
aleatorie.

Sistematizarea şi gruparea datelor, a
indicilor, analiza statistică au fost folosi-
te ca procedee în realizarea cercetării
ştiinţifice.

Analiza datelor, 
obţinerea şi interpreta-
rea rezultatelor
Această analiză studiază legătura care
există între distribuţia şi evoluţia fuziu-
nilor şi un număr de factori macroeco-
nomici: creşterea economică, indicele
bursier, gradul de deschidere al econo-
miei, dobânda de referinţă a băncii cen-
trale şi inflaţia, cu obiectivul final de a
genera un model de regresie statistică
pentru a analiza ce factor a avut cea
mai mare influenţă asupra numărului
firmelor care au fuzionat. 
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Analiza s-a realizat la nivel european şi
în particular la nivelul României.

ANALIZA EMPIRICĂ LA NIVEL
EUROPEAN

Din tabelul 2 se constată că legătura cea
mai semnificativă este între numărul de
fuziuni şi dobânda de referinţă a băncii cen-
trale. Între variabila dependentă –
numărul de fuziuni – şi variabila inde-
pendentă – rata dobânzii – există o legă-
tură directă puternică, valoarea coeficien-
tului de corelaţie este egală cu + 0,849,
cu o valoare Sig. mai mică decât 0,05.

Din tabelul 3 se observă că 95 % din
variaţia numărului de fuziuni poate fi
explicată prin influenţa variabilelor
independente. Diferenţa este pusă pe
seama altor factori conjuncturali. 

Ecuaţia modelului de regresie, în funcţie de
datele prezentate mai sus, este următoa-
rea:

N = 30222,896 + 418,584 * GDP -
1,640 * SMI– 0,000 * G + 5398,247 *D

– 6611,128* I

Coeficienţii de regresie sunt: 
α = 30222,896; β1 = + 418,584; 
β2= - 1,640; β3= - 0,000; 
β4= + 5398,247; β5= – 6611,128.

Modelul reflectă influenţa creşterii eco-
nomice (GDP), a indicelui bursier, a

gradului de deschidere al economiei, a
dobânzii de referinţă a băncii centrale, a
inflaţiei, asupra numărului de fuziuni la
nivel global.

Din modelul prezentat se desprind
câteva idei (vezi tabelul 4):

Dacă vom menţine constante: indicele bur-
sier, gradul de deschidere al economiei,
dobânda de referinţă a băncii centrale,

CERCETARE  l
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inflaţia, o mărire procentuală a creşterii eco-
nomice conduce la creşterea numărului
de fuziuni şi achiziţii cu 4.183,584
fuziuni;

Dacă vom menţine constante: GDP, gradul
de deschidere al economiei, dobânda de
referinţă a băncii centrale, inflaţia, o creş-
tere procentuală a indicelui bursier conduce
la scăderea numărului de fuziuni şi achi-
ziţii cu 1.640 fuziuni;

Dacă vom menţine constante: GDP, indicele
bursier, dobânda de referinţă a băncii
centrale, inflaţia, o creştere procentuală a
gradului de deschidere al economiei nu con-
duce la modificarea numărului de
fuziuni;

Dacă vom menţine constante: GDP, indicele
bursier, gradul de deschidere al econo-
miei, inflaţia, o creştere procentuală a ratei
dobânzii de referinţă conduce la creşterea
numărului de fuziuni cu o valoare foar-
te mare, de 5.398,247;

Dacă vom menţine constante: GDP, indicele
bursier, gradul de deschidere al econo-
miei, dobânda de referinţă a băncii cen-

trale, o creştere procentuală a inflaţiei con-
duce la scăderea numărului de fuziuni
cu o valoare mare, de 6.611,128.

Din tabelul 5 rezultă faptul că există o
corelaţie puternică între variabilele inde-
pendente.
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Respectarea ipotezelor cerute de analiza
de regresie poate fi verificată grafic
folosind diagramele P-P plot şi
Histograma (Figura 1).

Tabelele şi figurile prezentate în analiză
sunt obţinute cu ajutorul programului
de statistică SPSS.19, program care
generează datele în limba engleză.

Analiza empirică la
nivelul României
Se constată că legătura cea mai semnificativă
este între numărul de fuziuni şi inflaţia. Între
variabila dependentă – numărul de
fuziuni – şi variabila independentă –
inflaţia – există o legătură indirectă puterni-
că; valoarea coeficientului de corelaţie
este egală cu - 0,364 (vezi tabelul 6).

Din tabelul 7 se constată că 96 % din
variaţia numărului de fuziuni poate fi
explicată prin influenţa variabilelor
independente. Diferenţa este pusă pe
seama altor factori conjuncturali. 

Ecuaţia modelului de regresie, în funcţie de
datele prezentate în tabelul 8, este
următoarea:

N = 392,412 + 7,124 * GDP - 9,669 
* SMI– 8,371 * G - 19,163 *

D– 23,678* I

Coeficienţii de regresie sunt: 
α = 392,412; β1 = + 7,124; 
β2= - 9,669; β3= - 8,371; 
β4= - 19,163; β5= – 23,678.

Modelul reflectă influenţa creşterii eco-
nomice (GDP), a indicelui bursier, a
gradului de deschidere al economiei, a
dobânzii de referinţă a băncii centrale şi

a inflaţiei asupra numărului de fuziuni
la nivel global. Din modelul prezentat
se desprind câteva idei:

Dacă vom menţine constante: indicele bur-
sier, gradul de deschidere al economiei,
dobânda de referinţă a băncii centrale,
inflaţia, o creştere procentuală a creşterii eco-
nomice conduce la creşterea numărului
de fuziuni şi achiziţii cu 7 fuziuni;

Dacă vom menţine constante: GDP, gradul
de deschidere al economiei, dobânda de
referinţă a băncii centrale, inflaţia, o creş-
tere procentuală a indicelui bursier conduce
la scăderea numărului de fuziuni şi achi-
ziţii cu 9 fuziuni;

Dacă vom menţine constante: GDP, indicele
bursier, dobânda de referinţă a băncii
centrale, inflaţia, o creştere procentuală a
gradului de deschidere al economiei conduce
la scăderea numărului de fuziuni şi achi-
ziţii cu 8 fuziuni;

Dacă vom menţine constante: GDP, indicele
bursier, gradul de deschidere al econo-
miei, inflaţia, o creştere procentuală a ratei
dobânzii de referinţă conduce la scăderea
numărului de fuziuni şi achiziţii cu 19
fuziuni;

Dacă vom menţine constante: GDP, indicele
bursier, gradul de deschidere al econo-
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miei, dobânda de referinţă a băncii cen-
trale, o creştere procentuală a inflaţiei con-
duce la scăderea numărului de fuziuni şi
achiziţii cu 23 fuziuni.

