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Aspecte 
conceptuale

Demersul nostru privind cercetarea
ºi analizarea importanþei ºi efecte-
lor calitãþii serviciilor profesionale
specifice profesiei contabile în ge-
neral ºi a celor de audit financiar în
special a fost determinat în princi-
pal de experienþa proprie ºi de
nevoia de a ne clarifica unele noþi-
uni ºi principii în acest sens.

Ne-am propus prin prezenta „te-
mã" sã dãm câteva posibile rãspun-
suri la întrebarea „De ce este atât de
importantã calitatea serviciilor pe
care le presteazã, pentru auditorul
financiar?" ªi chiar dacã rãspunsul
pare simplu, cum ar fi „Pentru cã
aceasta îºi doresc clienþii ºi pentru
cã standardele profesionale îl obli-
gã", credem cã în cazul acestui tip
de servicii un rãspuns foarte bun
presupune cel puþin mai multe
nuanþe.

Despre calitate în general s-a scris
ºi se discutã, mai ales din perspec-
tiva unor standarde ºi a confor-
mitãþii cu acestea.

Conceptul de calitate ºi cel de cali-
tate a datelor au fost definite în mai
multe feluri (vezi referinþele biblio-
grafice A. M. Enãtescu, M. A.
Enãtescu), astfel:

Calitate:
Ansamblu de caracteristici ale
unei entitãþi, ce-i conferã aces-

Emil CULDA*

Calitatea - garanþia 
credibilitãþii auditorului

financiar 

Quality – the Guarantee of Financial Auditor’s Credibility 

This work intends to clarify certain aspects regarding the quality of the financial auditors’ activity and the way in which the practices
/professional entities have to ensure it. The key terms are defined (quality, quality assurance, quality control etc.) and the main ref-
erences are presented (IFAC standards, ISO systems and SixSigma), related to the quality assurance and control. 
The authors’ ideas and concepts on the specifity of the requirements of financial audit services quality are underlined, respectively
in what they differ from the ones regarding other products and services.
The article underlines the major importance of the services’ quality provided by the financial auditor, services offered to the users
and also to himself/herself, that is, this importance is significant for this professional’s credibility, and the credibility, at its turn, rep-
resent the main asset of the auditor.
The main conclusions are formulated, they can represent a large number of references for defining the place and the role of finan-
cial audit services quality, in report to the society and the economic environment.
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teia aptitudinea de a satisface
necesitãþi exprimate ºi implicite.

Aceastã definiþie, la rândul sãu,
comportã cel puþin urmãtoarele
observaþii:
- necesitãþile implicite trebuie

definite
- necesitãþile se modificã în timp
- termenul de calitate nu trebuie

utilizat pentru a exprima un
grad de excelenþã, în sens com-
parativ ºi/sau în sens cantitativ
(tehnic), putându-se utiliza în
acest sens termenii de „calitate
relativã" (grad de excelenþã),
„nivelul calitãþii" (cantitativ/
eºantioane) sau „mãsurã a cali-
tãþii" (evaluare tehnicã).

Abilitatea unui ansamblu de
caracteristici intrinseci ale unui
produs, sistem sau proces de a
îndeplini cerinþe ale clientului
sau ale altor pãrþi interesate.

Modul de materializare a res-
pectului pentru tine ºi pentru
cei din jurul tãu.

Calitatea datelor:
Caracteristici ale datelor care se
referã la aptitudinea lor de a sa-
tisface cerinþele specificate.

Totuºi, în legãturã cu acest concept
se menþioneazã faptul cã, utilizând
termenul de „date de calitate", se
încalcã cerinþele ISO 8402, care sta-
bileºte cã prin calitate nu putem
înþelege superlativul, acceptabilul
sau ... ceva „de calitate" (!).

Toate cele menþionate mai sus, pri-
vind definirea conceptelor de cali-
tate ºi calitate a datelor, nu sur-
prind în mod explicit ºi, poate, nici
implicit, referinþe la calitatea ser-
viciilor în general ºi a celor profe-
sionale privind informaþiile finan-
ciar-contabile, în special.

Deoarece demersul nostru îºi pro-
pune ºi clarificarea unor aspecte

conceptuale, pe cât posibil, cu
precãdere privind calitatea activi-
tãþii (serviciilor) auditorilor finan-
ciari, vom încerca sã completãm
definiþiile de mai sus cu câteva
consideraþii ce reprezintã propria
viziune asupra acestor termeni.

Astfel, noi considerãm cã avem de-
a face cu douã aspecte ale calitãþii
activitãþii auditorului financiar,
respectiv cu calitatea informaþiilor
financiar-contabile auditate ºi cu
calitatea în sine a auditului efectu-
at, ambele adresându-se aceloraºi
„clienþi", respectiv beneficiarilor
raportãrilor financiar-contabile ºi
rapoartelor (opiniilor) auditorilor.

Calitatea informaþiilor financiar-
contabile, respectiv a celor din si-
tuaþiile financiare, este cât se poate
de bine definitã de IFRS / IAS (Ca-
drul General. Caracteristicile cali-
tative ale situaþiilor financiare).

Acestor definiþii, însã, credem cã le
lipsesc unele referinþe privitoare la
informaþiile economice în sens mai
larg ºi respectiv la potenþialul pre-
dictiv al acestor informaþii, ele-
mente ce se dovedesc a fi extrem
de importante pentru utilizatori.

Calitatea activitãþii (serviciilor) au-
ditorului financiar, respectiv a in-
formaþiilor din rapoartele acestuia
este înþeleasã ca fiind datã de con-
formitatea cu standardele profesio-
nale (IFAC), inclusiv cu cele im-
puse de regulile (normele) privind
controlul calitãþii în entitatea pro-
prie.

Noi credem cã prin calitatea servici-
ilor profesionale ale auditorului finan-
ciar trebuie înþelese toate caracteris-
ticile activitãþii acestuia, inclusiv
ale rapoartelor sale, ce pot rãspun-
de aºteptãrilor beneficiarilor (uti-
lizatorilor) informaþiilor din ra-
portãrile financiar – contabile, în
sensul credibilitãþii ºi utilitãþii aces-

tora, dar în limita standardelor pro-
fesionale aplicabile acceptate.

Principalele sisteme 
de asigurare 

a calitãþii
Pentru o mai bunã înþelegere a ro-
lului calitãþii serviciilor profesio-
nale ale auditorilor financiari, în
relaþia acestora cu clienþii ºi benefi-
ciarii prestaþiilor lor, dar ºi a moda-
litãþilor prin care aceastã calitate
poate fi impusã ºi menþinutã, pre-
zentãm în continuare câteva refe-
rinþe semnificative.

Garantarea calitãþii implicã sisteme
de asigurare ºi respectiv de control
al acesteia, ce la rândul lor trebuie
standardizate ºi auditate. 

Avem de-a face, în cazul serviciilor
profesionale prestate de auditorul
financiar, cu un „audit al auditului"
ºi respectiv cu „standarde privind
aplicarea standardelor", situaþie
care evident implicã un risc sporit
al primatului formei asupra fondu-
lui.

Potrivit unor definiþii (vezi referin-
þele bibliografice A. M. Enãtescu,
M. A. Enãtescu), cei câþiva termeni
relevanþi în sensul celor de mai sus
pot fi înþeleºi astfel:

Asigurarea calitãþii – parte a
managementului calitãþii focali-
zatã pe furnizarea încrederii în
faptul cã cerinþele referitoare la
calitate sunt îndeplinite.

Managementul calitãþii – acti-
vitãþi coordonate pentru a con-
duce ºi þine sub control o orga-
nizaþie în ceea ce priveºte cali-
tatea.

Controlul calitãþii – parte a ma-
nagementului calitãþii focalizatã
pe îndeplinirea cerinþelor în do-
meniul calitãþii.
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Auditul calitãþii – examinarea
sistematicã ºi independentã cu
scopul de a determina (stabili)
dacã activitãþile referitoare la
calitate ºi rezultatele aferente
satisfac dispoziþiile (regulile)
prestabilite, precum ºi dacã
acestea sunt implementate efec-
tiv ºi sunt corespunzãtoare pen-
tru realizarea obiectivelor.

Mai trebuie menþionat ºi faptul cã
auditul calitãþii:
- nu se confundã cu „supraveghe-

rea" sau „inspecþia"
- se efectueazã cu personal ce nu

are responsabilitãþi în activitã-
þile auditate

- se poate referi ºi la „sistemul ca-
litãþii", la „calitatea produsu-
lui/serviciului" sau la „calitatea
procesului".

Un sistem de referinþã privind asi-
gurarea calitãþii este cel elaborat de
ISO (International Organization for
Standardization), respectiv ISO
9000.

Menirea acestor standarde ar fi
aceea de a efectua comparaþii între
companii egale („ISO" în greacã are
semnificaþia de „egal"!).

Aceste standarde dau o linie de re-
ferinþã pe care se bazeazã modali-
tatea de atingere a scopului de bazã
privind calitatea, adicã satisfacerea
aºteptãrilor clientului printr-o par-
ticipare a tuturor componentelor
organizaþionale la eforturile de
optimizare a calitãþii ºi la docu-
mentarea sistemelor ºi procedurilor
specifice.

ISO 9001/2000 este conceput pen-
tru a putea fi folosit de orice tip de
entitate (organizaþie) ºi pune accent
pe responsabilitãþile conducerii, pe
managementul resurselor, pe rea-
lizarea produsului/serviciului (ce-
rinþele clientului, autoevaluarea) ºi
pe mãsurare/analizare/optimizare.

Sistemul (conceptul) SixSigma pre-
supune cinci paºi esenþiali:

Identificarea proceselor princi-
pale ºi a clienþilor cheie

Definirea cerinþelor clientului

Mãsurarea performanþei actuale

Analiza prioritãþilor ºi imple-
mentarea îmbunãtãþirilor

Extinderea ºi înþelegerea sis-
temului SixSigma respectiv are
în vedere ºase aspecte esenþiale:

- Centrarea (concentrarea)
realã asupra clientului

- Managementul bazat pe
date ºi fapte

- Centrarea pe proces, mana-
gementul ºi îmbunãtãþirea
continuã a acestuia

- Managementul proactiv
- Colaborarea fãrã limite
- Tendinþa (acþiunea) cãtre

perfecþiune ºi totuºi tole-
ranþã pentru eºecuri (învã-
þare din greºeli).

Cele prezentate mai sus sunt, în
opinia noastrã, câteva elemente de
referinþã pentru a defini ºi înþelege
mai bine conceptul de calitate ºi în
cazul mai special al activitãþii audi-
torului financiar, respectiv al profe-
siei contabile ca atare.

Chiar dacã sistemele ISO, SixSigma
sau alte standarde ºi metode de
asigurare a calitãþii recunoscute în
practica internaþionalã sunt mai
degrabã concepute pentru organi-
zaþii ºi activitãþi cu specific corpo-
rativ ce utilizeazã tehnologii ºi rea-
lizeazã produse în sistem industri-
al, spiritul conceptelor de bazã ale
acestora poate ºi trebuie sã fie im-
pus ºi în cazul serviciilor profesio-
nale de contabilitate ºi audit.

Dacã aceste concepte sunt imple-
mentate în cabinetele/societãþile de
servicii profesionale (audit finan-
ciar), cu scopul de a rãspunde aº-

teptãrilor (cerinþelor) clienþilor, de-
finirea ca atare a clientului (cel care
contracteazã/plãteºte ºi beneficiazã
de produs/serviciu) nu mai este re-
levantã ºi în cazul acestor servicii.

Profesionistul contabil (auditorul
financiar) se adreseazã prin presta-
þiile sale tuturor celor ce sunt inte-
resaþi în legãturã cu situaþiile finan-
ciare (rapoartele auditorului) ºi/
sau alte informaþii de aceastã na-
turã ºi nu doar „clientului" cu care
a contractat aceste servicii.

Cu alte cuvinte, calitatea serviciilor
profesionale ale profesionistului
contabil (auditorului financiar) este
recunoscutã ca atare numai în
mãsura în care toþi beneficiarii
acestor servicii, practic societatea,
în sensul interesului public, are
încredere în aceste informaþii.

Cerinþe specifice privind
calitatea serviciilor 

de audit financiar
Structurile profesionale responsa-
bile cu organizarea activitãþilor
specifice auditului financiar au re-
glementat problema „controlului
calitãþii" atât prin emiterea unor
standarde specifice, cât ºi prin crea-
rea unor departamente proprii spe-
cializate care monitorizeazã în
numele interesului public activita-
tea membrilor lor.

Standardele specifice emise sau
adoptate de organismele profesio-
nale reprezintã referinþele de bazã
privind controlul calitãþii, urmând
ca, pe baza acestora, fiecare cabinet
/societate de audit financiar sã-ºi
reglementeze prin norme (proce-
duri) proprii aceastã problemã.

În cazul Camerei Auditorilor Fi-
nanciari din România (CAFR), prin
normele legale ce-i guverneazã
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activitatea s-a reglementat moni-
torizarea activitãþii ºi, în special, a
modului de documentare a misiu-
nilor de audit financiar, respectiv 
s-au adoptat standardele IFAC în
acest sens,

ISQC 1 – Controlul calitãþii pen-
tru firmele care efectueazã audi-
turi ºi revizuiri ale informaþiilor
financiare istorice, precum ºi
alte misiuni de asigurare ºi ser-
vicii conexe, respectiv

ISA 220 – Controlul calitãþii
pentru auditul informaþiilor
financiare istorice – reprezintã
standardele de bazã privind
controlul calitãþii, pentru mem-
brii CAFR.

Aceste standarde pun accent pe:

responsabilitãþile conducerii

respectarea cerinþelor de eticã ºi
conduitã, inclusiv de indepen-
denþã de cãtre toþi membrii
echipei misiunii

resursele umane implicate în
misiuni

modul de realizare (derulare) a
misiunilor

monitorizarea activitãþii mem-
brilor echipei, inclusiv prin pro-
ceduri de control al calitãþii 

în sensul asigurãrii sistemelor pro-
prii de control al calitãþii pentru ca-
binetele/societãþile de audit finan-
ciar.

Pe de altã parte, prin normele apro-
bate de Consiliul CAFR, în confor-
mitate cu legislaþia privind auditul
financiar (statutar) din România,
armonizatã cu cea a Uniunii Euro-
pene, sunt stabilite ºi procedurile
privind inspecþia periodicã a activi-
tãþii membrilor CAFR, având cu
precãdere în atenþie modul de res-
pectare a cerinþelor standardelor
profesionale (IFAC).

Cele douã modalitãþi de asigurare a
calitãþii activitãþii auditorilor finan-

ciari ºi implicit a serviciilor profe-
sionale prestate de aceºtia, menþio-
nate mai sus, reprezintã în primul
rând o cerinþã legalã privind verifi-
carea conformitãþii cu standardele
profesionale ºi respectiv obligativi-
tatea de a avea un sistem propriu
de control al calitãþii activitãþii
echipelor misiunilor de audit. 

Aceste reglementãri ºi aplicarea lor,
în opinia noastrã, nu pot garanta cã
realmente calitatea în sine per-
ceputã ca atare ºi din perspectiva
interesului public este menþinutã ºi
dezvoltatã la nivele (standarde)
foarte ridicate.

Sistemul propriu de lucru, inclusiv
cel de control al calitãþii, aplicat de
fiecare cabinet/societate de audit
este pânã la urmã cel care poate
asigura nivelul de calitate aºteptat
de beneficiarii serviciilor profesio-
nale de audit financiar.

Calitatea serviciilor de audit finan-
ciar nu poate fi raportatã doar la
standardele profesionale specifice
elaborate de IFAC ºi/sau alte orga-
nisme/autoritãþi competente ºi re-
cunoscute în acest sens.

Mai exact spus, un auditor finan-
ciar ce îºi asumã responsabilitatea
semnãrii rapoartelor ºi respectiv a
conducerii misiunilor nu poate 
sã-ºi exercite cu succes aceste pre-
rogative, în sensul calitãþii servici-
ilor sale dacã nu stãpâneºte foarte
bine (ºi în egalã mãsurã !) atât stan-
dardele de contabilitate, cât ºi pe
cele de audit.

Dacã ar trebui sã ne raportãm la un
set de standarde („prescripþii teh-
nologice"!), ce trebuie respectate
(aplicate) ca atare pentru a rãspun-
de cerinþelor de conformitate cu
acestea a misiunilor ºi rapoartelor
de audit financiar ºi, implicit, pen-
tru a asigura calitatea acestora,
atunci standardele ce pot fi avute în
vedere sunt IFRS / IAS, GAAP, ISA,
ISAE, ISRE, ISRS etc.

Dar chiar ºi în situaþia unei foarte
bune cunoaºteri ºi aplicãri a acestor
standarde, nu este exclus ca anu-
mite aºteptãri ale beneficiarilor
(utilizatorilor) serviciilor profe-
sionale de contabilitate ºi audit sã
nu fie satisfãcute (îndeplinite).

Practica ºi cerinþele pieþei, dar mai
ales cele impuse de interesul public
au dovedit cã este necesarã o con-
tinuã perfecþionare (schimbare) a
standardelor profesionale de con-
tabilitate ºi audit, pentru a rãspun-
de aºteptãrilor.

Economia ºi societatea în general au
aºteptãri foarte mari de la profesio-
niºtii contabili, poate prea mari (!).

Nu întotdeauna asigurarea confor-
mitãþii este suficientã pentru a rea-
liza raportãri financiar-contabile ºi
de audit financiar „de calitate", în
sensul în care se aºteaptã utiliza-
torii acestora. 

Fãrã o foarte bunã cunoaºtere a me-
diului economic în general, a par-
ticularitãþilor sectorului de activi-
tate, a modului de organizare ºi
funcþionare a entitãþii raportoare
sau auditate, a înþelegerii proce-
selor ºi operaþiunilor specifice aces-
teia, profesionistul contabil nu
poate oferi, în opinia noastrã, ser-
vicii de calitate, chiar dacã, aºa cum
am mai spus, a asigurat conformi-
tatea cu standardele, inclusiv în
ceea ce priveºte documentarea ac-
tivitãþii sale. 

Noi credem cã pânã la urmã ºi în
acest domeniu al serviciilor profe-
sionale de contabilitate ºi audit fi-
nanciar, calitatea înseamnã mai de-
grabã „manualitate" (produs/servi-
ciu unicat) decât hipertehnologi-
zare/productivitate (produs/servi-
ciu de serie mare sau ...de masã).

Termenul de „manualitate" folosit
mai sus înseamnã, în viziunea
noastrã, atât respectarea tuturor
standardelor invocate (acceptate),



cât ºi acordarea unei atenþii cu totul
speciale comunicãrii cu clientul ºi /
sau cu beneficiarii (utilizatorii),
respectiv înþelegerii foarte bune (în
profunzime) a problemelor speci-
fice ale activitãþii acestuia ºi nu
doar a celor de naturã financiar –
contabilã.

Calitatea 
ºi credibilitatea

Dacã þinem seama de toate cele
menþionate mai sus, problema cali-
tãþii serviciilor profesionale ale au-
ditorului financiar presupune ce-
rinþe ºi rezolvãri ce nu pot fi igno-
rate, în primul rând pentru cã
aceasta ar avea drept consecinþã
clienþi (beneficiari) nemulþumiþi ºi
apoi pentru cã întotdeauna cali-
tatea înseamnã în cele din urmã
câºtiguri, adicã într-un fel sau altul
este recunoscutã ºi plãtitã (remu-
neratã) ca atare.

ªi nu este doar atât, pentru cã res-
pectul pentru sine ºi pentru ceilalþi
dovedit prin calitatea produselor/
serviciilor realizate sub un nume
(emblemã) este ºi garanþia viitoru-
lui, a succesului în general.

Dacã pentru alte produse ºi servicii
calitatea se mãsoarã ºi recunoaºte
prin caracteristicile ce satisfac nece-
sitãþi (explicite/implicite), definite
sau definibile, în cazul serviciilor
profesionale prestate de auditorul
financiar recunoaºterea calitãþii se
mãsoarã în ultimã instanþã prin
încredere.

În opinia noastrã, încrederea este
determinatã în acest caz de respec-
tarea regulilor (standardelor) ce gu-
verneazã profesia, inclusiv a celor
de conduitã eticã, dar ºi de modul
în care auditorul financiar comu-
nicã cu beneficiarii (utilizatorii) ser-
viciilor sale, respectiv îºi probeazã
ºi susþine profesionalismul.

Din acest punct de vedere, toate
„amãnuntele" sunt extrem de im-
portante, de la primul contact ºi
formularea ofertei ºi pânã la fina-
lizarea rapoartelor, inclusiv comu-
nicarea în perioadele ulterioare.

Profesionalismul auditorului finan-
ciar se susþine prin rigoare, limbaj
adecvat ºi dovezi ale faptului cã
acesta înþelege toate aspectele prac-
tice ce influenþeazã în ultimã in-
stanþã raportãrile financiar-con-
tabile.

Profesionalism în acest caz înseam-
nã ºi puterea de a sesiza esenþialul
din multitudinea de informaþii eco-
nomice avute la dispoziþie, dar ºi o
viziune interdisciplinarã (atât cât
este cazul !) asupra activitãþii enti-
tãþii client.

Integritatea, obiectivitatea, com-
portamentul profesional, pãstrarea
confidenþialitãþii ºi independenþei,
reprezintã tot atâtea principii (re-
guli), a cãror respectare susþine ca-
litatea conduitei ºi, respectiv, a acti-
vitãþii auditorului financiar, în în-
tregul sãu.

Aceste principii deontologice þin
însã foarte mult de personalitatea ºi
educaþia profesionistului contabil,
ele putând mai degrabã transpare
din comportamentul lui ºi din per-
cepþia sa publicã decât sã fie dove-
dite de „documente" ºi alte „pro-
be", în sensul celor la care fac re-
ferire standardele profesionale.

Noi considerãm cã, în cele din
urmã, calitatea activitãþii auditori-
lor financiari, a serviciilor lor poate
fi asiguratã, menþinutã ºi/sau dez-
voltatã prin profesionalism, care
înseamnã puþin mai mult decât cu-
noaºterea ºi respectarea standarde-
lor ºi prin comportament (conduitã
deontologicã), care se probeazã ºi
valideazã în ultimã instanþã prin
comunicare cu mediul cãruia aceºti
profesioniºti se adreseazã.

Profesionalismul ºi conduita sunt
condiþii (caracteristici) esenþiale ale
asigurãrii calitãþii activitãþii audito-
rilor financiari, dar în acelaºi timp
le asigurã elementul cheie în raport
cu piaþa (mediul economic ºi social)
– credibilitatea.

Credibilitatea este cu atât mai mare
cu cât calitatea serviciilor profe-
sionale este o constantã a activitãþii
auditorilor financiari. 

Credibilitatea este capitalul cel mai
important pe care-l poate deþine un
profesionist contabil (auditor finan-
ciar), acest capital „obþinându-se"
greu, în timp, cu multã perseveren-
þã ºi putându-se pierde foarte uºor.

Relativitatea unor concepte cu care
opereazã reglementãrile ºi stan-
dardele profesionale, modificãrile
acestora, dar mai ales evoluþia eco-
nomiei din ultima perioadã sunt tot
atâtea posibile cauze ce determinã
nivelul încrederii în contabilitate ºi
în audit financiar.

Faptul cã actuala recesiune ºi crizã
economicã globalã a apãrut „în
mod surprinzãtor", cã semnalele pe
care mediul de afaceri ºi societatea
în general le aºteptau de la profe-
sioniºtii în economie nu au fost
date în timp util sunt, de asemenea,
simptome ale vulnerabilitãþii siste-
melor de raportare/evaluare a fe-
nomenelor economice ºi, implicit,
de scãdere a încrederii în calitatea
ºi utilitatea serviciilor profesionale
specifice.

Recâºtigarea ºi consolidarea încre-
derii în activitatea auditorilor fi-
nanciari, a profesioniºtilor contabili
în general, în conjunctura economi-
cã actualã, credem cã este posibilã
în mare mãsurã ºi prin completarea
normelor (standardelor), în sensul
extinderii informaþiilor cuprinse în
rapoartele entitãþilor ºi în alte „zo-
ne" ºi segmente economice decât
cele ce privesc direct activitãþile cu-
rente ale acestora.
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Calitatea, în cazul serviciilor profe-
sionale ale auditorului financiar,
determinã în mod fundamental
încrederea, iar aceasta la rândul ei
este cea care mãsoarã necesitatea ºi
utilitatea acestor servicii pentru
beneficiarii (utilizatorii) lor.

Prin urmare, nu normele (standar-
dele) privind asigurarea (controlul)
calitãþii pentru auditorii financiari,
respectiv cabinetele/societãþile de
audit financiar sunt neapãrat fac-
torii decisivi ce ar trebui sã impunã
rezolvarea acestor probleme, ci pur
ºi simplu interesul direct ºi nemij-
locit al acestor profesioniºti pentru
cariera ºi câºtigurile lor.

Câteva concluzii
a) Calitatea serviciilor profesionis-

tului contabil (auditorului finan-
ciar) trebuie definitã ca fiind
reprezentatã de toate caracteristi-
cile acestor prestaþii ºi rapoarte,
ce pot rãspunde aºteptãrilor be-
neficiarilor (utilizatorilor) aces-
tora, în sensul credibilitãþii ºi
utilitãþii informaþiilor, dar în li-
mitele impuse de standardele
profesionale aplicabile acceptate. 

b) Definiþia pe care am dat-o la
punctul a) de mai sus trebuie, în
opinia noastrã, completatã ºi cu
precizarea cã, prin natura lor,
aceste servicii profesionale, chiar
dacã sunt prestate în conformi-
tate cu standardele aplicabile de
cãtre persoane/entitãþi ce au im-
plementate sisteme de asigurare
a calitãþii foarte fiabile, nu în toa-
te cazurile oferã „gradul de sa-
tisfacþie" aºteptat de client (bene-
ficiarul cu care sunt contractate).

c) Sistemele de asigurare a calitãþii
cerute de standardele specifice
ºi pe care trebuie sã ºi le imple-
menteze cabinetele/societãþile
de audit financiar pot avea
drept referinþe principale practi-
cile internaþionale în domeniu

(ISO, SixSigma etc.), dar cu
adaptãrile impuse de specificul
activitãþii auditorilor financiari.

d) Cerinþele specifice privind cali-
tatea auditului financiar privesc
atât mediul extern (public), cât
ºi cel intern al cabinetelor / soci-
etãþilor prestatoare, însã respec-
tarea (satisfacerea) lor depinde
fundamental de calitatea profe-
sioniºtilor implicaþi.

e) Normele ºi standardele profe-
sionale de contabilitate ºi audit
financiar sunt referinþe de bazã
pentru a rãspunde aºteptãrilor
ºi cerinþelor beneficiarilor (uti-
lizatorilor) acestor servicii pro-
fesionale.

f) Un auditor financiar profesio-
nist, pentru a oferi servicii de
calitate, trebuie sã cunoascã ºi sã
stãpâneascã în egalã mãsurã
atât standardele (tehnicile) con-
tabile, cât ºi pe cele de audit.

g) Profesionalismul auditorului fi-
nanciar nu poate fi susþinut fãrã
preocuparea doveditã a acestuia
pentru calitatea serviciilor sale,
aceastã calitate la rândul ei, în
relaþia cu beneficiarii (utiliza-
torii) acestora, înseamnã mai
mult decât preocuparea pentru
simpla conformitate cu normele
(standardele) aplicabile.

h) Calitatea activitãþii auditorului
financiar este factor determi-
nant al încrederii pe care i-o
acordã beneficiarii (utilizatorii)
serviciilor sale, iar încrederea, la
rândul ei, este capitalul cel mai
de preþ al acestui profesionist.

i) Aºteptãrile societãþii în general
ºi ale utilizatorilor informaþiilor
financiar-contabile ºi rapoarte-
lor auditorilor financiari în spe-
cial, respectiv credibilitatea pro-
fesioniºtilor contabili, sunt de-
terminate ºi depind de:

evoluþia mediului economic
ºi posibilitãþile de predicþie
ale contabilitãþii ºi auditului
financiar,

completitudinea datelor, in-
formaþiilor ºi metodelor uti-
lizate ºi prezentate în ra-
poarte

tehnicile (norme, standarde)
de documentare ºi raportare

transparenþa raportãrilor ºi
guvernanþa corporativã

experienþa/intuiþia profesio-
niºtilor contabili implicaþi

rigoarea / coerenþa, limbajul
ºi responsabilitatea asuma-
tã a „fãcãtorilor" de infor-
maþii financiar – contabile.
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Introducere
Ce este etica?

Ediþia din 1975 a „Dicþionarului ex-
plicativ al limbii române" defineºte
etica ca fiind: „ºtiinþa care se ocupã cu
studiul principiilor morale, cu legile lor

de dezvoltare istoricã, cu conþinutul lor
de clasã ºi cu rolul lor în viaþa socialã;
totalitatea normelor de conduitã moralã
corespunzãtoare unei anumite clase sau
societãþi". 

A pãtrunde în miezul acestui cu-
vânt, aparent „preþios", constituie

cu siguranþã un demers riscant,
atâta timp cât etica poate genera cu
uºurinþã stãri conflictuale, de cele
mai multe ori chiar la nivel indivi-
dual, pentru cã, de regulã, stadiul
în care se aflã societatea noastrã
acum are în mod paradoxal o înþe-
legere criticã asupra eticii, nereu-
ºind sã îi identifice multiplele ºi ne-
cesarele ei valenþe. Numai adopta-
rea unei atitudini etice sãnãtoase
poate dezvãlui însãºi esenþa unei
societãþi civilizate. Etica este fun-
daþia pe care sunt clãdite toate rela-
þiile noastre, incluzând modul nos-
tru de a relaþiona cu patroni, anga-
jaþi, subordonaþi, colegi, clienþi,
furnizori, în general cu comuni-
tatea cãreia îi aparþinem. Etica nu
se referã la legãturile pe care le
avem cu terþe persoane, ci la cali-
tatea acestor legãturi.

Rolul eticii în afaceri
Apãrutã la începutul secolului al
XX-lea în Statele Unite ale Ame-
ricii, ca urmare a extinderii aplica-
bilitãþii teoriilor etice dincolo de
spaþiul general al „acþiunii umane",
etica în afaceri sau etica afacerilor
este definitã drept o disciplinã situ-

Studiu privind etica 
profesionistului contabil

în condiþiile crizei 
financiar-economice globale

Research Regarding the Ethics of
Accounting Professionist in the Conditions

of Economic-Financial Global Crisis  
Even in global conditions of financial-economic crises, ethics has its price. The pro-
fessional accountant in his multiple hypostasis; auditor or financial manager; evalua-
tor; organizing; creator or accountant supervisor; financial – accounting or fiscal con-
sultant – he will be pushed of many pressure, even more in the conditions of a gener-
alized financial-economic crises. The professionalism, the ethics and professional sol-
idarity will contribute to diminish the professional risks in the crises conditions. 

This research it is about the reconsideration of ethics in crises conditions. Although the
authors, extended the crises aspects on the business field, they took into considera-
tion especially the ethics of a professional accountant, emphasizing the ethical aspects
in audit activity for which they point out the basics of an ethic behavior and they sug-
gest a unitary system in order to monitor the quality and the ethics in audit offices.

Key words: ethics code, ethics behavior, independency, 
professionalism, professional solidarity, public interest 
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Cercetãri în audit ºi raportãri financiare

atã la graniþa dintre filozofia mo-
ralei ºi management, preocupatã cu
analiza din punct de vedere moral a
modului în care jucãtorii economici
(firmele, acþionarii, angajaþii, cli-
enþii etc.) acþioneazã.

Pentru cã nu se reduce exclusiv la
respectarea legii, etica înseamnã
mai mult decât a rezolva sau a
preîntâmpina eventuale conflicte.
Presupunând o bunã gestionare a
raporturilor cu ceilalþi, etica propu-
ne un set de instrumente de de-
cizie utile în stabilirea strategiilor
oricãrei companii, în rezolvarea
conflictelor dintre grupurile care
interacþioneazã într-o afacere: an-
gajaþi ºi angajatori, manageri ºi ac-
þionari, companie ºi comunitate
localã, instituþii ale statului etc. Ca
principii generale de conduitã, aºa
numitele coduri etice sunt aplicate
în managementul resurselor uma-
ne, în managementul situaþiilor de
crizã, în comunicarea de marketing
în toate formele ei: branding, relaþii
publice, publicitate. Premisa de la
care se porneºte este fãrã îndoialã
aceea cã managementul etic este
profitabil pe termen mediu ºi lung.

Etica în afaceri impune gãsirea
unui echilibru între interesele acþio-
narilor ºi interesele grupurilor afec-
tate sau implicate, de la parteneri
pânã la consumatori ºi societatea în
ansamblul ei. Ideea de bazã este
una elementarã: cu cât numãrul
celor care respectã un set minim de
reguli este mai mare cu atât cresc
ºansele de câºtig ale fiecãruia din-
tre jucãtorii de pe piaþã. Noul me-
diu de afaceri nu mai percepe
firmele ca entitãþi autonome, ci ca
entitãþi dependente una de cealaltã.
Firmele sunt ca niºte noduri într-o
reþea, astfel încât cãderea uneia
poate antrena o cãdere în lanþ a mai
multora. Constatãm cã, în noile

condiþii, succesul ºi eºecul se îm-
part, iar o companie de succes este
aceea care socializeazã, respectând
reguli corecte de joc.