Respectarea ipotezelor cerute de analiza
de regresie se verifică prin figura 2;
valorile sunt distribuite normal, con-
form clopotului lui Gauss.

Testarea ipotezelor pe
baza datelor prelucrate
În acest capitol vom testa valabilitatea
fiecărei ipoteze, testarea fiind realizată
preponderent cu ajutorul figurilor şi
graficelor din capitolele precedente.
Tabelul 10 sistematizează: 

- Coe fi cienţii de corelaţie Pearson, pen-
tru a determina dacă există o legatură
semnificativă între variabila dependentă,
numărul de fuziuni şi variabilele inde-
pendente: creşterea economică, indicele
bursier, gradul de deschidere al econo-
miei, rata dobânzii, inflaţia; 

- Coeficienţii de regresie care determină
gradul de influenţă a variabilelor inde-
pendente asupra numărului de fuziuni.

Tabelul 11 sintetizează ipotezele for mu -
late la începutul cercetării și deciziile cu
privire la validarea sau invalidarea lor,
pe baza modelului econometric utilizat.

Conform coeficienţilor de corelaţie şi
de regresie prezentaţi în tabelul 2, toate
ipotezele de cercetare se validează.

Concluzii şi 
posibili tatea falsificării
rezultatelor
Rezultatele acestei cercetări coincid cu
opiniile autorilor: Nelson (1959),
Mathur (1989), Cernat-Gruci (2009),
Clarke şi Ionnadis (1996), Broaddus
(1998), şi anume: există o legătură 
sem nificativă între factorii economici
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analizaţi şi evoluţia numărului de
fuziuni. Evoluţia numărului de fuziuni
la nivel european este influenţată de
factorii macroeconomici. 

Studiul nostru este util pentru cunoaş-
terea contextului în care operează socie-
tăţile care fuzionează. Astfel, în perioa-
de de criză economică, la nivelul
României creşte numărul de fuziuni,
fapt datorat creşterii inflaţiei. 

Un euro valorează mai puţin decât valo-
ra înainte de criză, deci scade puterea
de cumpărare a populaţiei, implicit
veniturile companiilor scad, iar societă-
ţile sunt nevoite să recurgă la operaţiu-
nea de fuziune pentru a supravieţui.

Perioada de criză economică şi scăderea
dobânzii la nivel european nu a încura-
jat societăţile să fuzioneze. 

O diminuare a dobânzii de referinţă
sporeşte eficienţa utilizării creditelor
pentru firme şi le orientează în sensul
dezvoltării activităţii lor pe baza angajă-
rii de capitaluri suplimentare.

Operaţiunea de fuziune este direct
influenţată de lipsa lichidităţilor şi scă-
derea creditării, ce intervin ca urmare a
crizei economice. Analiza lasă loc altor
interpretări şi cercetări viitoare deoare-
ce, în funcţie de perioada de timp, de
contextul cultural şi economic când
sunt analizate fuziunile, rezultatele pot
să difere. 

Articolul prezintă rezultatele cercetării
susținută financiar din fonduri social euro-
pene gestionate de Autoritatea de
Management pentru Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 [grant POS-
DRU/107/1.5/S/78342].

This work was supported by the the
European Social Fund in Romania, under
the responsibility of  the Managing
Authority for the Sectoral Operational
Programme for Human Resources
Development 2007-2013 [grant POS-
DRU/CPP 107/DMI 1.5/S/78342].
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Introducere
Un număr considerabil de cercetări au
ca subiect central capitalul uman, tratat
din punct de vedere al evaluării şi recu-
noaşterii acestuia în cadrul situaţiilor
financiare (Heckmian & Jones, 1967;
Tayles et al., 2007; Samudhram et al.,
2008; Chadbury & Roomi, 2010;
Giuliani & Marasca, 2011). 

Dezvoltarea studiilor privind capitalul
uman presupune recunoaşterea faptului

Recunoaşterea şi Recunoaşterea şi 
evaluarea capitalului uman:evaluarea capitalului uman:

o reflecţie asupra 
literaturii de specialitate

*  Doctorand, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, e-mail: nicoleta.ienciu@
econ.ubbcluj.ro

Nicoleta Maria IENCIU*

Recognition and Evaluation of Human Capital: 
A Literature Perspective
The paper reviews the existing literature relating to the recognition and evaluation of
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că resursele umane sunt resursele esen-
ţiale ale oricărei entităţi sau afaceri şi,
asemenea capitalului fizic şi capitalului
financiar, acestea contribuie la dezvolta-
rea şi creşterea economică a entităţii
(Chadbury & Roomi, 2010), motiv pen-
tru care orice cheltuială cu formarea,
dezvoltarea şi sprijinirea acestora ar tre-
bui considerată drept o investiţie, nu
doar o simplă cheltuială (Ballot et al.,
2006). Încă din 1973, Comitetul
Asociaţiei Americane de Contabilitate
în domeniul contabilizării resurselor
umane face referire la procesul de iden-
tificare şi evaluare a resurselor umane
comunicând informaţii în acest sens
părţilor interesate (American
Accounting Association, 1973, p. 169).
Conform acestuia, toate costurile cu
resursele umane sunt raportate ca
investiţii, spre deosebire de abordarea
tradiţională a contabilităţii, potrivit căre-
ia aceste costuri sunt tratate drept chel-
tuieli în cadrul situaţiilor financiare, ce
determină micşorări ale profitului
(Flamholtz, 1971, p. 195).

În acest sens, obiectivul fundamental al
lucrării îl reprezintă crearea unei imagini
a stadiului cunoaşterii în domeniu pri-
vind recunoaşterea şi evaluarea capitalu-
lui uman, ca element tripartit al capita-
lului intelectual. În vederea atingerii
acestui obiectiv lucrarea este structurată
de aşa natură încât să furnizeze o serie
de repere din domeniul evoluţiei capita-
lului uman privind modul de recunoaş-
tere şi evaluare a acestuia din perspecti-
va literaturii de specialitate. 