Codul privind conduita
eticã ºi profesionalã

în domeniul 
auditului financiar

Principala misiune a Federaþiei In-
ternaþionale a Contabililor (IFAC),
stabilitã în constituþia sa, constã în
„a consolida profesia contabilã la
nivel global la standarde armoni-
zate, capabile sã furnizeze servicii
de înaltã calitate în interesul pu-
blic". Din acest motiv, în realizarea
misiunii, Consiliul IFAC a înfiinþat
Consiliul pentru Standarde de Eti-
cã pentru Contabili, al cãrui rol este
de a elabora ºi emite, prevalându-
se de propria sa autoritate, standar-
de etice de înaltã calitate, precum ºi
alte prevederi pentru profesioniºtii
contabili din întreaga lume.

Intrat în vigoare cu începere de la
30 iunie 2006, rolul Codului Etic al
profesioniºtilor contabili este desti-
nat a stabili cerinþele etice ale pro-
fesioniºtilor contabili. 

Obiective

Domeniul auditului financiar tre-
buie sã aibã definit codul privind
conduita eticã ºi profesionalã cu
atât mai mult cu cât obiectivele
profesiei de auditor financiar tre-
buie sã rãspundã la cele mai înalte
standarde de profesionalism, pen-
tru a atinge cel mai înalt nivel de
performanþã, constituind o garan-
þie în conformitate cu cerinþele inte-
resului public. Chiar dacã unele
jurisdicþii pot avea prevederi sau
îndrumãri diferite, prin legislaþie
sau reglementãri, fiind împiedicate

sã le urmeze, profesioniºtii conta-
bili trebuie sã cunoascã aceste dife-
renþe/particularitãþi ºi sã se con-
formeze cerinþelor ºi îndrumãrilor,
având totuºi obligaþia de a respecta
cu stricteþe standardele stipulate de
Codul etic. 

Aceste obiective solicitã îndepli-
nirea a patru cerinþe de bazã:

1) Credibilitate: în cadrul socie-
tãþii se manifestã nevoia de cre-
dibilitate a informaþiilor ºi a sis-
temelor de informaþie;

2) Profesionalism: clienþii, angaja-
torii ºi alte pãrþi interesate au
nevoie de persoane care sã
poatã fi identificate cu claritate
ca fiind profesioniºti în domeni-
ul auditãrii financiare;

3) Calitatea serviciilor: este nece-
sarã asigurarea ca toate servici-
ile obþinute de la un auditor fi-
nanciar sã fie efectuate la cel mai
înalt standard de performanþã;

4) Încredere: utilizatorii serviciilor
furnizate de auditorii financiari
profesioniºti trebuie sã poatã
avea încredere cã existã un ca-
dru al conduitei eticii profesio-
nale care guverneazã desfãºu-
rarea acestora.

Reguli de 
conduitã eticã

Regulile de conduitã1 constituie
normele de comportament pentru
auditori, reprezentând un ajutor în
interpretarea ºi aplicarea în prac-
ticã a principiilor fundamentale,
având rolul sã îi îndrume din punct
de vedere etic pe auditorii finan-
ciari.

Atingerea obiectivelor profesiunii
de auditor financiar presupune

1 IFAC, 2008  Reglementãri internaþionale de audit, asigurare ºi eticã. Audit financiar 2008, coeditare CAFR ºi IRECSON, 2009
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respectarea principiilor fundamen-
tale, respectiv: integritatea, obiecti-
vitatea, competenþa profesionalã ºi
atenþia cuvenitã, confidenþialitatea,
conduita profesionalã, standardele
tehnice.

Integritatea unui auditor finan-
ciar profesionist presupune
desfãºurarea serviciilor profe-
sionale cu onestitate, bunã-cre-
dinþã ºi responsabilitate, respec-
tând legile ºi acþionând în con-
formitate cu cerinþele profesiei.
Auditorul financiar trebuie, în
acelaºi timp, sã îºi aducã în mod
nemijlocit contribuþia la susþine-
rea obiectivelor etice legitime
ale entitãþii. Prin angajamentele
asumate auditorilor financiari li
se interzice sã ia parte cu bunã
ºtiinþã la activitãþi ilegale sau sã
îºi ia angajamente care le-ar pu-
tea discredita profesia sau enti-
tatea cãreia îi aparþin.

Obiectivitatea: un auditor fi-
nanciar profesionist trebuie sã
fie corect, neîngãduind ca obiec-
tivitatea sã îi fie afectatã de
prejudecãþi, conflicte de interese
sau influenþe externe. În caz
contrar, existã riscul de a-ºi
compromite reputaþia profe-
sionalã.

Din aceste considerente de or-
din etic, auditorilor financiari li
se interzice:

– implicarea în activitãþi sau în
relaþii care ar putea sã fie în
conflict cu interesele entitãþii
publice ºi care ar putea afecta
o evaluare obiectivã;

– sã asigure unei entitãþi audi-
tate alte servicii decât cele de
audit;

– în timpul misiunii lor, sã pri-
meascã din partea celui au-
ditat avantaje de naturã ma-

terialã sau personalã care ar
putea sã afecteze obiectivi-
tatea evaluãrii lor.

Ca o mãsurã suplimentarã de pro-
tecþie, auditorii financiari sunt
obligaþi sã prezinte în rapoartele lor
orice documente sau fapte cunos-
cute de ei, carear afecta activitatea
structurii auditate ºi ar încãlca
principiile etice de obiectivitate.

Competenþa profesionalã ºi
prudenþa: un auditor financiar
profesionist trebuie sã desfã-
ºoare serviciile profesionale cu
atenþia cuvenitã, competenþã ºi
conºtiinciozitate, având datoria
permanentã de a menþine cu-
noºtinþele ºi aptitudinile profe-
sionale la nivelul necesar pentru
a se asigura cã un client sau un
angajator beneficiazã de avanta-
jele unui serviciu profesional
competent, bazat pe cele mai noi
aspecte de practicã, legislaþie ºi
tehnicã.

– auditorii financiari trebuie sã
se comporte într-o manierã
profesionalã în toate activitã-
þile pe care le desfãºoarã, sã
aplice standarde ºi norme
profesionale ºi sã manifeste
imparþialitate în îndeplinirea
atribuþiilor de serviciu (pro-
fesionalism);

– auditorii financiari trebuie sã
se angajeze numai în acele
misiuni pentru care au cuno-
ºtinþele, aptitudinile ºi expe-
rienþa necesare (prudenþa);

– auditorii financiari trebuie sã
utilizeze metode ºi practici
de cea mai bunã calitate în
activitãþile pe care le realizea-
zã; în desfãºurarea auditului
ºi în elaborarea rapoartelor
auditorii financiari au dato-
ria de a adera la postulatele

de bazã ºi la standardele de
audit general acceptate;

– auditorii financiari trebuie sã
îºi îmbunãtãþeascã în mod
continuu cunoºtinþele, efici-
enþa ºi calitatea activitãþii lor;
ºeful compartimentului de
audit, respectiv conducãtorul
entitãþii publice, trebuie sã
asigure condiþiile necesare
pregãtirii profesionale a au-
ditorilor financiari, perioada
alocatã în acest scop fiind de
minimum 15 zile lucrãtoare
pe an;

– auditorii financiari trebuie sã
aibã un nivel corespunzãtor
de studii de specialitate, pre-
gãtire ºi experienþã profesio-
nale elocvente;

– auditorii financiari trebuie sã
cunoascã legislaþia de specia-
litate ºi sã se preocupe în
mod continuu de creºterea
nivelului de pregãtire, con-
form standardelor internaþio-
nale;

– se interzice auditorilor finan-
ciari sã îºi depãºeascã atri-
buþiile de serviciu.

Confidenþialitatea: un auditor
financiar trebuie sã respecte
confidenþialitatea informaþiilor
dobândite pe parcursul derulã-
rii serviciilor profesionale, inter-
zicându-i-se în mod explicit
folosirea informaþiilor obþinute
în cursul activitãþii desfãºurate,
în scop personal sau într-o
manierã care sã contravinã legii
sau chiar sã fie în detrimentul
obiectivelor legitime ºi etice ale
entitãþii auditate. În realitate, nu
trebuie sã dezvãluie nicio astfel
de informaþie fãrã existenþa unei
autorizãri corespunzãtoare ºi
specifice, cu excepþia situaþiilor
în care existã un drept sau o
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obligaþie legalã sau profesionalã
care impune dezvãluirea acelor
informaþii. 

Conduita profesionalã: un au-
ditor financiar profesionist tre-
buie sã acþioneze într-o manierã
corespunzãtoare reputaþiei pro-
fesiei, evitând orice comporta-
ment care ar putea discredita
profesiunea. Obligaþia de a evita
orice comportament care ar pu-
tea discredita profesiunea im-
pune organismului profesional
sã ia în considerare, în momen-
tul în care elaboreazã cerinþe
etice, responsabilitãþile audito-
rilor financiari profesioniºti faþã
de clienþi, terþe pãrþi, alþi mem-
bri ai profesiunii de auditor
financiar, personal, angajatori ºi
public în sens larg.

Standardele tehnice: un auditor
financiar profesionist trebuie sã
desfãºoare servicii profesionale
în concordanþã cu standardele
tehnice ºi profesionale relevan-
te, cu ale cãror noutãþi, modifi-
cãri, completãri trebuie sã fie
permanent la zi. Auditorii fi-
nanciari profesioniºti au datoria
de a îndeplini, cu grijã ºi compe-
tenþã, instrucþiunile clientului
sau angajatorului, rãspunzând
cerinþelor de integritate, obiec-
tivitate ºi, în cazul auditorilor
financiari profesioniºti, de inde-
pendenþã. În plus, aceºtia tre-
buie sã se conformeze standar-
delor tehnice ºi profesionale
promulgate de:
– standardele internaþionale de

audit;
– comitetul pentru standarde

internaþionale de contabili-
tate;

– organismele profesionale
membre sau alte organisme
cu atribuþii de reglementare;

– legislaþia relevantã.

Metoda 
de cercetare

Metodologie

1. Planul anual de control al res-
pectãrii principiilor codului
etic de cãtre orice entitate de
audit financiar 

a. Proiectul planului de control al
respectãrii principiilor codului
etic de cãtre orice entitate de
audit financiar se elaboreazã în
funcþie de urmãtoarele elemente
de fundamentare: 

– Evaluarea riscului asociat di-
feritelor structuri, activitãþi,
programe/proiecte sau ope-
raþiuni; 

– Criteriile semnal/sugestiile
conducãtorului entitãþii, res-
pectiv: deficienþe constatate
anterior în rapoartele de
audit; deficienþe constatate în
procesele-verbale încheiate
în urma inspecþiilor; defi-
cienþe consemnate în rapoar-
tele CAFR; alte informaþii ºi
indicii referitoare la disfunc-
þionalitãþi sau abateri; apre-
cieri ale unor specialiºti, ex-
perþi etc., cu privire la struc-
tura ºi dinamica unor riscuri
interne sau de sistem; analiza
unor trenduri pe termen lung
privind unele aspecte ale
funcþionãrii sistemului; eva-
luarea impactului unor mo-
dificãri petrecute în mediul
în care evolueazã entitatea
respectivã; 

– Respectarea periodicitãþii în
auditare, cel puþin o datã la 
3 ani; 

– Tipurile de audit convenabile
pentru fiecare entitate subor-
donatã; 

– Recomandãrile CAFR. 

b. Referatul de justificare 

Orice societate de audit financiar
este bine sã aibã în vedere întoc-
mirea unui referat de justificare a
modului în care sunt selectate misi-
unile de audit. 

Referatul de justificare trebuie sã
cuprindã pentru fiecare misiune de
audit, rezultatele analizei riscului
asociat (anexa la referatul de justifi-
care), criteriile semnal ºi alte ele-
mente de fundamentare, care au
fost avute în vedere la selectarea
misiunii respective. 

c. Structura planului de audit 

Planul anual de audit are urmãtoa-
rea structurã: 

– scopul acþiunii de auditare; 

– obiectivele acþiunii de audi-
tare; 

– identificarea/descrierea acti-
vitãþii/operaþiunii supuse au-
ditului; 

– identificarea/descrierea enti-
tãþii/entitãþilor sau a struc-
turilor organizatorice la care
se va desfãºura acþiunea de
auditare; 

– durata acþiunii de auditare; 

– perioada supusã auditãrii; 

– numãrul de auditori proprii
antrenaþi în acþiunea de au-
ditare; 

– precizarea elementelor ce
presupun utilizarea unor cu-
noºtinþe de specialitate, pre-
cum ºi a numãrului de spe-
cialiºti cu care urmeazã sã se
încheie contracte externe de
servicii de expertizã/  consul-
tanþã (dacã este cazul); 

– numãrul de auditori care ur-
meazã sã fie atraºi în acþiu-
nile de audit din cadrul altor
structuri.
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d. Actualizarea planului de audit 

Actualizarea planului de audit
se face în funcþie de modificãrile
legislative sau organizatorice,
care schimbã gradul de semnifi-
caþie a auditãrii anumitor ope-
raþiuni, activitãþi sau acþiuni ale
sistemului; 

Actualizarea planului de audit
se realizeazã prin întocmirea
unui Referat de modificare a
planului de audit, aprobat de
conducãtorul societãþii respec-
tive. 

2. Condiþiile necesare pentru rea-
lizarea misiunilor de audit 

a. Accesul auditorilor la informa-
þii ºi documente 

Compartimentul de audit are acces
sau poate solicita toate datele ºi in-
formaþiile utile ºi probante (inclu-
siv cele în format electronic) pe care
le considerã relevante pentru sco-
pul ºi obiectivele misiunii de audit,
utilizând principiul circuitului au-
ditului (pista de audit). 

b. Relaþiile cu entitatea auditatã,
obiectul auditului 

b.1. Contactarea responsabililor enti-
tãþii auditate 

Responsabilul entitãþii este infor-
mat înainte de misiune cu privire la
data de intervenþie a auditului ºi a
conþinutului sãu, definite într-un
ordin de serviciu. 

b.2. Realizarea misiunii la faþa locului 

Auditul trebuie sã fie realizat 
într-un climat de încredere, asigu-
rat prin însuºi rolul auditului, care
în esenþã vizeazã îmbunãtãþirea
funcþionãrii entitãþii ºi rãspunde
intereselor acesteia. La aceasta con-
tribuie întreaga echipã de audit,
care are obligaþia de a prezenta
obiectul misiunii, de a defini con-

diþiile materiale, fixând întâlniri
care sã nu perturbe funcþionarea
entitãþii. 

b.3. Transmiterea rezultatelor 

Constatãrile ºi recomandãrile sunt
aduse la cunoºtinþa entitãþii audi-
tate pe mãsura obþinerii acestora.
Rãspunsurile responsabililor enti-
tãþii reprezintã un element de vali-
dare ºi de corectare pentru auditor,
fãrã a fi necesar sã se aºtepte fina-
lizarea raportului. Acestea pot sã
determine corectarea aprecierii au-
ditului ºi reorientarea cercetãrilor
sale. 

Fiecare misiune duce la organiza-
rea unei reuniuni de încheiere, la
faþa locului, prin care se realizeazã
informarea responsabililor entitãþii
auditate asupra observaþiilor prin-
cipale relevante, validarea acestor
observaþii ºi aplicarea primelor mã-
suri corective de cãtre cei interesaþi. 

Proiectul de audit se transmite la
structura auditatã. Aceasta poate
trimite în maxim 15 zile de la pri-
mirea raportului, punctele sale de
vedere, care vor fi analizate de au-
ditori. 

Dupã avizare, recomandãrile cu-
prinse în raportul de audit vor fi
comunicate structurii auditate. 

b.4. Urmãrirea misiunilor de audit 

Reuniunea de conciliere fixeazã
modalitãþile de aplicare a reco-
mandãrilor. Responsabilul entitãþii
auditate trebuie sã propunã planul
de acþiune însoþit de un calendar de
implementare. În cursul reuniunii
de conciliere acestea sunt analizate
ºi acceptate de comun acord. 

Responsabilul entitãþii auditate
asigurã urmãrirea aplicãrii planu-
lui de acþiune. El îl informeazã pe
auditor periodic în privinþa acestui
lucru. 

3. Reguli de conduitã ale audi-
torului financiar în cadrul mi-
siunii de audit în respectarea
valorilor etice fundamentale

a) Reguli de conduitã ale auditoru-
lui financiar

Auditorul are acces la toate datele
în cadrul misiunii sale ºi trebuie sã
respecte secretul profesional în ceea
ce priveºte informaþiile colectate. 

Auditorul exercitã o funcþie de eva-
luare independentã, care se concre-
tizeazã în recomandãri. 

Auditorul trebuie sã respecte codul
privind conduita eticã. 

Auditorul trebuie sã semnaleze
imediat, pe linie ierarhicã, fraudele
de orice tip ºi neregulile grave care
fac obiectul auditului. 

Auditorul trebuie sã comunice re-
zultatele muncii sale (constatãrile ºi
recomandãrile) responsabilului en-
titãþii auditate. 

Raportul de audit este supervizat,
înainte de difuzarea sa, de cãtre
responsabilul misiunii de audit
sau, în lipsa acestuia, de cãtre un
auditor care nu a participat la misi-
une. Acesta se asigurã cã con-
statãrile ºi informaþiile probante
sunt validate. 

Auditatul are drept de rãspuns la
constatãrile ºi recomandãrile pre-
zentate în raport. În acest sens, el
are la dispoziþie un termen de 15
zile. 

b) Valori etice fundamentale

Integritate: Comportamentul audi-
torului faþã de stakeholderi (clienþi,
acþionari, angajaþi, furnizori, sub-
antreprenori, autoritãþi guverna-
mentale ºi de supraveghere, con-
curenþi, medii) ºi faþã de societate
în întregul sãu trebuie sã fie ire-
proºabil.
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Conºtiinþa rãspunderii: Asumarea
obligaþiilor ºi preluarea rãspun-
derii pentru acþiunile care îi revin
auditorului, care nu trebuie sã
promitã mai mult decât ar putea
onora, înºelând aºteptãrile pãrþilor
interesate.

Corectitudine: Promovarea egali-
tãþii de ºanse ºi asigurarea unui
mediu care sã fie marcat de un
comportament corect ºi liber din
toate punctele de vedere.

Respectarea normelor: Obligativi-
tatea nu numai de a cunoaºte sem-
nificaþia tuturor legilor relevante, a
tuturor prescripþiilor, directivelor ºi
standardelor interne ºi externe, dar
ºi de a le respecta. Un prim exem-
plu trebuie sã vinã de la conducere,
al cãrui comportament exemplar îi
va obliga pe toþi ceilalþi la vigilenþã
sporitã în respectarea normelor.

Transparenþã: Dialogul cu benefi-
ciarul serviciilor de audit trebuie sã
fie constructiv, transparent ºi des-
chis, susþinut prin respect ºi pro-
fesionalism.

Reconsiderarea eticii 
în condiþii de crizã

Lacunele eticii în afaceri

S-a constatat cã, de regulã, cele mai
multe deficienþe în funcþionarea
unei organizaþii nu apar ca rezultat
al unor factori externi, ci mai de-
grabã ca efecte ale unor probleme
de ordin intern, cum ar fi cele refe-
ritoare la: discriminarea angajaþilor,
relaþiile dintre angajaþi ºi manage-
ment, relaþiile de tip companie-
client (subliniem comportamentul
neadecvat faþã de clienþi), respec-
tarea calitãþii produsului vândut,

responsabilitatea socialã, toate
acestea oferind deseori breºe de
securitate de care concurenþa poate
profita. La acestea putem adãuga
atât de frecventele relaþii de rude-
nie prezente în interiorul compani-
ilor (cu deosebire în cele care s-au
aflat în proprietatea statului), uti-
lizarea resurselor acestora în sco-
puri personale, scurgerile de infor-
maþii. 

Toate acestea sunt doar câteva din-
tre probleme cu care se confruntã
companiile de pe piaþa româneascã
ºi care, potrivit estimãrilor fãcute
de specialiºti, sunt lãsate în 95% din
cazuri în seama departamentelor
de resurse umane. 

Din pãcate, în 65% din situaþii de-
partamentelor respective le lipsesc
atât instrumentele interne (politici

ºi regulamente interne, sisteme de
managementul calitãþii, sisteme de
securitatea datelor, coduri de con-
duitã/coduri etice, hotline pentru
angajaþi etc.), cât ºi pregãtirea ºi
expertiza necesarã pentru a identi-
fica din timp potenþialele riscuri ºi
de a construi culturi organizaþio-
nale menite sã previnã astfel de
crize.

Constatãm prin urmare cã nu
numai hackerii atenteazã la infor-
maþiile companiei, ci chiar oamenii
din companie care, dacã se simt
neglijaþi, discriminaþi, retribuiþi
prost devin frustraþi ºi ajung cu
uºurinþã un pericol, mai ales pen-
tru companiile care deþin exclusivi-
tatea asupra unui know-how. 

Un management responsabil2 tre-
buie sã ia toate mãsurile pentru a
preîntâmpina sau rezolva situaþiile
de crizã cu care se poate confrunta
la un moment dat activitatea unei
companii, numai cã, din nefericire,
în România, companiile încã nu
ºtiu cum sã se protejeze împotriva
unor probleme de eticã ºi conduitã.

Responsabilul de eticã ºi conformi-
tate (ECO) se transformã din „lux"
în „necesitate", fiind o nouã poziþie
în structura organizaþiilor, a cãrui
menire este de a aduce o nouã vizi-
une comprehensivã asupra modu-
lui în care organizaþia îºi desfã-
ºoarã activitãþile. 

Un „Responsabil de eticã ºi confor-
mitate" nu doar creazã sistemele ºi
procedurile interne prin care se
controleazã ºi se monitorizeazã
modul cum lucreazã oamenii în
companie, cum interacþioneazã
aceºtia cu pãrþile implicate (stake-
holders), dar are sarcina precisã de
a preveni situaþiile de crizã.

2 Rusovici, Alexandru; Farmache, Stere; Rusu, Gheorghe, Manager în misiunea de audit, Ed. Monitorul Oficial, ISBN: 978-973-
567-640-7, 2009.
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Responsabilul de eticã ºi conformi-
tate (ECO) este una dintre piesele
esenþiale în definirea strategiei
companiei ºi în dezvoltarea suste-
nabilã a acesteia. În acelaºi timp, el
funcþioneazã ca parte a sistemului
pe care îl creazã.

Firmele din România sunt deocam-
datã destul de reticente la a intro-
duce o astfel de poziþie pe grila de
salarizare ºi de a transfera o parte
din ceea ce reprezintã „guvernarea"
organizaþiei în mâna unei alte per-
soane. 

Existã o teamã legatã de o eventu-
alã pierdere a controlului, care evi-
dent cã nu se justificã deoarece
Responsabilul de eticã ºi conformi-
tate este numit în companie tocmai
pentru a genera valoare adãugatã
prin mãsurile pe care le propune. 

Responsabilul de eticã ºi conformi-
tate este pregãtit pentru a rãspunde
cerinþelor pe trei tipuri de activitãþi:
guvernare corporatistã ºi culturã
organizaþionalã, auditare ºi rapor-
tare socialã ºi instrumente deci-
zionale ºi soluþionarea conflictelor. 

Regresul eticii, generat de ma-
rile scandaluri financiare

Ultimii ani au surprins nu numai
prin numãrul crescut, dar ºi prin
dimensiunea exacerbatã a cazurilor
de fals în acte, manipularea infor-
maþiei, corupþie, inclusiv la nivel
guvernamental. Îmbogãþirile exa-
gerate ale multor manageri de com-
panii naþionale ºi multinaþionale au
fost ºocante, justificând semnele de
întrebare referitoare la rolul eticii în
secolul XXI. 

Cu siguranþã, se poate vorbi despre
un regres înregistrat în respectarea
normelor de eticã, realitatea oferin-
du-ne acum mai mult ca oricând
motive de realã îngrijorare.

În ciuda faptului cã s-au organizat
numeroase conferinþe în care s-au
ridicat probleme de eticã în afaceri,
se observã cã numãrul cazurilor de
comportament non-etic e în creºte-
re, la toate nivelurile companiilor,
în toate activitãþile cotidiene care îi
privesc pe stakeholderi.

Scandalurile financiare din ultimii
ani, în Statele Unite ºi în câteva þãri
vest-europene, au readus în actua-

litate problemele de ordin etic din
societãþile avansate, aspectele eticii
comportamentului managerial ºi a
responsabilitãþii sociale a multi-
naþionalelor devenind o temã de
dezbatere publicã de permanentã
actualitate. 

În 1997, criza financiarã din estul
Asiei a clãtinat economiile mai mul-
tor state din Asia, demonstrând
interdependenþa acestora, atât pe
plan local, cât ºi pe plan global. În
timp ce o serie de cauze au fost

atribuite crizei financiare din Asia
de Est, inclusiv politicile economice
ºi financiare la nivel naþional, lipsa
transparenþei ºi a calitãþii raportãrii
financiare a fost catalogatã drept o
problemã importantã.

Ne punem întrebarea în ce mãsurã
societatea poate sã susþinã dezvol-
tarea comportamentului etic prin
reguli ºi instituþii? Ar trebui com-
paniile sã fie preocupate de obiec-
tive sociale generale sau sã se con-
centreze asupra maximizãrii profi-
turilor? 

Presiunile specifice în condi-
þii de crizã

Efectele globalizãrii, noile tendinþe
demografice, schimbãrile climatice,
presiunile create de nevoia impe-
rioasã de gãsire a noi surse de ener-
gie, nu mai reprezintã acum doar
unele din provocãrile secolului al
XXI-lea. 

Criza de proporþii care se contu-
reazã în domeniul economico-fi-
nanciar, afecteazã întreaga econo-
mie la nivel global.

Totodatã, procesul de liberalizare a
pieþelor, însoþit de ritmul accelerat
al inovaþiilor tehnologice ºi finan-
ciare ºi al noilor platforme comer-
ciale au condus la creºterea gradu-
lui de integrare ºi de interdepen-
denþã. Aceste evoluþii impun tot
mai mult nevoia de leadership, alt-
fel spus de conducere competentã,
constantã ºi coerentã.

Studii recente demonstreazã faptul
cã managerii din zilele noastre nu
sunt suficient pregãtiþi pentru
schimbãrile dictate de toate aceste
evoluþii, îndeosebi de fenomenul
globalizãrii. 

Aceºtia sunt nevoiþi sã îºi conducã
afacerile într-un mediu extrem de
dinamic ºi care nu le oferã, întot-
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comportamentului 

managerial ºi a 
responsabilitãþii sociale

a multinaþionalelor
devenind o temã 

de dezbatere publicã 
de permanentã 

actualitate
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deauna, mecanismele de control
necesare. 

Mulþi dintre ei au înregistrat eºe-
curi în înþelegerea, abordarea ºi im-
plementarea acestui tip de manage-
ment al schimbãrii.

Drept rãspuns la aceastã crizã, la
apelul profesioniºtilor de a se con-
centra pe rãspunderea civicã, IFAC
a consolidat susþinerea statelor în
curs de dezvoltare, a creat un Grup
de Lucru Anticorupþie ºi a lãrgit
independenþa ºi alte îndrumãri
etice din Codul Etic3. 

Criza a impus solicitãri de rãspun-
suri din partea celor care regle-
menteazã piaþa ºi de la bãncile cen-
trale, ducând la consolidarea dife-
ritelor organizaþii internaþionale ºi
la crearea Forumului de Stabilitate
Financiarã.

Pieþele de capital globale au conti-
nuat sã se dezvolte, cu toate cã au
cunoscut o scãdere vertiginoasã în
anul 2001, scãdere urmatã de
colapsul Enron ºi de scandaluri cu
privire la raportarea financiarã la
WorldCom ºi la alte companii.
Anul 2008 a surprins printr-un val
de crizã economico-financiarã, ale
cãrei dimensiuni cu greu pot fi esti-
mate.

Valul de mãsuri legislative ºi de
reglementare au fost marcate de
Actul Sarbanes-Oxley (SOX), în
SUA, prin care s-au elaborat noile
cerinþe cu privire la guvernarea
corporativã pentru companiile
publice cotate ºi a creat o nouã enti-
tate, Consiliul de Supraveghere a
Contabilitãþii Companiilor Publice,
în vederea creãrii standardelor
pentru entitãþile cotate ºi pentru
conducerea inspecþiilor cu privire

la activitatea firmelor de audit.
Actul SOX a reprezentat însã un
moment crucial din alt motiv: aco-
perirea sa s-a extins peste hotarele
naþionale, astfel încât sã includã
companiile strãine cu sediul în alt
stat decât SUA.

Schimbãrile de reglementare sem-
nificative au apãrut ºi în alte state,
pe mãsurã ce guvernele au explorat
mai mult posibilitãþile de regle-
mentare externã ºi au luat în con-
siderare felul în care autoregle-
mentarea ºi reglementarea externã
pot sã se solidifice reciproc.

La nivel internaþional, IFAC a ana-
lizat inclusiv modalitãþile în care ar
trebui solidificate structurile de
reglementare pentru profesie, astfel
încât interesul public sã fie asigurat
ºi protejat cu o mai mare respon-
sabilitate.

În cooperare cu un grup de norma-
lizatori internaþionali ºi organizaþii,
între care se numãrã Organizaþia
Internaþionalã a Comisiilor Titluri-
lor de Valori, Comitetul Basel pri-
vind Supravegherea Bancarã, Foru-
mul de Stabilitate Financiarã, Aso-
ciaþia Internaþionalã de Suprave-
ghere a Sistemului de Asigurãri ºi
Banca Mondialã, IFAC a elaborat o
serie de reforme de interes public
care au fost adoptate în unanimi-
tate în cadrul întrunirii Consiliului
IFAC din noiembrie 2003. 

Una dintre cele mai semnificative
reforme a fost crearea Consiliului
pentru Supravegherea Interesului
Public (PIOB), în februarie 2005, în
vederea supravegherii activitãþilor
de normalizare ale IFAC cu privire
la misiunile de audit.

Rezolvarea 
dilemelor etice

Profesioniºtii contabili sunt supuºi
celor mai stricte norme etice.
„Publicul larg are încredere în noi ºi
trebuie sã respectãm unele dintre cele
mai stricte norme etice din mediul pro-
fesional"4

O dilemã eticã poate fi definitã ca o
situaþie în care se poate afla o per-
soanã care trebuie sã ia o decizie
privind comportamentul adecvat
de adoptat. Pentru soluþionarea
unei dileme etice trebuie definite
cadre de referinþã formalizate, care
sã permitã identificarea probleme-
lor cu caracter etic ºi alegerea acþiu-
nilor adecvate de întreprins, uti-
lizând propriile valori ale persoa-
nelor în cauzã. Printre cele mai cu-
noscute metode de rezolvare a dile-
melor de eticã se numãrã ºi metoda
celor ºase paºi, care presupune:

Pasul 1: Obþinerea informaþiilor
relevante.

Pasul 2: Identificarea problemelor
etice pe baza informaþii-
lor obþinute.

Pasul 3: Determinarea persoane-
lor sau grupurilor afec-
tate de deznodãmântul
dilemei ºi a modului în
care vor fi ele afectate.

Pasul 4: Identificarea alternative-
lor de care dispune per-
soana care trebuie sã re-
zolve dilema.

Pasul 5: Identificarea consecinþe-
lor probabile ale fiecãrei
alternative.

Pasul 6: Decizia privind acþiunile
adecvate de întreprins. 

3 IFAC, 2008 - Reglementãri internaþionale de audit, asigurare ºi eticã. Audit financiar 2008, coeditare CAFR ºi IRECSON, 2009
4 Arens, A.; Loebbecke, J.; Elder, J.; Beasley, M., 2003, Audit, o abordare integratã.
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Definirea unui 
sistem unitar 

de monitorizare 
a calitãþii ºi eticii 

în cabinetele de audit
A. Cerinþe profesionale

Politicã

Personalul din cadrul firmei aderã
la principiile de independenþã, inte-
gritate, obiectivitate, confidenþia-
litate ºi conduitã profesionalã5.

Proceduri

1) Desemnarea unei persoane sau
a unui grup, în scopul furnizãrii
de recomandãri ºi al rezolvãrii
aspectelor în materie de integri-
tate, independenþã ºi confiden-
þialitate.

2) Comunicarea cãtre personalul
de la toate nivelurile din cadrul
firmei a politicilor ºi procedu-
rilor în ceea ce priveºte indepen-
denþa, integritatea, obiectivita-
tea, confidenþialitatea ºi condui-
ta profesionalã.

3) Monitorizarea consecvenþei cu
politicile ºi procedurile aferente
independenþei, integritãþii, o-
biectivitãþii, confidenþialitãþii ºi
conduitei profesionale.

B. Aptitudini ºi competenþe

Politicã

Firma trebuie sã dispunã de perso-
nal care a atins ºi s-a menþinut la
standardele tehnice ºi competenþele
profesionale solicitate pentru a-i
oferi posibilitatea de a-ºi îndeplini
responsabilitãþile cu diligenþa cu-
venitã.

Proceduri

1) Angajare:
– Stabilirea raporturilor de

muncã;
– Securitatea ºi sãnãtatea în

muncã;
– Integritatea ºi apãrarea indi-

vidului;

2) Dezvoltare profesionalã:
– Gestionarea resurselor uma-

ne;
– Intervenþii în organizarea

muncii;

3) Avansare.

C. Repartizare

Politicã

Activitatea de audit este atribuitã
personalului care are gradul de in-
struire tehnicã ºi experienþa pro-
fesionalã cerute în circumstanþele
date.