Astfel, prima secţiune aferentă prezen-
tei lucrări reflectă, într-o manieră suc-
cintă, abordările metodologice vizate,
urmând ca celelalte secţiuni să fie desti-
nate evidenţierii reflecţiei asupra litera-
turii de specialitate a modului de recu-
noaştere şi evaluare a capitalului uman
la nivel teoretic. 

Lucrarea se finalizează prin prezentarea
principalelor concluzii şi a viitoarelor
direcţii de cercetare.

Metodologia cercetării
ştiinţifice
În lucrarea de faţă am încercat să evi-
denţiem principalele contribuţii identifi-
cate în domeniul recunoaşterii şi evaluă-
rii capitalului uman din perspectiva lite-
raturii de specialitate. În acest sens sur-
sele de informare care stau la baza aces-
tei cercetări sunt reprezentate de artico-
le publicate în reviste de specialitate atât
în sfera contabilă, cât şi în sfera econo-
mică, cărţi de specialitate relevante
domeniului de referinţă, documente ofi-
ciale şi alte documente emise de orga-
nismele internaţionale care activează în
sfera contabilităţii (IASB, FASB), pe
baza cărora am realizat o incursiune în
literatura de specialitate. Ca metode de
cercetare lucrarea se bazează în special
pe interpretarea şi analiza informaţiilor
regăsite în cadrul surselor de informare
considerate. 

Din punct de vedere al curentelor de
cercetare, lucrarea de faţă se situează în
cadrul curentului principal de cercetare,
având o tentă pozitivistă. O prezentare
mai detaliată a metodologiei cercetării
ştiinţifice întreprinsă în cadrul acestei
lucrări este reprezentată prin interme-
diul Figurii 1.

Prin intermediul reprezentării grafice
din Figura 1 încercăm să reliefăm pro-
cesul de cercetare pe care l-am realizat.

Demersul a început cu partea de
cunoaştere a ariei de cercetare în dome-
niul recunoaşterii şi evaluării capitalului
uman, urmată de formularea concluzii-
lor generale.

Recunoaşterea 
capitalului uman 
Noţiunea de contabilitate a capitalului
uman datează de mai bine de câteva
decenii, fiind introdusă de economistul
Theodore Schultz. Primele publicaţii
care vizau contabilitatea resurselor
umane au apărut în 1963 şi 1964, Roger
Herbert Hermanson fiind unul dintre
promotorii acestui subiect, munca lui
urmând a fi dezvoltată şi adaptată ulte-
rior contabilităţii capitalului uman de
către Flamholtz (1999), Abeysekera &
Guthrie (2004), Roslender et al.(2007),
Samudhram et al. (2010). Abeysekera &
Guthrie (2004) precizează că aceste
dezvoltări ale contabilităţii capitalului
uman au la bază trei curente de cerceta-
re: 

1. primul curent se referă la modelele
de măsurare a capitalului uman
(Flamholtz, 1999);

2. al doilea curent face referire la stu-
dii bazate pe utilitatea informaţiilor
legate de capitalul uman (Verma &
Dewe, 2008; Flamholtz et al., 2002);
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3. iar al treilea curent de cercetare face
trimitere la studii bazate pe raporta-
rea informaţiilor legate de capitalul
uman (Guthrie & Petty, 2000;
Bozzolan et al., 2003).

American Accounting Association
(1973, p. 169) defineşte contabilitatea
capitalului uman ca fiind procesul de
identificare şi măsurare a capitalului
uman şi de comunicare a acestor infor-
maţii părţilor interesate. Plecând de la
această supoziţie, Flamholtz (2002) şi
ulterior Verma & Dewe (2008) au
extins definiţia contabilităţii capitalului
uman precizând trei funcţii majore ale
acesteia: (1) furnizarea de informaţii
numerice despre costul şi valoarea
oamenilor ca resurse organizaţionale;
(2) furnizarea unui cadru analitic de
facilitare a procesului de luare de deci-
zii; (3) motivarea celor care iau decizii
să adopte perspectiva capitalului uman
(Samudhram et al., 2010).

Interesul manifestat faţă de contabilita-
tea capitalului uman a fluctuat de-a lun-
gul timpului, cunoscând cinci stagii
importante, prezentate în Tabelul 1. 

Primul stagiu a fost reprezentat de
perioada în care s-a încercat definirea
conceptului de contabilitate a capitalu-
lui uman din mai multe perspective,
plecându-se de la ideea conform căreia
resursele umane sunt cele mai valoroase

resurse organizaţionale (Likert, 1967).
Al doilea stagiu al dezvoltării contabili-
tăţii capitalului uman a cuprins o
perioadă în care cercetătorii au testat
validitatea evaluării capitalului uman
(Flamholtz et al., 2002). În cadrul aces-
tui stagiu cercetătorii au analizat defi-
cienţele tratării costurilor cu angajaţii
drept cheltuieli, nu ca active (Amaefule,
2008). 

Cel de-al treilea stagiu se remarcă
printr-o creştere a interesului manifestat
faţă de contabilitatea capitalului uman,
pusă în evidenţă prin încercări de intro-
ducere a conceptului în mediul practic,
în cadrul entităţilor. Această creştere a
fost urmată de o scădere a interesului
acordat contabilităţii capitalului uman,
moment surprins în cadrul celui de-al
patrulea stagiu de dezvoltare. Motivul
acestei scăderi a fost legat de faptul că
cercetările aferente acestui subiect au
fost realizate în mare parte. Ce a mai
rămas de cercetat era de natură mai
complexă, inaccesibil oricărui cercetător
şi trebuia realizat în aşa măsură încât să
poată fi aplicat de entităţile economice.
Astfel, cercetările cerute presupuneau
aplicarea contabilităţii resurselor umane
în cadrul entităţilor, costul subvenţionă-
rii unor astfel de cercetări fiind unul
semnificativ (Amaefule, 2008, p.39).
Odată cu începutul anilor 1980, se
remarcă o nouă creştere a interesului

acordat contabilităţii capitalului uman,
din cauza intensificării competiţiei între
entităţi. Majoritatea entităţilor au înce-
put să se reorienteze, schimbând opera-
ţiunile bazate pe produse cu operaţiuni
bazate mai mult pe servicii, termenul de
capital uman câştigând astfel mai multă
atenţie, iar cercetările şi studiile focusate
pe dezvoltarea şi aplicarea contabilităţii
capitalului uman s-au intensificat.

În prezent, asistăm la o manifestare a
unui nivel crescut al interesului faţă de
problematica resurselor uman, în speţă
a capitalului uman, dat fiind faptul că
generarea sau crearea de valoare în
cadrul unei entităţi este dată de capitalul
uman cu care sunt înzestrate resursele
umane ale unei entităţi.

Încă din anii 1960 au existat discuţii
referitoare la precizarea capitalului
uman în cadrul situaţiilor financiare şi a
raportărilor financiare. De atunci teoria
şi practica contabilizării capitalului
uman s-a dezvoltat semnificativ, fiind
încă „în construcţie” (Ahonen, 2009).
Unul dintre subiectele de un interes
aparte este legat de recunoaşterea capi-
talului uman în cadrul situaţiilor finan-
ciare. Motivul lansării unei astfel de pre-
zumţii, de a recunoaşte capitalul uman
şi alte elemente de natură intangibilă în
cadrul situaţiei poziţiei financiare, este
legat de creşterea compatibilităţii dintre
valoarea de piaţă şi valoarea netă conta-
bilă a unei entităţi (Ahonen, 2009,
p.118-119). 

Unii autori consideră că diferenţa dintre
cele două valori reflectă valoarea corec-
tă a elementelor intangibile, fiind calcu-
lată ca sumă a investiţiilor în elementele
intangibile, care nu sunt incluse în situa-
ţia poziţiei financiare, din cauza regle-
mentărilor contabile naţionale (Ahonen,
2009; Stewart, 1997; Edvinsson &
Malone, 1997). Pe de altă parte, alţi
autori consideră că această diferenţă
este reprezentată de fapt de fondul
comercial obţinut în urma unei achiziţii
sau fuziuni a entităţii (Ohlson, 1995;
Holthausen & Watts, 2001). 
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Drumul spre recunoaşterea resurselor
umane a fost evidenţiat de Likert
(1967), Brummett et al. (1968), Likert &
Bowers (1969). Aceştia au subliniat
ideea conform căreia, din cauza existen-
ţei anumitor dificultăţi în precizarea
unei diferenţe între ceea ce reflectă o
investiţie şi ceea ce reflectă cheltuielile
cu resursele umane, contabilitatea con-
sideră tot ce e legat de capitalul uman 
al resurselor umane cheltuieli ale
perioadei, respectând astfel principiul
prudenţei. 

De asemenea, aceiaşi autori au reliefat
necesitatea înregistrării cel puţin a unei
părţi a resursei umane a entităţilor, dat
fiind faptul că valoarea lor de piaţă con-
tribuie la apariţia şi explicarea fondului
comercial, iar preţul real plătit la achizi-
ţia unei entităţi include toate elementele
generatoare de profit, inclusiv resursele
umane, chiar dacă acestea nu sunt recu-
noscute în cadrul situaţiilor financiare.

În 1971, Baruch Lev şi Aba Schwartz
au venit cu propunerea măsurării acelei
părţi componente a capitalului uman
care poate fi înregistrată ca activ, ple-
când de la cheltuielile cu recrutarea şi
formarea resurselor umane, la care se
adaugă valoarea actualizată a salariilor
pe care un angajat ar trebui să le obţină
în timpul în care este angajat în cadrul
entităţii. 

Estimând astfel seria temporală1 a sala-
riilor viitoare, prin intermediul unor
caracteristici precum locul de muncă,
vârstă sau formare, Lev & Schwartz
(1971) au obţinut o evaluare a valorii
investite în capitalul uman. Cu toate
acestea, ei consideră că principiile con-
tabilizării activelor nu pot fi adaptate
resurselor umane, propunând în acest
sens să se urmeze o abordare bazată pe
sistemul de leasing. De asemenea, ace-
ştia sugerează că evaluarea valorii capi-
talului uman al unei entităţi ar trebui să
se facă asemenea unui activ sau unei

datorii recunoscute în cadrul situaţiei
poziţiei financiare (Gumb &
Desmoulins-Lebeault, 2010, p. 3).

Standardul Internaţional de
Contabilitate IAS 38 nu permite recu-
noaşterea capitalului uman în categoria
activelor în cadrul situaţiei poziţiei
financiare, nici măcar ca element dis-
tinct în categoria activelor intangibile,
cu toate că o astfel de informaţie are
influenţă asupra procesului decizional al
utilizatorilor. Elias (1972) a arătat că o
astfel de informaţie influenţează decizii-
le utilizatorilor referitoare la investiţia în
stocuri, în timp ce Schwan (1976) a ară-
tat că precizarea informaţiilor referitoa-
re la capitalul uman ar conduce la o
previzionare mai bună a câştigurilor
nete.

Practicile contabile curente sunt critica-
te de numeroşi lideri de afaceri, în spe-
cial în domeniul IT şi analizei financia-
re, din cauza faptului că elementul cel
mai semnificativ al unei afaceri, precum
capitalul uman, nu este supus procesu-
lui de evaluare şi de recunoaştere în
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Resursele umane sunt
resursele esenţiale ale oricărei
entităţi sau afaceri şi, asemenea
capitalului fizic şi capitalului
financiar, acestea contribuie 
la dezvoltarea şi creşterea
economică a entităţii 
(Chadbury & Roomi, 2010), 
motiv pentru care orice
cheltuială cu formarea,
dezvoltarea şi sprijinirea
acestora ar trebui considerată
drept o investiţie, nu doar o
simplă cheltuială 
(Ballot et al., 2006)

1 Autorii au utilizat statistici naționale pentru caracterizarea seriei temporale a salariilor.
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cadrul situaţiilor financiare. Într-o eco-
nomie a cunoaşterii, din ce în ce mai
multe afaceri încep să acorde o impor-
tanţă aparte capitalului uman, dat fiind
faptul că acesta oferă avantaje competi-
tive pe piaţă şi determină creşteri eco-
nomice mai mult decât capitalul fizic.
De aici şi ideea conform căreia în
domeniul afacerilor începe să se inves-
tească din ce în ce mai mult pe capitalul
uman (Seetharaman, 2002). 

În mod ironic, profesia contabilă pri-
veşte acest aspect în mod negativ, în loc
să îl aprecieze ca o investiţie productivă
pentru viitoarele inovaţii şi creşteri,
considerându-l drept o pierdere şi deci
cu cât o entitate va investi mai mult în
capitalul său intelectual cu atât pierde-
rea va fi mai mare. Potrivit lui Leif
Edvinsson (1997), profesia contabilă ar
trebui să îndeplinească patru noi roluri
în ceea ce priveşte investiţia în capitalul
uman. 