Proceduri

1) Descrierea abordãrii firmei refe-
ritoare la atribuirea personalu-
lui, incluzând planificarea fir-
mei la modul general ºi nece-
sitãþile pentru fiecare birou în
parte, precum ºi mãsurile uti-
lizate pentru a se ajunge la un
echilibru între cerinþele referi-
toare la forþa de muncã în activi-
tatea de audit, aptitudinile per-
sonalului, dezvoltarea individu-
alã ºi utilizare.

2) Desemnarea uneia sau mai mul-
tor persoane de a fi responsabi-
lã/e cu repartizarea personalu-
lui pentru activitãþile de audit.

3) Susþinerea aprobãrii de cãtre au-
ditor a programãrii ºi a dotãrii
cu personal a activitãþii de audit.

D. Împuternicire

Politicã

Trebuie sã existe o suficientã îndru-
mare, supraveghere ºi revizuire a
activitãþii la toate nivelurile pentru
a conferi o asigurare rezonabilã cã
activitatea desfãºuratã satisface
standardele adecvate de calitate.

Proceduri

1) Furnizarea de proceduri pentru
planificarea activitãþilor de
audit.

2) Furnizarea procedurilor necesa-
re menþinerii standardelor de
calitate ale firmei în ceea ce pri-
veºte activitatea depusã.

3) Furnizarea cursurilor de instrui-
re la locul de muncã în timpul
desfãºurãrii activitãþilor de au-
dit.

E. Consultare

Politicã

Atunci când este necesar trebuie sã
aibã loc consultãri cu persoane cu
experienþã, fie din interiorul, fie din
afara firmei.

Proceduri

1) Identificarea domeniilor ºi situ-
aþiilor specializate în care con-
sultarea este necesarã ºi încura-
jarea personalului de a consulta
sau de a utiliza surse autorizate
asupra altor probleme complexe
sau neobiºnuite.

2) Desemnarea persoanelor indi-
viduale în calitate de specialiºti
în vederea acþionãrii ca surse
autorizate ºi definirea autoritãþii
lor în situaþiile consultative.

5 ISA 220 – Controlul calitãþii pentru auditul informaþiilor financiare istorice.
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3) Specificarea cuprinderii docu-
mentaþiei furnizate pentru 
rezultatele consultãrii în acele
domenii ºi situaþii specializate
în care consultarea este nece-
sarã.

F. Acceptarea ºi pãstrarea clien-
þilor

Politicã

Trebuie efectuatã o evaluare a po-
tenþialilor clienþi ºi o verificare
continuã a clienþilor existenþi. În
luarea unei decizii de a accepta sau
de a pãstra un client trebuie avute în
vedere independenþa ºi capacitatea
firmei de a servi în mod adecvat
clientul, precum ºi integritatea con-
ducerii clientului.

Proceduri

1) Stabilirea procedurii pentru
evaluarea clienþilor potenþiali ºi
pentru aprobarea lor ca ºi
clienþi.

2) Criterii de conduitã în relaþiile
cu clienþii:

– Imparþialitate;

– Contracte ºi comunicãri cãtre
clienþi;

– Conduita colaboratorilor;

– Controlul calitãþii ºi satisfa-
cerea clientului.

3) Evaluarea clienþilor cu privire la
producerea anumitor eveni-
mente, pentru a determina dacã
relaþia trebuie continuatã.

G. Monitorizare

Politicã

Trebuie monitorizate gradul de
adecvare continuã ºi eficienþa opera-
þionalã a politicilor ºi procedurilor
de control al calitãþii.

Proceduri

1) Definirea scopului ºi a conþinu-
tului programului de monitori-
zare al firmei;

2) Atribuþiile Comitetului de Con-
trol Intern cu privire la imple-
mentarea ºi controlul Codului
etic:
– Comunicãri ºi formare profe-

sionalã specificã;
– Cadouri, articole gratuite ºi

beneficii;
– Rapoarte ale pãrþilor intere-

sate;
– Încãlcãri ale Codului etic;
– Bilanþul de dezvoltare dura-

bilã;

3) Transmiterea cãtre nivelurile
adecvate de conducere a obser-
vaþiilor din raportare a mãsu-
rilor de monitorizare luate sau
planificate ºi analizarea gene-
ralã a sistemului de control cali-
tativ al firmei.

Concluzii
Specialiºtii din þarã ºi strãinãtate
trebuie sã reflecteze ºi sã dezbatã
pe marginea aspectelor privind
codul etic pe o structurã tematicã
dezvoltatã, în principal, orientân-
du-se asupra urmãtoarelor direcþii:

comunicare în societatea cu-
noaºterii; 

schimbare ºi conducerea aface-
rilor pe pieþele emergente;

leadership ºi complexitate; 

aspecte critice în mediul inter-
naþional de afaceri etc.

Criza financiarã globalã cu care ne
confruntãm, evidenþiazã, pe de o
parte, necesitatea unor reglemen-
tãri al cãror fundament sã aibã o
bazã realã, solidã ºi unitarã la nivel

global ºi, pe de altã parte, interde-
pendenþa companiilor, a pieþelor de
capital ºi a naþiunilor. În acest con-
text organismele de reglementare
din toatã lumea au demarat deja
acþiuni pentru a reanaliza cadrele
de reglementare, stabilind legãturi
mai strânse ºi mai viabile, aºa cum
reiese din iniþiativele de cooperare
iniþiate în acest sens. Se constatã
convergenþa continuã a cadrului de
reglementare, care promite posibi-
litatea comparabilitãþii ºi trans-
parenþei informaþiilor financiare,
sporirea încrederii investitorilor ºi
costuri reduse de respectare a
obligaþiilor declarative pentru com-
paniile globale. Din acest punct de
vedere putem constata cã standar-
dele contabile sunt cele mai avan-
sate în procesul de convergenþã
globalã. În prezent existã peste 100
de þãri care solicitã, permit sau îºi
bazeazã standardele naþionale pe
Standardele Internaþionale de Ra-
portare Financiarã (IFRS), în timp
ce un numãr ºi mai mare de þãri au
stabilit deja o datã pentru adop-
tarea acestor standarde. Este un
moment delicat în care, pe bunã
dreptate, gestionarea riscurilor ºi
respectarea obiectivelor ºi principi-
ilor fundamentale ale codului etic
revin ca prioritate pentru majori-
tatea comisiilor de audit din întrea-
ga lume.

Preocupãrile faþã de aspecte ce þin
de moralã, eticã ºi leadership tre-
buie sã devinã o prioritate pe fun-
dalul crizei financiare. Mai multã
importanþã trebuie acordatã ºi
responsabilitãþii corporatiste. 

În societatea cunoaºterii în care
progresul tehnologic a transformat
radical atât modul în care oamenii
trãiesc ºi comunicã, cât ºi felul în
care companiile îºi desfãºoarã ac-
tivitatea la nivel global, adoptarea
tehnologiilor digitale de cãtre com-
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panii s-a fãcut în scopul creºterii
productivitãþii, al creãrii de noi
produse ºi servicii ºi al elaborãrii
de noi modele de afaceri. Având în
vedere faptul cã tehnologia devine
din ce în ce mai deschisã (open-
source), iar þãrile în curs de dez-
voltare încep sã îºi aducã un aport
considerabil, impactul inovaþiei va
creºte, experþii apreciind cã ne
aflãm abia în perioada timpurie a
revoluþiei tehnologiei digitale.

Pe de altã parte, în acest moment,
se constatã o dificultate sporitã în
gestionarea angajaþilor valoroºi,
companiile întâmpinând dificultãþi
în acest sens. Prin urmare, departa-
mentele de resurse umane, sub pre-
siunea eficientizãrii activitãþii în
perioada urmãtoare, vor fi nevoite
sã adopte o viziune strategicã atât
asupra angajaþilor valoroºi, cât ºi a
resurselor umane în general. De-
partamentele de resurse umane vor
fi nevoite sã vinã cu perspective de
carierã personalizate pentru o forþã
de muncã diversã, în legãturã cu
modul cum marketingul rãspunde
cu oferte personalizate la segmente
de clienþi diferite.

Cercetãrile întreprinse în ultimii
ani au identificat pentru economia
româneascã o crizã acutã de practi-
ci manageriale ºi de leadership per-
formante. S-a constatat cã nu existã
suficiente studii ºi cercetãri acade-
mice care sã ducã la crearea unui
model de bune practici de condu-
cere ºi de profil cultural manageri-
al românesc. 

De altfel, acest lucru l-au comentat
constant consultanþi de marcã invi-
taþi în România în ultimii ani, între
care trebuie menþionat ºi Michael
Porter, care, în cadrul conferinþei
Strategy and Leadership þinute la
Bucureºti în 20076, atrãgea atenþia

cã România are nevoie de lideri
performanþi.

Valorile ºi principiile de eticã ºi
deontologie profesionalã se cir-
cumscriu scopurilor esenþiale, vala-
bile pentru fiecare auditor. Acestea
includ, în principal, dezvoltarea ºi
afirmarea profesionalã, evoluþia
cunoaºterii ºi cercetãrii, în condiþi-
ile actuale ºi de perspectivã ale
respectãrii statului de drept ºi
drepturilor omului, progresului
ºtiinþei, integritãþii profesionale,
dezvoltãrii democratice ºi prospe-
ritãþii societãþii.

În mod cu totul particular, valorile
ºi principiile promovate ºi afir-
mate, efectiv, se referã la:

– asumarea responsabilitãþii ºi
rãspunderii;

– integritatea moralã ºi interdicþia
oricãror forme de corupþie ºi
coruptibilitate;

– libertatea de expresie;

– autonomia personalã;

– imparþialitatea, dreptatea ºi
echitatea;

– meritul;

– competenþa ºi profesionalismul;

– onestitatea ºi corectitudinea in-
telectualã;

– transparenþa, corelativã confi-
denþialitãþii;

– respectul ºi toleranþa;

– bunãvoinþa ºi grija;

– concurenþa loialã, versus con-
curenþa neloialã;

– asumarea eticã a responsabili-
tãþilor ºi a rãspunderilor ce
revin auditorului privind stan-
dardele ºi mecanismele Spaþiu-
lui European, corelat cu Spaþiu-
lui Internaþional.
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Introducere
În contextul economic actual, caracterizat prin
dezechilibre la nivel micro ºi macroeconomic, incerti-
tudine, risc ºi instabilitate, dorinþa primordialã a uti-
lizatorilor informaþiei financiar-contabile este de a be-
neficia de o imagine fidelã (a true and a fair image –
potrivit dictonului anglo-saxon). Un rol esenþial îi

revine auditului financiar, un panaceu al relansãrii
economice, ca urmare a demersului metodologic ºi
ansamblului procedurilor implementate de cãtre spe-
cialiºtii domeniului.

Auditorul, potrivit competenþei, independenþei ºi
obiectivitãþii sale de care va da dovadã pe parcursul
misiunii de audit financiar, va emite o opinie proprie

Elisabeta JABA* & Ioan-Bogdan ROBU**

Utilizarea analizei 
discriminant pentru obþinerea

probelor de audit (I)

The Use of the Discriminant Analysis for Obtaining 
Audit Evidence (I) 

In the current economic context, the financial audit mission plays an essential role in terms of providing financial information and a
valid quality. Given the complexity but also many economic operations which a firm can perform, the financial auditor has its own
methodology and instruments, which will help him to issue the audit report.

The classic status of a firm can be analyzed by economico-financial indicators surprised in the balance sheet, income statement and
related situations. Thus, based on this information, financial audit mission requires to express a competent and reasonable opinion
on substantial evidence contained in these situations, whose aim is to ensure compliance with an identified financial reporting frame-
work.

Having to use a statistical tool for diagnosis the state firms at some point, in the financial audit mission of collecting the audit evi-
dence through analytical procedures proposed by the International Standard on Auditing (ISA) 500 "Audit evidence", ISA 520
"Analytical Procedures" and ISA 530 "Audit Sampling", one of the proposed solution for diagnostic is discriminant analysis. Intended
use is to classify firms by their state, expressed through economic and financial indicators. Thus, starting from the standard levels
of performance in the literature and from a number of factors of influence, in this paper is built a discriminatory function that can be
used for the classification of firms, in order to obtain audit evidence.

The study was conducted on a sample of 60 companies, listed on Bucharest Stock Exchange (BSE). The results obtained are a
classification of firms into 3 categories (leader, middle, least). The mathematical model obtained can be used to forecast the state
of any company not covered by the sample on the basis of economic and financial results, using discriminatory function.

Key words: discriminant analysis, audit evidence, analytical procedures, influence factors
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Utilizarea analizei discriminant pentru obþinerea probelor de audit

ºi rezonabilã privind imaginea fidelã a situaþilor
financiare ale firmei (cu privire la poziþia ºi perfor-
manþa financiarã)1. Mai mult decât atât, acesta va dis-
pune de o metodologie specificã, de instrumente sta-
tistice ºi tehnologii informaþionale (atât în partea de
eºantionare, de testare a validitãþii informaþiei, dar ºi
pentru obþinerea probelor de audit).

Un instrument statistic util este pachetul SPSS 15.0
sub Windows, care faciliteazã utilizarea binecunos-
cutei analize discriminant. Analiza discriminant este
o metodã de analizã multivariatã a datelor, care are ca
obiective evidenþierea variabilelor care diferenþiazã, dis-
crimineazã cel mai mult unitãþile statistice observate,
grupate în k grupe, dar ºi clasarea (gruparea) altor uni-
tãþi statistice într-una din cele k grupe folosind funcþia
discriminant (în scop predictiv). În analiza financiarã
analiza discriminant este cunoscutã sub denumirea
de metoda „scorurilor”. 

Demersul metodologic 
Practicienii, dar ºi reprezentanþii mediului academic
definesc misiunea de audit financiar ca un proces
dinamic ºi structurat în faze bine determinate, a cãrui
finalitate o constituie emiterea raportului de audit.
Observãm cã acest demers are la bazã o succesiune lo-
gicã de evenimente standardizate, prin care se doreºte
planificarea ºi definirea unei metode de auditare, se
efectueazã testele mecanismelor de control ºi testele
substanþiale ale operaþiunilor, se efectueazã proce-
durile analitice ºi testele detaliilor soldurilor, iar, ca
punct terminus, misiunea are drept obiectiv principal
obþinerea raportului2 de audit.

În toate fazele misiunii, auditorul trebuie sã dispunã
de elemente probante care vor constitui baza de obþi-
nere a raportului, probe ce se vor obþine de cãtre audi-
tor pe baza cunoºtinþelor ºi aptitudinilor sale, în con-
formitate cu standardele emise de profesie. Potrivit
ISA 500, probele de audit reprezintã ansamblul infor-
maþiilor necesare auditorului financiar pentru emite-
rea raportului, conþinând informaþii preluate din situ-
aþiile financiare, misiunile anterioare, declaraþii ale cli-
enþilor, rapoarte ale analiºtilor, manuale de control etc.

Standardul continuã descrierea probelor de audit,
prin atribuirea unor caracteristici calitative ºi cantita-

tive ale probelor de audit, acestea trebuind sã în-
deplineascã condiþiile de adecvare ºi de suficienþã.
Prin probe adecvate se înþelege faptul cã acestea tre-
buie sã îndeplineascã o serie de cerinþe cu privire la
calitate (relevanþa ºi credibilitatea probelor în vederea
susþinerii opiniei auditorului), iar prin probe sufi-
ciente se descrie mãsura cantitãþii acestora3. 

Mai mult decât atât, trebuie sã se þinã cont de riscul de
denaturare atunci când se pune în discuþie cantitatea
probelor (cu cât acesta este mai mare ºi cantitatea de
probe va creºte), dar ºi de calitatea acestora (o calitate
superioarã nu va mai impune colectarea unui numãr
mare de probe). Standardul realizeazã o ierarhizare a
probelor în funcþie de sursa de provenienþã, de existenþa
sistemului de control intern, de modul în care sunt
obþinute, de suportul informaþional, precum ºi de origi-
nalitatea documentelor suport4. 

Pentru a ajunge la concluzii rezonabile, care vor sta la
baza fundamentãrii opiniei de audit, auditorul obþine
probe prin efectuarea unor proceduri de audit:
inspecþia înregistrãrilor ºi a documentelor, inspecþia imobi-
lizãrilor corporale, observarea, intervievarea, confirmarea,
recalcularea, reefectuarea, procedurile analitice. 