Primul face referire la proiectarea unor
sisteme informatice contabile de gestio-
nare şi monitorizare a capitalului inte-
lectual şi implicit a celui uman, al doilea
rol se referă la stabilirea unui set de
standarde de raportare general accepta-
te privind evaluarea, politicile, valorile
de referinţă şi indicatorii capitalului
intelectual, auditarea şi certificarea capi-
talului intelectual să fie cel de-al treilea
rol şi, în cele din urmă, noul rol sau al
patrulea rol să fie cel de consiliere a
clienţilor în ceea ce priveşte modelele şi
sistemele de creare de valoare a capita-
lului intelectual.

Celor care consideră că sistemul conta-
bil prezintă deficienţe semnificative li se
alătură şi Lev (1997), Seetharaman
(2002) şi alţii. 

Conform primilor doi, sistemul contabil
curent, bazat pe tranzacţii, recunoaşte
existenţa unui element doar atunci când
are loc tranzacţia acestuia înspre părţile
interesate. Astfel, dacă nu există tran-
zacţie, nu există valoare. Brennan &
Connell (2000) precizează că atât capi-

talul intelectual, cât şi cel uman sunt
mereu în cadrul entităţii încă din prima
zi de la înfiinţarea acesteia, motiv pen-
tru care ar trebui foarte bine gestionate,
asemenea capitalului fizic. Potrivit păre-
rii lui Leadbeater (1999), abordarea
contabilităţii tradiţionale bazată pe tran-
zacţii, referitoare la evaluarea activelor,
nu poate fi adaptată activelor intangibile
dat fiind faptul că acestea nu pot fi
tranzacţionate asemenea activelor tangi-
bile. 

De aici ideea apariţiei fondului comer-
cial, recunoscut în cadrul situaţiei pozi-
ţiei financiare, apărut ca urmare a unei
achiziţii sau fuziuni şi nicidecum aflân-
du-se în cadrul entităţii de la înfiinţarea
acesteia. Această problematică a recu-
noaşterii capitalului intelectual şi astfel a
capitalului uman datează de mai bine de
40 de ani, iar comunitatea contabilă nu
îi acordă importanţa cuvenită. Marea
nemulţumire este exprimată de Baruch
Lev, încă din 1997, astfel: 

Dacă dezvolţi ceva, este conside-
rat imediat o cheltuială. Dacă vei
cumpăra acelaşi lucru, nu va fi
considerat cheltuială, ci va fi
recunoscut drept activ, fapt ce nu
are nici un sens. Baruch Lev,
1997.

(Seetharaman, 2002, p. 132).

Scepticismul manifestat faţă de recu-
noaşterea şi evaluarea capitalului uman
este destul de dominant la scară largă.
Motivul acestei prezumţii este datorat
faptului că, spre deosebire de activele
tangibile, capitalul uman poate „dispă-
rea” peste noapte, creând astfel incerti-
tudine în rândul investitorilor şi mana-
gerilor, în loc să îi ajute. 

Oricare ar fi actualmente situaţia acestui
tip de capital, considerăm că mai este
un drum lung până la cunoaşterea celor
mai bune practici de recunoaştere a
acestuia în cadrul situaţiilor financiare. 

Evaluarea capitalului
uman
Evaluarea poate fi considerată una din-
tre practicile contabile utile în reprezen-
tarea unui fenomen, în vederea compa-
rării lui cu alte fenomene. Problematica
evaluării capitalului intelectual şi impli-
cit a capitalului uman reprezintă un
subiect de actualitate, dat fiind faptul că
în prezent nu există nici un ghid general
acceptat la nivel internaţional în acest
sens. Metodele de evaluare şi instru-
mentele de măsurare a valorii acestui tip
de capital sunt deseori problematice,
nerecunoscute şi/sau netestate. De ase-
menea, rolul capitalului uman în proce-
sul creării de valoare este neclar, fiind
greu de introdus într-o formulă de eva-
luare (Giuliani & Marasca, 2011). De-a
lungul timpului au fost propuse câteva
metode şi instrumente de determinare a
valorii acestuia utile atât pentru scopuri-
le interne (manageriale), cât şi pentru
cele externe (raportări) (Marr et al.,
2003). 

Cercetările contabile în domeniul capi-
talului uman au urmat diverse direcţii,
unele aspecte ale contabilizării acestuia
avându-şi originea în contabilizarea
resurselor umane (Tayles et al., 2007).
Collier (2001) punctează ipoteza con-
form căreia capitalul uman al unei enti-
tăţi poate fi diferit de capacitatea sa
intelectuală, asociindu-l mai degrabă cu
un flux de numerar decât cu un stoc.
Mouritsen (1998) a subliniat că elemen-
tele separate ale activelor intangibile
sunt multiplicative, nu aditive, având
astfel implicaţii semnificative asupra
procesului de evaluare. Acest lucru
semnifică faptul că nu se poate estima
valoarea totală a elementelor intangibile
a unei entităţi prin calcularea valorii fie-
cărui element în parte şi apoi comasa-
rea valorilor, situaţie în care este impor-
tant să se cunoască modul de interacţiu-
ne între elemente şi efectul de sinergie
pe care acestea îl produc. Actualmente
este demonstrat faptul că valoarea
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intangibilelor este imposibil de calculat
cu precizie pe baza datelor contabile
(Ahonen, 2009), aspect privit drept un
criticism sever la adresa abordărilor pre-
zentate, legate de evaluarea intangibile-
lor în cadrul literaturii de specialitate.
Astfel se explică de ce numeroase
modele de estimare a valorii capitalului
intelectual/uman includ elemente de
analiză de natură subiectivă (Lev, 2001).

Unele studii au explorat evaluarea anu-
mitor componente specifice capitalului
intelectual în ideea determinării de
valori agregate (precum valoarea de
piaţă minus valoarea contabilă a entită-
ţii) sau evaluarea individuală a compo-
nentelor şi apoi agregarea lor. De exem-
plu, Samudhram et al. (2008) prezintă
doar evaluarea capitalului uman, care
poate fi extinsă şi altor componente
specifice capitalului intelectual.