Utilizarea procedurilor analitice 
în cadrul misiunii de audit 

financiar
ISA 500 specificã faptul cã pentru a fi capabil sã emitã
concluzii rezonabile pe baza cãrora se va fundamenta
ºi opinia de audit, auditorul trebuie sã obþinã sufi-
ciente probe de audit adecvate. La baza obþinerii aces-
tor probe stau diverse proceduri ºi metode pe care
raþionamentul ºi practica profesionalã le-a validat,
unele dintre cele mai importante fiind procedurile
analitice. Acestea vizeazã evaluãri ale informaþiilor
financiare efectuate prin intermediul unui studiu al
relaþiilor plauzibile între informaþiile atât de naturã
financiarã, cât ºi nefinanciarã5. ISA 520, Proceduri
analitice, subliniazã faptul cã acestea stabilesc, printre
altele, anumite comparaþii dintre informaþiile finan-
ciare ale unei entitãþi ºi informaþiile referitoare la un
sector de activitate similar, comparaþii între diferiþi
indicatori economico-financiari cu media pe ramurã

1 Arens, A.; Loebbecke, J. - Audit - o abordare integratã, Ed. Arc, Chiºinãu, 2006, p. 88.
2 Arens, A., Loebbecke, J. - Audit - o abordare integratã, Ed. Arc, Chiºinãu, 2006, p. 437.
3 Dãnescu, T. - Proceduri ºi tehnici de audit financiar, Ed. Irecson, Bucureºti, 2007, p. 229.
4 Rusovici, A.; Farmache, S.; Rusu, Ghe. - Manager în misiunea de audit, Ed. Monitorul Oficial, Bucureºti, 2008, pp. 303-304.
5 IFAC, Audit financiar 2006. Standarde. Codul etic, coeditare CAFR ºi Ed. Irecson, Bucureºti, 2007, p. 489.
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sau cu alte entitãþi comparabile ca dimensiune apar-
þinând aceleiaºi ramuri6. 

Utilizarea procedurilor analitice în cadrul misiunii de
audit financiar vizeazã urmãtoarele scopuri7: evalu-
area riscului în vederea obþinerii unei înþelegeri
asupra entitãþii ºi a mediului sãu, ca proceduri de
fond eficace ºi eficiente în contrast cu testele detaliilor
pentru reducerea riscului de denaturare semnificativã
la un nivel acceptabil de scãzut, iar, ca ultim punct,
drept o revizuire generalã a situaþiilor financiare la
sfârºitul misiunii.

De cele mai multe ori, procedurile analitice sunt utile
ca indicatori care au rolul de a semnala dificultãþile
financiare semnificative cu care se confruntã clientul
de audit. În acest sens, auditorul va evalua capaci-
tatea clientului de a-ºi menþine continuitatea activi-
tãþii, prin analiza apariþiei unor eventuale blocaje
financiare. Totodatã, sunt testate ºi fluctuaþiile neobiº-
nuite care apar din cauza diferenþelor semnificative ºi
neprevãzute între datele neauditate ale anului curent
ºi alte date utilizate în scopuri de comparaþie8.

Practica de specialitate a impus metodologia prin care
auditorul comparã soldurile ºi indicatorii clientului
cu soldurile ºi indicatorii estimaþi, fãcând apel la o
serie de proceduri analitice structurate astfel: com-
pararea datelor clientului cu datele de ramurã, com-
pararea datelor clientului cu date similare din exer-
ciþiile anterioare, compararea datelor clientului cu
rezultatele estimative determinate de client, compara-
rea datelor clientului cu rezultatele estimative deter-
minate de auditor, compararea datelor clientului cu
rezultatele estimative, utilizându-se date fãrã caracter
financiar9. 

Implicaþiile analizei discriminant 
în auditul financiar

Auditul financiar presupune examinarea profesion-
alã, obiectivã ºi independentã, efectuatã de un spe-
cialist recunoscut în domeniul contabilitãþii ºi al audi-
tarii situaþiilor financiare, în vederea formulãrii unei
opinii cu privire la performanþa ºi poziþia financiarã a
unei entitãþi economice la un moment dat10. Conform

doctrinei, auditul financiar poate fi unul de naturã
legalã (impus de lege anumitor societãþi comerciale,
regii autonome, institute etc.) sau de naturã contrac-
tualã (încheiat între beneficiarul raportului de audit ºi
profesionistul care va efectua misiunea). 

Deºi nu este una dintre procedurile analitice practi-
cate în auditul financiar, analiza discriminant poate fi
un instrument util pentru a realiza clasificãri (cu
aplicabilitate directã în domeniul clasificãrii firmelor
româneºti, în segmente de performanþã), dar ºi pentru
a previziona diferite variabile mãsurate pe o scalã
nemetricã. Întregul demers poate fi util în obþinerea
probelor de audit, suficiente ºi adecvate, conform ISA
500 Probe de audit, care vor sta la baza fundamentãrii
ºi emiterii raportului de audit11. 

Analiza discriminant în cazul auditului financiar ur-
mãreºte nu numai oferirea unei asigurãri în ceea ce
priveºte fiabilitatea situaþiilor financiare, dar ºi
obþinerea de rãspunsuri la o serie de întrebãri care vor
viza: diferenþierea sub aspectul performanþei firmelor
româneºti; existenþa unor diferenþe între categoriile
de firme dintr-o anumitã regiune a þãrii sau dintr-o
anumitã ramurã de activitate; caracteristicile esenþiale
care stau la baza diferenþierii firmelor supuse analizei;
existenþa unor legãturi între diferite variabile care ar
putea modifica apartenenþa la o anumitã categorie.

Articolul îºi propune sã rãspundã la urmãtoarea ipo-
tezã de lucru în cadrul derulãrii unei misiuni de audit
financiar: þinând cont de factorii economici la un mo-
ment dat, dintr-o anumitã regiune a þãrii, cu un obiect
de activitate legal, se va putea realiza încadrarea unei
firme, într-o anumitã categorie (leader, middle, least), în
funcþie de performanþã, având în vedere o serie de
variabile supuse spre analizã? Se va putea astfel con-
strui un model matematic care sã conducã la încadra-
rea ulterioarã a oricãrei firme asupra cãreia se va dori
cunoaºterea apartenenþei la o anumitã categorie?

1. Descrierea metodei
Analiza discriminant este o metodã statisticã de ana-
lizã multivariatã, ce presupune estimarea relaþiei din-
tre o variabilã dependentã nemetricã (categorialã –
dihotomicã sau multihotomicã) ºi combinaþii liniare

6 IFAC, Audit financiar 2006. Standarde. Codul etic, coeditare CAFR ºi Ed. Irecson, Bucureºti, 2007, p. 489.
7 IFAC - Audit financiar 2006. Standarde. Codul etic, coeditare CAFR ºi Ed. Irecson, Bucureºti, 2007, p. 490.
8 Arens, A.; Loebbecke, J. - Audit - o abordare integratã, Ed. Arc, Chiºinãu, 2006, p. 222.
9 Arens, A.; Loebbecke, J. - Audit - o abordare integratã, Ed. Arc, Chiºinãu, 2006, p. 224.
10 Florea, I.; Florea, R.; Macovei, I.-C.; Berheci, M. - Introducere în expertiza contabilã ºi în auditul financiar, ediþia a II-a, revizuitã

ºi adãugitã, Ed. CECCAR, Bucureºti, 2008, p. 116.
11 IFAC - Audit financiar 2006. Standarde. Codul etic, coeditare CAFR, Ed. Irecson, Bucureºti, 2007, pp 455-458.
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ale mai multor variabile independente de tip metric.
Aceastã metodã, cunoscutã în literatura de speciali-
tate ºi sub denumirea de metoda scorurilor, este destul
de utilizatã în aprecierea riscului de faliment, prin
transformarea informaþiilor din situaþiile financiare
într-un scor critic, care va sta la baza aprecierii succe-
sului sau falimentului unei firme12. 

Dintre modelele consacrate sunt menþionate urmã-
toarele: modelul E. Altman (elaborat în SUA în 1968, cu
aplicabilitate în rândul firmelor cotate la Bursã, al
cãrui model matematic combina liniar 5 variabile –
rate ale unor indicatori economico-financiari), modelul
Conan & Holder (model liniar, multivariat, creeat în
1978 ºi aplicabil firmelor cu profil industrial), modelul
Centralei Bilanþurilor Bãncii Franþei (elaborat la sfârºitul
anilor ’70, pe un eºantion de 300 de firme, a cãrei
funcþie scor se obþine prin combinaþia liniarã a opt
rate). 

De remarcat faptul cã toate aceste modele folosesc
variabile independente în mãrimi relative (rapoarte
ale unor indicatori economico-financiari, neper-
miþând însã identificarea precisã a influenþei lor
asupra modelului/scorului). 

Principalele obiective ale analizei discriminant
vizeazã13:

Construirea funcþiilor discriminant, rezultate din
combinaþia liniarã de variabile independente care
vor discrimina categoriile variabilei dependente.

Stabilirea variabilelor independente care con-
tribuie cel mai mult la explicarea diferenþelor din-
tre grupuri.

Clasificarea cazurilor prin alocarea la un anumit
grup, în funcþie de valorile variabilelor indepen-
dente.

Evaluarea acurateþei clasificãrii.

Datoritã faptului cã variabila dependentã are în situa-
þia de faþã mai mult de douã categorii (firmele ro-
mâneºti vor fi clasificate potrivit performanþelor în
trei categorii: leader, middle, least), se va utiliza de-
numirea de analizã discriminant multihotomicã,
estimându-se o legãturã liniarã între variabila depen-
dentã ºi grupul celor independente. 

Astfel, modelul analizei discriminant are la bazã
urmãtoarea ecuaþie liniarã14: 

D = b0 + b1X1 + b2X2 + ...+bkXk + … + bpXp
unde: D = valoarea discriminantului sau a scorului

bk = coeficienþii discriminantului
Xk = variabilele independente sau predictorii

Trebuie precizat faptul cã aceºti coeficienþi sunt esti-
maþi astfel încât grupurile sã difere cât mai mult în
funcþie de valorile funcþiilor discriminante, lucru
explicat prin maximizarea raportului de variaþie din-
tre grupuri ºi variaþia din interiorul grupurilor varia-
bilei dependente15.

2. Etapele realizãrii analizei discriminant

Atunci când se doreºte realizarea analizei discrimi-
nant, trebuie parcurºi urmãtorii paºi: formularea
problemei, realizarea calculelor, interpretarea rezul-
tatelor ºi verificarea validitãþii analizei.

Formularea problemei

Având în vedere obiectivele prezentate mai sus,
realizarea analizei discriminant presupune alegerea
variabilelor (dependente ºi independente) care sã fie
incluse în model. 

Astfel, va trebui ca variabilele sã fie mãsurate în
scalele solicitate de acest tip de analizã (în acest caz
impunându-se ca variabila dependentã sã fie neme-
tricã, exprimatã sub formã de categorii, iar variabilele
independente sã fie metrice). Totodatã, se impune ca
aceste categorii ale variabilei dependente sã fie dis-
tincte între ele, pentru a facilita încadrarea unei firme
numai într-o singurã categorie. 

Se va trece apoi la stabilirea eºantionului ºi la înregis-
trarea variabilelor independente ºi dependente în
baza de date, în acest caz, spre prelucrare se va utiliza
instrumentul informatic SPSS 15.0. 

Eºantionul cuprinde 60 de firme româneºti cotate la
Bursa de Valori Bucureºti (BVB), din toate zonele þãrii
(Moldova, Muntenia, Transilvania ºi Dobrogea), din 8
domenii principale de activitate (agriculturã, ener-
getic, construcþii, financiar-bancar, comerþ, transport,

12 Mironiuc, M. - Analiza economico-financiarã. Elemente teoretico-metodologice ºi aplicaþii, Ed. Sedcom Libris, Iaºi, 2006, p. 442.
13 Daneþiu, T., Metode multivariate utilizate în analiza datelor de marketing asistatã de calculator, teza de doctorat, Bucureºti, 2005,

p. 26.
14 Jaba, E.; Jemna, D.; Viorica, D.; Balan, C. - Discriminant analysis in the study of romanian regional economic development, Analele

ºtiinþifice ale Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza” Iaºi, tomul LIV, ªtiinþe Economice, Iaºi, 2007, p. 148.
15 Pintilescu, C. - Analizã statisticã multivariatã, Ed. Universitãþii „Al. I. Cuza” Iaºi, 2007, p.196.
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hotelier ºi cercetare), în conformitate cu tabelul de
mai sus. Variabilele selectate au fost stabilite ºi au luat
valorile din situaþiile financiare prezentate pe site-ul
www.bvb.ro, aferente exerciþiului financiar 2007, vari-
abilele fiind alese atât din bilanþ (active, datorii, capi-
tal), cât ºi din contul de profit ºi pierdere (pe categorii
de venituri ºi cheltuieli). 

Estimarea coeficienþilor funcþiei 
discriminant
Dupã ce s-a stabilit eºantionul, s-au fixat variabilele ºi
baza de date a fost populatã se poate trece la esti-
marea coeficienþilor funcþiei sau funcþiilor discrimi-
nante. Acest lucru se face prin metoda directã, care ia în
calcul simultan toate variabilele independente con-
siderate, neþinându-se cont de puterea fiecãreia de
discriminare. SPSS 15.0. permite acest lucru printr-un
mod de calcul informatizat.

Dupã selectarea acestor variabile se va continua cu
efectuarea unor setãri la nivel de metodã proprie a
SPSS 15.0, în ceea ce priveºte afiºarea unor grafice,
tabele ºi indicatori ce vor fi calculaþi de acest instru-
ment informatic. 

Mai mult decât atât, aplicaþia oferã posibilitatea reali-
zãrii unei prognoze cu privire la apartenenþa unei
firme la una din categoriile stabilite, a calculãrii scoru-
lui funcþiei discriminant individual de valorile sta-
bilite în baza de date, dar va fi ºi determinatã proba-
bilitatea de apartenenþã a unei firme la una din aceste
categorii. Trebuie precizat faptul cã numãrul de
funcþii discriminant care vor fi generate este limitat la
numãrul de grupuri sau numãrul de variabile inde-
pendente din model. 

Numãrul de funcþii discriminant trebuie sã fie cu o
unitate mai mic decât minimul dintre numãrul
grupurilor ºi numãrul variabilelor independente.
Astfel, în cazul nostru, numãrul de funcþii care va
rezulta va fi egal cu 2 {nr. funcþii discriminant =

[min(nr. variabile independente; nr. de grupuri)-
1] ↔ 2 = min(60;3)-1}.

Determinarea semnificaþiei statistice 
a funcþiei discriminant

Statistica Wilks’ Lambda (sau testul l a lui Wilks - WL)
este folositã pentru a testa semnificaþia egalitãþii
mediilor pe grupe. 

Calculul statistic are la bazã statistica WL=SSR/SST,
unde SSR = distanþa intraclasã (variaþia la nivel de
grupã, asociatã variabilelor funcþiei discriminant) ºi
SST = distanþa totalã, intraclasã ºi interclase (variaþia
totalã la nivel de eºantion, asociatã variabilelor
funcþiei disciminant). WL ia valori în intervalul [0,1],
o valoare ce tinde spre 0 atestã existenþa unor diferen-
þe semnificative între nivelurile medii ale variabilei
considerate pe grupe, iar o valoare ce tinde spre 1
atestã faptul cã nu existã diferenþe semnificative între
nivelurile medii ale variabilei considerate pe grupe16. 

Concluzii
Deºi aceastã metodã nu este suficient de mult utiliza-
ta în practica de audit sau în analiza financiarã, ea se
poate constitui ca un instrument eficient în obþinerea
unor probe de audit adecvate ºi suficiente în auditul
financiar. O asemenea analizã poate constitui una din-
tre cele mai sigure metode prin care se poate obþine o
asigurare pertinentã cu privire la poziþia ºi perfor-
manþa financiarã a unei firme, þinându-se cont de
principalele elemente care pot influenþa rezultatele
financiare. 

Mai mult decât atât, se vor analiza ºi eventualele core-
laþii ce se vor stabili între variabilele independente ºi,
în plus, prin funcþiile discriminant calculate se va
putea determina uºor (previziona) apartenenþa unei
firme la o categorie sau alta. 
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Introducere
În noul context internaþional, misi-
unea auditorului se complicã pe zi
ce trece. El nu mai poate sã exercite
o misiune de audit în care îºi
exprimã doar opinia potrivit cãreia
situaþiile financiare sunt sau nu
conforme cu realitatea. Auditorul
trebuie sã fie ceva mai mult. El tre-
buie sã oscileze între a întãri con-
vingerea stakeholderilor cã situaþi-
ile financiare oferã imaginea fidelã
a poziþiei financiare ºi a furniza
informaþii acestora despre starea de
sãnãtate a întreprinderii.

Cuvintele cheie ale succesului unei
misiuni de audit vor avea în vedere
consolidarea credibilitãþii infor-
maþiilor contabile, alãturi de detec-
tarea timpurie a unor posibile ris-
curi la care se poate expune compa-
nia în viitor.

Acesta este contextul deloc simplu
în care activitatea auditorului în-
seamnã expunerea opiniei ºi sem-
nalarea (alarmarea) riscurilor la
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care compania se expune pe zi ce
trece mai ales în noua conjuncturã
internaþionalã.