Printre cercetătorii domeniului contabil
care au oferit sugestii privind metodele
de contabilizare a capitalului uman s-au
remarcat Likert (1967), Brummet et al.
(1968) şi Flamholtz (1985). Brummet
(1968) sugerează abordarea capitalului
uman la cost istoric, costurile investite
în training-ul şi dezvoltarea capitalului
uman să fie capitalizate, iar restul costu-
rilor asociate recrutării să fie considera-

te cheltuieli ale perioadei. Motivul argu-
mentaţiei acestuia este acela că prin
investirea în training şi dezvoltare o
entitate se aşteaptă să obţină beneficii
economice viitoare pe o perioadă mai
lungă de timp. Likert (1967) prezintă, în
schimb, metoda de evaluare la cost de
înlocuire, sugerând în acest sens că
toate costurile asociate angajaţilor ar
trebui evaluate în funcţie de ceea ce
entitatea va putea înlocui în situaţia în
care un angajat pleacă din cadrul ei. 

Mai concret, această metodă se referă la
costurile asociate cu veniturile angajaţi-
lor actuali şi la costurile asociate cu
angajarea şi dezvoltarea angajaţilor noi
(„înlocuitorii” angajaţilor precedenţi).
Flamholtz (1985) sugerează că resursele
umane ale unei entităţi ar trebui evalua-
te la valoarea actuală a serviciilor viitoa-
re aşteptate a fi furnizate de un angajat
pe perioada anticipată în care va rămâ-
ne în entitate. 

Indiferent de metoda de evaluare aleasă,
procesul de evaluare nu poate fi efec-
tuat într-un singur pas, fiind un proces
riguros care prezintă câteva etape exis-
tente între colectarea datelor şi obţine-
rea de valoare (Penman, 2007).

În literatura de specialitate (Sveiby,

2004; Samudhram et al., 2008;
Samudhram et al., 2010) întâlnim patru
categorii de metode de cuantificare a elemen-
telor „invizibile”, bazate pe: 

l scorecards, prin care se evaluează şi
raportează diferite componente ale
capitalului intelectual prin diverse
metode financiare şi non-financiare
– de exemplu, Kaplan & Norton
(1992) Balanced Sorecard, Edvinsson
& Malone (1997) Skandia Navigator
şi Sveiby (1997) Intangible Monitor
Assets;

l estimări directe ale capitalului intelectual,
prin care se furnizează valorile
monetare ale fiecărei componente
ale capitalului intelectual, valori care
pot fi agregate în vederea furnizării
unei valori totale a capitalului inte-
lectual – de exemplu, Brooking
(1996) Technology Broker, Sullivan
(2000) Intellectual Asset Valuation şi
Anderson & McLean (2000) Total
Value CreationTM;

l capitalizarea pieţei, bazată pe diferen-
ţa dintre valoarea de piaţă şi valoa-
rea contabilă a activelor unei enti-
tăţi – de exemplu, Tobin’s Q şi valori
contabile şi de piaţă discutate de
Stewart (1997);
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l măsuri bazate pe rentabilitatea activelor,
care împart media câştigurilor unei
entităţi la costul capitalului entităţii,
incluzând rate ale dobânzilor apli-
cabile  – de exemplu, Valoarea
Economică Adăugată (EVA) discutată
de Stewart (1997).

Deşi aceste metode sunt citate frecvent
în literatura de specialitate, actualmente
nu există nici o metodă care să dezvolte
activele intangibile în termeni monetari.
De asemenea, deşi prin intermediul
acestor metode se identifică elementele
intangibile care în prezent nu sunt recu-
noscute în cadrul situaţiilor financiare,
nu există nici o metodă general valabilă
de evaluare a acestora (Samudhram et
al., 2008, p. 656).

Literatura contabilă în domeniul capita-
lului uman prezintă două modele prin-
cipale de evaluare: modelul bazat pe costuri
şi modelul bazat pe valori (Flamholtz,
1999). Modelul bazat pe costuri se refe-
ră la costurile implicate în dezvoltarea
capitalului uman, incluzând costul isto-
ric, costul curent şi costul de oportuni-
tate, iar modelul bazat pe valori este
axat pe valoarea capitalului uman din
cadrul unei entităţi şi include modele
monetare, non-monetare şi mixte
(Samudhram et al., 2010, p. 110).
Samudhram et al. (2008) consideră
modelul bazat pe costuri, care se referă
la cheltuielile cu capitalul uman, ca fiind
reprezentat de inputuri în dezvoltarea
capitalului uman, iar modelul bazat pe
valori ca fiind reprezentat de outputuri
sau beneficii aferente cheltuielilor cu
capitalul uman propunând, în acest
sens, un cadru de evaluare a capitalului
uman care ghidează raportarea acestuia
plecând de la cheltuielile cu capitalul
uman şi beneficiile aferente acestora. 

Similar situaţiei oricărui tip de capital,
necesitatea evaluării capitalului uman
prezintă o importanţă aparte. Unul din-

tre motivele care stau la baza acestei
supoziţii ar fi că prin intermediul eva-
luării valorii acestui capital se poate
deduce dacă acesta a înregistrat o îmbu-
nătăţire în timp sau din contră, dacă a
fost depreciat. De asemenea, fiind con-
siderat unul dintre elementele esenţiale,
generatoare de valoare adăugată pentru
o entitate, evaluarea sa este importantă
în special pentru entităţile care se află
în procesul de fuziune sau de achiziţie.
În acest sens, Guillard & Roussel (2005,
p. 4-5) prezintă în cadrul cercetării reali-
zate trei metode de evaluare care pot fi uti-
lizate pentru valorizarea capitalului
uman:

1. evaluarea la nivel de cunoştinţe dobândite
(utilizat sau depreciat) – are ca obiec-
tiv evaluarea stocului de capital
uman plecând de la cunoştinţe,
ţinându-se cont de nivelul de for-
mare al angajaţilor, al calificărilor
lor şi nivelul remuneraţiei primite
de aceştia;

2. evaluarea investiţiei în capitalul uman –
prin intermediul costurilor de înlo-
cuire al resurselor umane, costurilor
de utilizare al resurselor umane şi
costurilor social-globale asociate
resurselor umane;

3. evaluarea rentabilităţii investiţiei în capi-
talul uman – cu referire la valoarea
serviciilor realizate ca urmare a uti-
lizării capitalului uman al unui indi-
vid, adică preţul pe care o entitate
este dispusă să îl plătească pentru a
beneficia de acele servicii.

În cadrul cercetării întreprinse, Bukh et
al. (2001) precizau că termenul de
„capital” utilizat în cadrul sintagmei
„capital intelectual” nu este un termen
contabil, formularea de bază a acestuia
în cadrul situaţiei poziţiei financiare
fiind: Active – Datorii = Capital. Până în
prezent, abordările existente în dome-
niu echivalează capitalul intelectual doar

cu elemente ce ar putea fi considerate
active intelectuale, ignorând potenţialul
impact al elementelor ce pot fi conside-
rate datorii2 intelectuale de natură con-
tingentă (Gowthorpe, 2009). Există
unele limitări ale recunoaşterii „datorii-
lor intelectuale”, în cadrul literaturii de
specialitate, ca factori importanţi în sta-
bilirea valorii unei entităţi. De exemplu,
Harvey & Lusch (1999) au încercat o
clasificare a acestora, făcând referire la
factori precum circuitul personalului de
pe poziţii ierarhice înalte3, discrimina-
rea şi calitatea slabă a produselor sau
serviciilor. Însă cum ar putea o astfel de cla-
sificare să explice unele pierderi de valoare
înregistrate din când în când de către entităţile
cotate pe pieţele de capital? (Gowthorpe,
2009). Răspunsul la această întrebare
este evidenţiat printr-o exemplificare
instructivă venită tot din partea autoa-
rei. Aceasta prezintă cazul managerului
general (Gerald Ratner) al unei compa-
nii engleze de bijuterii, care a făcut nişte
comentarii nepotrivite referitoare la
natura produselor companiei, în timpul
unei şedinţe organizate în cadrul depar-
tamentului directoral: 

Comentariul care i-a pecetluit
soarta a fost momentul în care a
zis că el nu poate să îşi vândă
tava sa de argint şi cele şase paha-
re de coniac la preţul de 4,95 ₤,
deoarece sunt nişte mizerii.

(Gowthorpe, 2009, p. 827). 

Reacţiile au fost imediate, în special din
partea clienţilor. Pierderea valorii entită-
ţii pe piaţă a fost catastrofală, iar una
din cele mai profitabile entităţi în
domeniu ajunge aproape în pragul fali-
mentului. Entitatea beneficia de multe
elemente intelectuale semnificative pre -
cum cunoştinţe ale angajaţilor, capital
structural şi capital relaţional, elemente
care au fost distruse în urma unui
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comentariu necorespunzător, răspunde-
rea sau „datoria” fiind aici de de parte
mai semnificativă decât suma elemente-
lor intelectuale (Gowthorpe, 2009).

După părerea noastră, prin acest exem-
plu se încearcă să se scoată în evidenţă
faptul că, din moment ce capitalul
uman este considerat capital şi conform
sistemului contabil acesta este deter mi -
nat ca diferenţă între activele şi datoriile
entităţii, este necesar să se aibă în vede -
re şi posibilitatea unei asocieri a acestu-
ia cu elemente ce pot fi considerate
datorii ale entităţii. Majoritatea studiilor
atribuie ca rol primordial capitalului
uman crearea de valoare pentru o enti-
tate, însă puţine studii4 abordează şi
cealaltă parte, cea a elementelor ce ar
putea ţine de datoriile intelectuale, care
pot fi considerate de natură contingen-
tă. Prin exemplul oferit, Catherine
Gowthorpe (2009) doreşte să scoată în
evidenţă ideea conform căreia utilizarea
capitalului uman poate să aducă benefi-
cii entităţii, caz în care e considerat
activ, cu toate că nu e recunoscut în
cadrul situaţiilor financiare, dar poate să
şi tragă entitatea în jos, cum este cazul
directorului companiei de bijuterii care,
conform onestităţii şi valorilor sale etice
posedate şi ca urmare a comentariului
său necorespunzător, a creat o imagine
negativă entităţii pe piaţă.

Similar acestei abordări, Edvinsson &
Malone (1997) au prezentat capitalul
intelectual şi implicit capitalul uman
drept elemente de datorie, care trebuie
gestionate asemenea capitalului. În
asentimentul acestora s-au remarcat şi
Alcaniz et al. (2011) care precizau că nu
ar trebui să se ţină cont doar de partea
de active intangibile când vine vorba
despre capitalul intelectual, ci şi de cea-
laltă parte a bilanţului contabil, de dato-
riile intangibile. În acest sens, el a defi-
nit capitalul intelectual ca fiind diferenţa
dintre activele intangibile şi datoriile

intangibile ale unei entităţi, acestea din
urmă referindu-se la excesul numărului
de angajaţi cu spirit antreprenorial sau
la existenţa unui model organizaţional
inflexibil, care nu permite dezvoltarea
procesul de învăţare în cadrul unei enti-
tăţi.

Bazându-se pe sintagma consacrată lite-
raturii de specialitate conform căreia
„dacă un lucru poate fi evaluat, atunci el
poate fi gestionat”, o serie de cercetători
au încercat să evalueze capitalul uman
la diferite nivele, utilizând diverse abor-
dări (Brummet et al., 1968; Lev &
Schwartz, 1971; Flamholtz, 1971;
Nazari & Herremans, 2007; Tan et al.,
2008).

În opinia noastră, multitudinea de
metode şi abordări propuse pentru eva-
luarea şi recunoaşterea capitalului uman
în cadrul situaţiilor financiare determină
persistenţa lacunei unui model teoretic
general acceptat privind înţelegerea
acestui tip de capital, cu care se con-
fruntă literatura de specialitate.
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Actualmente reglementările
contabile nu prevăd norme 
care să oblige entităţile să
recunoască în cadrul situaţiilor
financiare capitalul uman,
neexistând totodată o metodă 
de evaluare general valabilă,
cercetările în domeniu sunt
variate şi adoptă abordări 
diversificate, dând astfel 
capitalului uman un caracter
dificil de înţeles

4 Conform celor precizate în studiul realizat de Catherine Gowthorpe (2009, p. 827), în cadrul literaturii de specialitate nu există studii care să
abordeze impactul potențial al datoriilor contingente intelectuale, cu excepția studiului realizat de Theeke (2005).
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Concluzii şi 
perspective ale 
cercetării
Plecând de la ideea conform căreia
„Dacă acum ceva timp factorul decisiv de pro-
ducţie era pământul iar mai târziu capitalul,
astăzi factorul decisiv este chiar omul, omul şi
cunoaşterea sa”(Papa Ioan Paul al II-lea),
considerăm că actualmente recu noaş -

terea şi evaluarea capitalului uman re -
prezintă elementele cheie în înţelegerea
şi valorificarea capitalului uman care
stârnesc interes atât din partea mediului
academic, cât şi a practicii. În acest
sens, lucrarea de faţă contribuie la lite-
ratura de specialitate prin realizarea unei
succinte incursiuni în domeniul recu -
noaş terii şi evaluării capitalului uman
din perspectivă teoretică. Având în
vedere rolul şi importanţa capitalului
uman în viaţa economică a unei entităţi,
literatura de specialitate prezintă o
diversitate de abordări şi metode de
valorificare a acestuia.