Metodologia de 
cercetare

Standardul Internaþional de Audit
ISA 315 „reglementeazã” responsa-
bilitatea auditorului de a identifica
ºi de a evalua riscurile unor
denaturãri semnificative în situaþi-
ile financiare, prin înþelegerea enti-
tãþii ºi a mediului în care îºi desfã-
ºoarã activitatea. În exercitarea ra-
þionamentului conform cãruia ris-
curile ar putea fi semnificative,
auditorul trebuie sã ia în conside-
rare, printre altele, dacã riscul este
legat de evoluþii economice, contabile
sau de altã naturã ºi, prin urmare,
necesitã o atenþie deosebitã. Standar-
dul defineºte riscul întreprinderii
ca fiind un risc care rezultã din
condiþii, evenimente, împrejurãri,
acþiuni sau inacþiuni semnificative
care pot afecta în mod negativ
capacitatea unei entitãþi de a îºi
atinge obiectivele ºi de a pune în
practicã strategiile sale sau din
stabilirea unor obiective sau stra-
tegii inadecvate1.

Elaborarea acestui studiu are la
bazã informarea ºi documentarea,
pe baza literaturii de specialitate
din domeniu, a diferitelor studii ºi
analize privind riscul financiar ºi
manifestarea lui în condiþii de
crizã, la nivelul companiei.

Metodologia de cercetare parcurge
douã etape: o primã etapã se referã
la studiul literaturii de specialitate
în cadrul cãreia sunt studiate toate

modelele de cuantificare a riscului
care sunt întâlnite în literatura de
specialitate naþionalã ºi internaþio-
nalã. O a doua etapã, urmãtoare,
este destinatã implementãrii pro-
dusului ºtiinþific final, matricea
riscurilor, care urmeazã sã facã
parte din situaþiile financiare ale
companiilor.

Matricea riscurilor îºi propune ca
obiectiv final sã identifice zonele de
risc la care se expune compania,
prin intermediul cãreia auditorul
avertizeazã acþionarii companiei.
De fapt, este vorba despre aceea
culturã de alarmare pe care trebuie
sã o promoveze auditorul în misi-
unea deloc simplã pe care acesta o
are.

Riscul întreprinderilor 
– între o reþetã pentru

identificare ºi misiunea
auditorului

Auditorul nu are o responsabilitate
pentru a identifica ºi evalua toate
riscurile pentru întreprindere deoa-
rece nu toate riscurile pentru între-
prindere dau naºtere unui risc de
denaturãri semnificative, însã o
înþelegere a riscurilor pentru între-
prindere cu care se confruntã enti-
tatea sporeºte posibilitatea identi-
ficãrii riscurilor de denaturãri sem-
nificative, de vreme ce majoritatea
riscurilor pentru întreprindere vor
avea consecinþe financiare ºi, ca
atare, un efect asupra situaþiilor
financiare.

Auditorul trebuie sã înþeleagã
obiectivele ºi strategiile entitãþi ºi
riscurile aferente afacerii, care pot

conduce la denaturãri semnifica-
tive ale situaþiilor financiare2.

Riscul pentru întreprindere este
mai vast decât riscul unor denatu-
rãri semnificative ale situaþiilor
financiare, totuºi îl include ºi pe
acesta din urmã. Evoluþiile din ulti-
mii ani privind domeniul contabili-
tãþii, auditului financiar ºi guver-
nanþei corporative (administrarea
corporaþiilor) au vizat cu prioritate
creºterea încrederii în raportãrile
financiare, astfel cã putem lua în
considerare includerea riscului
(riscurilor) în aceste raportãri3.

O gestionare eficientã a riscului
(indiferent de natura acestuia) este
asiguratã atunci când existã (fun-
damentatã ºtiinþific sau nu) o cul-
turã de alarmare a producerii ris-
cului, pentru cã uneori acest „mic
flagel” îºi face simþit prezenþa fãrã
a dispune de metode, tehnici sau
proceduri în vederea detectãrii lui,
dar ºi de un proces decizional
raþional orientat cãtre logica orga-
nizãrii fluxurilor de producþie sau a
aprovizionãrii cu materie primã. ªi
exemplele ar putea continua.

Cele douã condiþii (cultura de alar-
mare ºi procesul decizional raþio-
nal) sunt baza pentru un bun ma-
nagement al riscului, fiind una din-
tre aptitudinile pe care trebuie sã le
aibã (poate native), alãturi de crea-
tivitate, dinamism, flexibilitate etc.,
orice manager pentru a face faþã cu
succes sarcinilor deloc uºoare pe
care acesta le are.

Riscul, ca eveniment nedorit, se
manifestã atât în interiorul între-
prinderii, cât mai ales în exteriorul
acesteia, identificarea acestuia

1 Audit financiar 2006: Standarde. Codul etic, Coeditare CAFR, Ed. Irecson, Bucureºti, 2007, p. 376.
2 Reglementãri internaþionale de audit, asigurare ºi eticã. Audit financiar 2008, Coeditare CAFR ºi Ed. Irecson, Bucureºti, 2009,

p. 382
3 Manolescu, Maria, Raportarea financiarã ºi guvernanþa corporativã, Conferinþa internaþionalã “Auditorul transfrontalier-profe-

sionalism ºi independenþã”, Ed. ELFI, Bucureºti, 2008, p. 109.
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având la bazã fluxurile de legãturi
care se genereazã între întreprin-
dere ºi mediul sãu. Iatã câteva din-
tre acestea:

fluxurile de legãturi dintre în-
treprindere ºi furnizori – pot sã
genereze riscul neaprovizionã-
rii cu materii prime, materiale ºi
servicii sau bunuri ºi echipa-
mente, la termenele contrac-
tuale ºi de calitatea necesarã,
care poate conduce la pierderea
pieþei clienþilor, iar de aici pânã
la faliment nu este decât un pas;

fluxurile de legãturi dintre în-
treprindere ºi clienþi – gene-
reazã la rândul lor ca principalã
formã de risc, riscul neachitãrii
la scadenþã a creanþelor; este un
risc care urmeazã transformãrii
creanþelor în credit comercial,
dar, care odatã, produs pericli-
teazã stabilitatea financiarã, dar
ºi securitatea companiilor; 

fluxurile de legãturi dintre în-
treprindere ºi creditorii finan-
ciari – este un risc la care se
expune de fiecare datã credito-
rul financiar, cunoscut sub de-
numirea de risc pentru neram-
bursare la scadenþã (risc de
credit);

fluxurile de legãturi dintre în-
treprindere ºi proprietari (ac-
þionari), deºi este o categorie de
fluxuri care se bazeazã pe spe-
ranþa de câºtig a proprietarilor
(obþinut pe seama dividendelor)
ºi în aceastã situaþie riscul este
asumat de acþionari. Aceºtia îºi
asumã riscul pierderii capitalu-
lui investit;

fluxurile de legãturi dintre în-
treprindere ºi stat, bazate mai
nou pe o relaþie legitimã speci-
ficã economiei de piaþã, în care

Statul ºi mediul de afaceri au
rolul lor bine definit; mediul de
afaceri îºi asumã astfel riscul
fiscal, mai ales în perioade de
instabilitate politicã, definit de
probabilitatea ca un anumit im-
pozit sau taxã sã se modifice în-
tr-o perioadã de timp (de regulã
scurtã);

fluxurile de legãturi dintre în-
treprindere ºi forþa de muncã
(resursele umane) au la bazã
riscul de conflict, ca urmare a
nemulþumirilor dintre patronate
ºi sindicate, în situaþia în care nu
se asigurã o corelaþie între indi-
cele de creºtere a productivitãþii
muncii (Iw) ºi indicele de creº-
tere salarialã (Is).

Analiza de ansamblu a riscurilor
face posibilã trecerea de la o vizi-
une de „celulã de riscuri” la una de
„þesuturi de celule”, distingându-
se practic douã categorii de riscuri:

o primã categorie de riscuri
proprii companiilor, în categoria
acestora încadrându-se riscul
furnizor ºi riscul client, cu
impact asupra trezoreriei, a pro-
ducþiei, dar ºi a activitãþilor in-
vestiþionale;

Alãturi de cele douã categorii de
riscuri menþionate se mai adaugã
riscul de conflict ºi riscul fiscal,
având ºi acestea, la rândul lor, con-
secinþe de mare impact asupra pro-
ductivitãþii, dar ºi a activitãþii, con-
comitent.

o a doua categorie de riscuri
este asumatã de aceastã datã de
cãtre stakeholderii întreprin-
derii ºi anume de cãtre creditorii
financiari ºi proprietari, sub
forma riscului de credit (în prin-
cipal) ºi a riscului de pierdere.
Cu toate cã la o primã analizã ar

avea de câºtigat compania (pen-
tru cã ar fi „scutitã” de la plata
ratelor scadente aferente credi-
tului), totuºi o analizã mai aten-
tã indicã faptul cã firma se aflã
în dificultate.

Þesutul de celule de risc care înso-
þesc activitatea companiilor este
reprezentat în figura 1. La toate
acestea se adaugã riscurile determi-
nate de activitatea internã a între-
prinderii, literatura de specialitate4

incluzând în aceastã categorie:

riscul de exploatare, definit ca
acea probabilitate de a nu se
realiza nivelul de producþie ne-
cesar (cantitativ ºi valoric) pen-
tru a acoperi nivelul cheltu-
ielilor totale, astfel încât rezul-
tatul sã fie nul.

riscul financiar, este cunoscut
ca fiind acel risc ce determinã,
prin utilizarea împrumuturilor,
o pierdere (totalã sau financiarã)
la nivelul întreprinderii.

riscul de faliment, înþeles, în
general, ca fiind acel risc care
genereazã imposibilitatea achi-
tãrii la scadenþã a datoriilor, in-
diferent de termenul lor de exi-
gibilitate, fiind practic o sanc-
þionare a întreprinderii de cãtre
„piaþã” pentru cã nu a reuºit sã
se adapteze la mediul com-
petiþional, dar ºi la cerinþele
pieþei (deloc uºoare)!

Dar asupra acestor riscuri vom re-
veni cu analizã detaliatã în para-
grafele urmãtoare. Pentru moment,
socotim cã managerului de vârf îi
va fi utilã metoda generalã de diag-
nosticare a riscurilor (MGDR), ast-
fel ca, mai apoi, în funcþie de starea
generalã de expunere la risc, sã
poatã analiza în detaliu sursele
generatoare de risc în cadrul între-
prinderii.

4 Stancu, Ion, Finanþe, Ed. Economicã, Bucureºti 2002, p. 931.
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Metoda generalã de diagnosticare a
riscurilor porneºte de la o analizã a
situaþiei activelor ºi pasivelor pe
care le deþine compania relativ sim-
plã, bazându-se pe urmãtoarele
principii:

- fiecare activ este o sursã genera-
toare de risc, identificat sub
forma de a nu putea fi transfor-
mate la scadenþã în lichiditãþi; 

- fiecare element de datorie este la
rândul lui o sursã generatoare
de risc, care constã în imposibili-
tatea de a fi achitatã la scadenþã;

- elementele de activ ºi pasiv sunt
aranjate în cadrul „poziþiei fi-
nanciare” în ordinea descrescã-
toare a lichiditãþii ºi respectiv a
exigibilitãþii;

- gruparea elementelor de activ ºi
pasiv, în funcþie de expunerea la
risc ca fiind: foarte riscante,
riscante, mediu riscante ºi neris-
cante.

Din perspectiva metodei MGDR,
fiecare element de bilanþ „dispune”
de un mediu riscant, a cãrui inten-
sitate – foarte riscantã, riscantã,
mediu riscantã ºi neriscantã –

urmeazã a fi apreciatã de cãtre ma-
nager în funcþie de probabilitatea
ca un activ sã fie transformat în
lichiditãþi sau un pasiv sã fie achi-
tat la scadenþã. 

Fiecãrei forme de manifestare a
riscului i se atribuie un scor, notat
de la 1 la 4, prezentat în tabelul 1.

Conturarea profilului de risc al ac-
tivelor ºi pasivelor urmeazã reguli
cadru, respectiv principii potrivit
cãrora un element al poziþiei finan-
ciare din cadrul companiilor va fi
încadrat într-o categorie de „mani-
festare” a intensitãþii riscului (tabe-
lul 2).

Urmând aceleaºi principii, mai ales
pe seama datoriilor pe termen
scurt, au fost stabilite regulile –
cadru pentru elementele de pasiv,
încadrate la rândul lor într-o formã
de manifestare a intensitãþii riscu-
lui (tabelul 3).

Activele ºi pasivele urmeazã a fi
integrate într-o categorie de risc,
utilizând astfel un raþionament
extrem de simplu ºi anume:

fiecãrui activ i se atribuie o cate-
gorie de risc ºi un scor;

fiecãrui pasiv i se atribuie o ca-
tegorie de risc ºi un scor;

Se construieºte astfel funcþia scor
pentru risc care va avea forma:

unde: 

Ei – categoria (elementul) de activ
sau pasiv considerat la valoarea
contabilã

Bt – valoarea bilanþului contabil la
momentul analizat

ri - scorul atribuit în funcþie de ca-
tegoria de risc ºi elementul de
bilanþ
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Valorile funcþiei scor a riscului sunt
foarte interesante, ca ºi distribuþia
de probabilitate a acestuia. Cerce-
tãrile au evidenþiat faptul cã funcþia
scor, în funcþie de valorile pe care le
poate lua, stã la baza culturii de
alarmare, fiind posibile situaþiile
prezentate în tabelul 4.

Mediul riscant al companiilor
poate fi ordonat sub forma unei
„table de ºah” pentru a ajuta mana-
gerul sã identifice cât mai rapid
sursa generatoare de risc, astfel ca
mãsurile de înlãturare sau diminu-
are a riscului sã fie cât mai opera-
tive (tabelul 5).

Funcþia scor a riscului este o funcþie
de forma 

cu f : R→R, a cãrei arie este stabilitã
de integrala:

cu o distribuþie continuã a proba-
bilitãþilor de forma: 

cu f(x) de parametri (m, ó).

Aºa cum afirmam, metoda MGDR
va sta la baza consolidãrii culturii
de alarmare a riscului în între-
prinderile industriale, fiind o meto-
dã rapidã de diagnosticare a sursei
de provenienþã a riscului, prezen-
tând douã mari dezavantaje în
opinia noastrã:

- o dozã de subiectivism în atri-
buirea categoriilor de riscuri
pentru diferitele elemente de
activ ºi pasiv componente ale
bilanþului
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- nu stabileºte categoria de risc
(de exploatare, financiar de do-
bândã etc.) aferentã elementelor
studiate (de activ ºi/sau pasiv),
ci indicã sursa generatoare de
risc.

Rãmâne de vãzut pânã unde va
fi cercetatã metoda MGDR ºi
cât de utilã va fi aceasta în asi-
gurarea unui management al
riscurilor în întreprinderile
industriale, performant ºi efi-
cient.

Riscul financiar 
al întreprinderilor, 

într-o nouã viziune 
Mãsurarea performanþelor, indife-
rent dacã este externã sau internã,
creeazã presiuni asupra entitãþii.
Aceste presiuni, în schimb, pot mo-
tiva conducerea sã ia mãsuri pen-
tru îmbunãtãþirea performanþei en-
titãþii sau sã denatureze situaþiile
financiare. În consecinþã, o înþele-
gere a modului de mãsurare a per-
formanþei entitãþii îl ajutã pe audi-
tor sã ia în consideraþie dacã pre-

siunile pentru atingerea indicatori-
lor de performanþã pot avea ca re-
zultat acþiuni ale conducerii care
sporesc riscurile de denaturãri
semnificative.5

Riscul financiar mãsoarã varia-
bilitatea profitului net atunci
când se utilizeazã o anumitã
structurã financiarã a întreprin-
derii, respectiv o anumitã pro-
porþie a capitalurilor proprii ºi a
datoriilor totale pentru finanþa-
rea activitãþii de exploatare ºi a
celei de investiþii ale acesteia.

5 Audit financiar 2006: Standarde. Codul etic, Coeditare CAFR ºi Ed. Irecson, Bucureºti, 2007, ISA 315, pp. 377-378
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Este interesat auditorul de cunoaº-
terea riscului financiar? Rãspunsul
este afirmativ, de vreme ce profitul
net reprezintã pentru proprietarii
de întreprindere sursa de remu-
nerare a capitalului propriu pe care
l-au investit, iar activitatea audi-
torului serveºte corectei informãri a
proprietarilor.

O serie de informaþii generate in-
tern ºi folosite de conducere pentru
mãsurarea performanþei pot fi lua-
te în considerare de cãtre auditor:

indicatori de performanþã cheie
(financiari ºi nefinanciari) ºi in-
dici, tendinþe ºi statistici opera-
þionale cheie;

analize ale performanþei finan-
ciare de la o perioadã la alta;

bugete, previziuni, analize ale
variaþiilor, informaþii pe seg-
mente de activitate ºi divizii,
departamente sau alte rapoarte
pe nivele ale performanþei;

mãsurãri ale performanþei anga-
jaþilor ºi politici de compensare
stimulative;

comparaþii ale performanþei en-
titãþii cu cele ale concurenþei.