Din cauza faptului că actualmente

reglementările contabile nu prevăd
norme care să oblige entităţile să recu-
noască în cadrul situaţiilor financiare
capitalul uman, neexistând totodată o
metodă de evaluare general valabilă,
cercetările în domeniu sunt variate şi
adoptă abordări diversificate, dând ast-
fel capitalului uman un caracter dificil
de înţeles.

Având în vedere scopul lucrării de faţă,
cel de a evalua literatura de specialitate
prin prezentarea de-o manieră teoretică
a modului de recunoaştere şi evaluare a
capitalului uman, concluzionăm că pen-
tru înţelegerea şi punerea în aplicarea a
unor principii/reguli general valabile în
acest sens mai este cale lungă de străbă-
tut. 

Cu toate că domeniul avut în discuţie a
cunoscut de-a lungul timpului trei stagii
de dezvoltare (vezi Guthrie et al. 2012),
considerăm că fiecare astfel de stagiu
ajută mediul academic şi în special pe
cel practic, într-o oarecare măsură, să
conştientizeze că fără adoptarea unui
cadru universal acceptat a ceea ce
reprezintă capitalul uman, implicaţiile

acestuia în viaţa economică a unei enti-
tăţi vor rămâne în continuare necunos-
cute cu exactitate şi greu de identificat.

Lucrarea de faţă prezintă desigur şi o
serie de limite, care dau naştere viitoa-
relor direcţii de cercetare. Dintre aces-
tea menţionăm prezentarea succintă a
modului de recunoaştere şi de evaluare
a capitalului uman din perspectivă teo-
retică. Ca perspectivă viitoare de cerce-
tare vom avea în discuţie acest subiect
şi din perspectivă aplicativă, oferind în
acest sens exemplificări practice atât din
punct de vedere al recunoaşterii capita-
lului uman în cadrul unei entităţi (Barry
Corporation ca exemplu consacrat în
literatură), cât şi al evaluării acestuia
(modelul Skandia Navigator considerat
a fi promotorul modelelor de evaluare
şi raportare a capitalului intelectual şi
implicit uman). Tot ca perspectivă vii-
toare de cercetare vom avea în discuţie
de-o manieră teoretico-aplicativă dez-
voltarea aspectelor legate de raportarea
capitalului uman ca element tripartit al
capitalului intelectual, în scopul creşterii
relevanţei cercetării vizate. 
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members of the Scientific Council of the „Financial Audit" Journal, a
double-blind-review, which means that those who perform the
reviews do not know the names of the authors, and also the authors
do not know the names of the reviewers. 
Assessment criteria for articles: innovative input, actuality, impor-
tance and the relevance for the subject matter of the review; the
quality of the research methodology; presentation and argumentation
clarity and pertinence; the relevance of the bibliographic sources
used; contribution made to the research in the area.
The recommendations of the Scientific Council are: accepted,

accepted with reviewing, rejected. The results of the assessments
are communicated to the authors and only the articles approved by
the Scientific Council are published. The articles are submitted to the
editor by e-mail at: revista@cafr.ro, compulsory in Microsoft Word for-
mat containing the following elements: the language the article is
drafted is English; the maximum size of the article 7-10 pages/
2000signs/page spaces included; the article mention the research
methodology used, authors' contributions, footnote references from
the bibliography; an abstract in English presenting the subject of the
research and authors' contributions; the abstract is accompanied by
4-5 key words, in English, and also by JEL Classification.
Details on our website www.revista.cafr.ro, section: „Reviews" and
„Manuscripts".

Autor consacrat şi coautor al mai multor cărţi şi
manuale din domeniul economic, care acoperă în
special sfera contabilităţii, profesorul Neculai
Tabără propune un nou titlu: „Sisteme contabile
comparate”. Lucrarea este organizată în trei
părţi: I - Contextul internaţional al contabilităţii; II -
Sisteme contabile naţionale şi III - Alte domenii
ale sistemelor contabile. 
Sintetizarea, cu un spirit analitic riguros, a princi-
palelor elemente care îşi pun amprenta asupra
ştiinţei contabilităţii din zilele noastre, luând în
considerare atât curentele teoretice apărute, cât
şi particularităţile sistemelor contabile din mai
multe ţări, oferă o imagine de ansamblu completă
asupra acestui domeniu economic în momentul
de faţă şi constituie un punct de reper pentru cer-
cetările ulterioare. 
În prefaţa cărţii, prof. univ. dr. Mihai Ristea preci-
zează: Arareori am întâlnit, în perimetrul literaturii contabile, o carte
cu o tematică atât de complexă şi actuală - Sisteme contabile com-
parate. [...] Lucrarea aduce contribuţii deosebite în domeniul cercetă-
rii contabile. Prin conţinut, ea se adresează cu prioritate studenţilor

economişti, masteranzilor, doctoranzilor, profesio-
niştilor şi teoreticienilor în domeniu care doresc
să cunoască geneza, fundamentele ştiinţifice ale
contabilităţii pe plan internaţional şi influenţa unor
factori asupra sistemelor contabile. Lucrarea îşi
propune şi reuşeşte să problematizeze pentru toţi
cei care în cadrul sistemelor de contabilitate
doresc să aleagă şi să aplice tratamente şi meto-
de de elaborare şi prezentare de informaţii, anali-
ză şi interpretare. Totodată, cartea pune în evi-
denţă o construcţie ştiinţifică seducătoare din
punct de vedere intelectual. Demersul autorului
este unul dezinvolt prin formă şi conţinut, motivat
prin soluţiile pe care le propune pentru teoria şi
practicile contabile, riguros prin abordare, creativ
şi perseverent, dominat de nuanţă şi problemati-
zări pentru a sparge adevărul într-o policromie
care să valideze sintagma „nu există ştiinţă

decât în general, nu există adevăr decât în particular, fiecare
problemă se rezolvă pe măsură şi nu de-a gata”. Într-adevăr, este
o carte elegantă şi bogată din punct de vedere creativ, ce impune
respect şi recunoaşterea valorii ştiinţifice a autorului.

Semnal editorial 
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