De asemenea, o serie de informaþii
externe, cum sunt rapoartele ana-
liºtilor ºi agenþiilor de rating ale
creditelor pot reprezenta informaþii
utile pentru auditor. Mãsurãtorile
performanþei pot indica auditoru-
lui cã existã riscuri de denaturãri
ale informaþiilor din situaþiile fi-
nanciare aferente6.

În plus faþã de tehnicile de manage-
ment a riscului financiar, menþio-
nate în literatura de specialitate
naþionalã ºi internaþionalã, rãmâne
însã o întrebare, la care trebuie sã
cãutãm un rãspuns, ºi anume: pânã
unde îndatorarea are efecte favora-
bile asupra rentabilitãþii financiare?

Este o întrebare la care am identifi-
cat un rãspuns, analizând modul
de fundamentare a tehnicilor de
creditare în cadrul companiilor in-
dustriale! Atunci am încercat sã de-
ducem (cu toate cã nu ne aparþine
meritul ºtiinþific) relaþia de calcul a
efectului de levier financiar potrivit
cãreia:

De aici au fost emise douã ipoteze
pe baza cãrora s-a studiat relaþia
dintre îndatorare ºi rentabilitate
financiarã, care trebuie reþinute de
cãtre manager, ºi anume:
1. atunci când rentabilitatea eco-

nomicã determinatã ca raport
între profitul din exploatare (Pe)
ºi activul total (At) este mai
mare decât rata dobânzii, rezul-
tã cã rentabilitatea financiarã
este o funcþie crescãtoare de
gradul de îndatorare (Gî);

2. în situaþie contrarã, când renta-
bilitatea economicã este mai
micã decât rata dobânzii, re-
zultã cã rentabilitatea financiarã
este o funcþie descrescãtoare de
gradul de îndatorare (Gî). 
Într-un sens mai larg, atunci
când re < rd, compania înre-
gistreazã pierdere.

Unele tratate de specialitate uti-
lizeazã în locul efectului de levier
financiar noþiunea de rentabilitate
financiarã, însã socotim cã esenþa
calculelor rãmâne aceeaºi: sã iden-
tificãm o relaþie între gradul de
îndatorare ºi rentabilitatea finan-
ciarã pentru a identifica cea mai
optimã structurã de finanþare a
întreprinderii. 

Mãsurarea variabilitãþii rentabili-
tãþii financiare se va face prin cal-
culul dispersiei, dupã un raþiona-
ment de forma

sau

Variabilitatea rentabilitãþii financia-
re este dependentã de variabilitatea
rentabilitãþii economice ºi a gradu-
lui de îndatorare.

O problemã pe care o considerãm
deosebitã, cu toate cã cercetãrile
asupra riscului financiar au fost
destul de diversificate, este aceea
care se va practica în legãturã cu
dobânda, aspect cunoscut ºi dezbã-
tut destul de puþin în literatura de
specialitate ºi care are la bazã douã
tehnici: cuprinderea valorii dobân-
zii în valoarea activelor ºi, odatã
cu aceasta, transferul ei asupra va-
lorii produselor finite prin amorti-
zare ºi suportarea valorii dobânzii
din rezultatul din exploatare (pe
seama acumulãrilor de capital în
procesele de producþie) cu luarea în
considerare a economiilor produse
ca urmare a deducerii fiscale a chel-
tuielilor cu dobânda.

Riscul de faliment 
– o problemã 

a întreprinderilor
româneºti în perioada

de crizã
Cunoaºterea, cel puþin cu aproxi-
maþie, a perioadelor de dificultate

6  www.cafr.ro, ISA 315, paragraf 34 -36
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prin care trec întreprinderile consti-
tuie o preocupare prezentã, dar ºi
de perspectivã a managerilor de
companii, mai ales cã în Europa
Centralã ºi de Est, acestea se carac-
terizeazã printr-un grad înalt de
îndatorare!

În consecinþã, întreprinderile, indi-
ferent de mãrimea lor (transnaþio-
nale, companii mari sau IMM-uri)
realizeazã, aºa cum am remarcat ºi
subliniat în paragrafele precedente,
un pilotaj financiar pentru a evita
obstacolele care se întâlnesc cel mai
frecvent în calea progresului ºi a
dezvoltãrii viitoare a acestora. 

Primele semnale despre existenþa
riscului de faliment sunt determi-
nate de cele douã concepte impor-
tant a fi cunoscute de cãtre mana-
gerul întreprinderii ºi anume sol-
vabilitatea ºi lichiditatea!

Dacã solvabilitatea reprezintã ca-
pacitatea întreprinderii de a-ºi ono-
ra obligaþiile pe termen lung pe
seama activelor totale, lichiditatea
reprezintã capacitatea întreprinde-
rii de a-ºi onora, pe seama aceloraºi
active, obligaþiile pe termen scurt.

Cele douã concepte au fost prezen-
tate de cãtre noi, asupra acestora
nu vom mai reveni, rezumându-ne
doar la a afirma cã, atunci când
nivelul solvabilitãþii ºi a lichiditãþii
se situeazã sub nivelul asigurato-
riu, este un serios semnal de alarmã
pentru riscul de faliment.

Pentru analiza riscului de faliment,
în practicã sunt utilizaþi o serie de
indicatori, în categoria acestora
încadrându-se7:

a) rata capacitãþii de rambursare,
determinatã ca raport între da-
torii totale ºi capacitatea de
autofinanþare, indicã pentru

manager faptul cã firma (com-
pania) dispune de surse proprii
(profit net ºi amortizare) pentru
a rambursa datoriile totale;

b) rata capacitãþii de platã a dobân-
zilor, stabilitã ca raport între
excedentul brut din exploatare
înaintea impozitãrii la care se
adaugã amortizãrile ºi se rapor-
teazã la dobânzi, indicând dacã
din exploatare sunt resurse fi-
nanciare proprii suficiente pen-
tru a face faþã scadenþei dobân-
zilor. Rata se comparã cu valori
ale acesteia înregistrate în sec-
toare de referinþã ale economiei
naþionale;

c) rata autonomiei financiare este
determinatã ca raport între ca-
pacitatea de autofinanþare
(CAF) ºi datoriile financiare sta-
bile (inclusiv dobânzi), care pen-
tru manager indicã faptul cã
firma dispune de surse proprii
(profit net ºi amortizare) pentru
rambursarea (achitarea) „îm-
prumuturilor”;

d) excedentul de trezorerie al ex-
ploatãrii este un indicator care

reflectã el însuºi dacã o între-
prindere va putea rambursa
cheltuielile financiare cu datori-
ile, fiind posibile douã situaþii:
ETE – T (impozit pe profit)?,
respectiv < decât Cheltuieli fi-
nanciare + Rambursarea datori-
ilor (anualã). Prima situaþie co-
respunde posibilitãþii de a face
faþã serviciului datoriei de cãtre
întreprindere.

Chiar dacã la o primã analizã indi-
catorii menþionaþi sunt greu de în-
þeles poate pentru cititorul neavi-
zat, socotim cã va fi de un real in-
teres pentru managerul implicat în
procesul de conducere construirea
unui tablou cu putere informaþio-
nalã care sã indice prezenþa sau nu
în compania sa a „virusului fali-
mentului” (tabel 6).

Nu am putea încheia acest mic
„eseu” dedicat analizei riscului de
faliment, fãrã a nu preciza cã în
practicã sunt dezvoltate inclusiv
modele pentru detectarea acestui
risc, în categoria acestora încadrân-
du-se modelul ALTMAN, CONAN
– HOLDER sau a Centralei Bilan-

7 Van Jorne, J., Financial Management and Policy, 9th edition Prentince Hall Inc., New Jersey, 1992, pp. 446 - 449.
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þurilor, bazându-se pe diferite va-
lori ale funcþiei scor Z! Nu am insi-
stat asupra modelelor de calcul a
funcþiei Z pentru cã acestea sunt
bine prezentate în tratatele de spe-
cialitate (naþionale ºi internaþio-
nale), considerând cã pentru audi-
tor este mult mai util a cunoaºte
semnificaþia ºi puterea informaþio-
nalã a indicatorilor ce stau la baza
acestei categorii de risc. 

Cum vor ºti auditorii sã utilizeze
indicatorii prezentaþi? Este o între-
bare la care ºi de aceastã datã sun-
tem invitaþi sã reflectãm cel puþin
pentru câteva clipe.

E dificil pentru un auditor sã pre-
vadã eºecul financiar înainte de
producerea lui, însã anumiþi factori
sunt buni indicatori ai probabili-
tãþii mai mari de producere a unui
asemenea risc: situaþia lichiditã-
þilor, profiturile/pierderile din anii
precedenþi, metoda de finanþare a
expansiunii, natura activitãþii de
exploatare a clientului, competenþa
managementului8.

Concluzii
Riscul însoþeºte activitatea com-
paniei zi de zi. Evenimentele dorite
sau nedorite, certitudinea sau in-
certitudinea sunt realitãþi care se
succed în activitatea companiei cu
o anumitã regularitate ºi care pot
afecta pe termen mediu sau lung
activitatea companiei. 

Starea de dificultate este legatã de
apariþia riscului de exploatare,
financiar sau de faliment, iar în
actualul context se impune cu o
anumitã responsabilitate, dar ºi
rigurozitate identificarea situaþiilor
de dificultate cu care se confruntã
compania. 

Misiunea auditorului financiar este
de aceastã datã mai mult decât
exprimarea opiniei auditorului. 

Acesta trebuie sã identifice, pe
lângã exprimarea opiniei cu privire
la realitatea situaþiilor financiare, ºi
acele riscuri ºi vulnerabilitãþi la
care se expune pe termen lung ºi
scurt compania. 

Numai aºa putem discuta despre o
activitate a companiei sustenabilã,
pusã la adãpost de primele ame-
ninþãri care provin din activitatea
de exploatare, financiarã ºi excep-
þionalã a companiei. 

Ori pentru aceasta e nevoie de un
sistem de indicatori pentru identifi-
carea riscurilor ºi cauzelor care le-
au determinat.Echipa noastrã de
cercetãtori apreciazã cã lucrarea, de
o vastã complexitate, trebuie abor-
datã în douã etape. 

O primã etapã se referã la modele
pentru determinarea cantitativã a
situaþiilor de risc financiar. Aceasta
a fost prezentatã în modelele pen-
tru riscul de exploatare, financiar ºi

de faliment, care au fost abordate
în cuprinsul prezentei cercetãri. 

Ca o continuare a demersului nos-
tru ºtiinþific, în cea de-a doua etapã
va fi prezentatã matricea riscurilor
care urmeazã a fi propusã pentru a
face parte din situaþiile financiare
ale fiecãrui agent economic.

Matricea riscurilor propusã are mai
multe pãrþi componente: sistemele
de indicatori propuse pentru deter-
minarea riscurilor, interpretarea
acestora, interpretarea zonelor de
risc ºi furnizarea de informaþii
acþionarilor pentru a cunoaºte cu o
anumitã precizie riscul la care este
expusã afacerea lor. 

Matricea riscurilor se aflã în curs de
implementare la diferiþi agenþi eco-
nomici, tocmai de aceea echipa de
cercetãtori a considerat oportun ca
aceasta sã fie prezentatã, în acest
cadru, pentru a-ºi putea exprima
punctul de vedere cu privire la
structura acesteia, structura in-
formaþiilor ºi puterea informaþio-
nalã pe care o are, respectiv utili-
tatea acesteia.

8 Arens, A.; Loebbecke, J. K., Audit – o abordare integratã, Ed. Arc, Chiºinãu, 2003, p. 303
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Introducere 
La nivel mondial, preocupãrile privind dezvoltarea
sustenabilã s-au concretizat în ultimul deceniu prin-
tr-o creºtere exponenþialã a încrederii entitãþilor în sis-
temele de auditare a impactului asupra mediului ºi
performanþei de mediu, fundamentate pe informaþiile
furnizate de contabilitatea verde, ca avantaj competi-
tiv în poziþionarea strategicã. În ultimii zece ani, peste
88.000 de organizaþii din întreaga lume ºi-au aliniat
sistemele de management al mediului la standardul
internaþional ISO 14001, care prevede auditarea exter-
nã de mediu, ca o condiþie de certificare a activitãþii.
Extinzând cadrul acestuia, multe entitãþi au imple-
mentat audit intern de mediu ºi apeleazã în prezent la
ambele sisteme de auditare1. 

În 1993, Consiliul Uniunii Europene a adoptat hotã-
rârea nr. 1836/93, conform cãreia entitãþile din sec-
torul industrial pot adera voluntar la sistemul de
management ºi audit de mediu. Pe plan european,
modelul promovat prin aceastã hotãrâre este cunos-
cut drept Eco-Management and Audit Schema (EMAS),
fiind acceptat ºi experimentat pe bazã de voluntariat
în consens cu aºteptãrile ºi interesele stakeholderilor.
Adoptarea voluntarã a EMAS implicã recunoaºterea
ºi respectarea întregului ansamblu de prevederi, ca
unicã garanþie a abordãrii credibile ºi riguroase a ma-
nagementului de mediu. Rezumãm principalele ca-
racteristici ale EMAS: 

Reprezintã o reglementare europeanã cu cerinþe
precise;
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Implicã obligativitatea auditãrii externe;

Solicitã publicarea obligatorie a raportului de au-
dit ºi a rezultatelor implementãrii mãsurilor indi-
cate în urma auditãrii, în vederea informãrii stake-
holderilor;

Funcþioneazã sub cerinþa expresã a respectãrii le-
gislaþiei;

Punctul central este îmbunãtãþirea continuã a
impactului ºi performanþei de mediu.

Actuala conjuncturã mondialã a determinat pre-
ocupãri constante ale mediului academic ºi de afaceri
pentru problemele de mediu. Parker (2005)2 a realizat
o retrospectivã asupra cercetãrilor privind responsa-
bilitatea socialã ºi de mediu publicate în perioada
1988-2003 în reviste de contabilitate interdisciplinarã
recunoscute. Au fost inventariate 233 de articole cu
acest subiect, din care 66% trateazã numai probleme
de mediu. În urma acestei analize, cercetãtorul a ajuns
la concluzia cã, deºi mediul academic recunoaºte res-
ponsabilizarea faþã de mediu ca pe un important
domeniu de cercetare, auditul de mediu este un câmp
puþin cercetat ºi cu atât mai puþin aprofundat ºi
implementat de cãtre entitãþi, sub aspectele asociate
diferitelor practici de auditare a impactului ºi perfor-
manþei de mediu. Darnall et al. (2009), în articolul
Perceived stakeholder influences and organizations’ use of
environmental audits au ajuns la concluzia cã accep-
tarea ºi înþelegerea acestor aspecte sunt importante
din cel puþin douã motive:

Absenþa unei constrângeri legislative privind
auditul de mediu ºi implicit caracterul voluntar al
aplicãrii standardelor ºi practicilor de auditare a
impactului ºi performanþei de mediu sub influenþa
directã sau indirectã a stakeholderilor; 

Existenþa mai multor opþiuni de implementare a
auditului de mediu, ca instrument al managemen-
tului entitãþii: 

- doar audit intern, capabil sã indice corect ope-
raþiunile ºi procesele care se cer îmbunãtãþite,
dar insuficient de transparent ºi credibil în
afara entitãþii; 

- doar audit extern, independent, capabil sã ofere
certificare credibilã entitãþii ºi stakeholderilor
externi, dar costisitor ºi, poate, incapabil sã

sesizeze aspectele interne de detaliu ce trebuie
îmbunãtãþite pentru a „curãþa” amprenta ecolo-
gicã a entitãþii; 

- o combinaþie a celor douã forme de auditare, pre-
luând avantajele fiecãrei forme de audit ºi mini-
mizând dezavantajele în scopul obþinerii unui
maxim de credibilitate ºi beneficii economice ºi
ecologice sau 

- ignorarea totalã a auditãrii impactului ºi performan-
þei de mediu, opþiune incompatibilã cu cerinþele
dezvoltãrii sustenabile micro ºi macroecono-
mice, dar manifestatã în multe entitãþi, inclusiv
în România.

Ca þarã membrã UE, România este obligatã sã rezolve
problema protecþiei mediului, sã gãseascã soluþii pen-
tru managementul eco-eficient al deºeurilor, mini-
mizarea poluãrii ca principalã cauzã a încãlzirii glo-
bale etc. În contextul actualei crize economice globale,
aflatã în plinã desfãºurare, pe fondul schimbãrii cli-
matice drastice, demersul ºtiinþific întreprins de
echipa noastrã de cercetare îºi propune sã aducã în
atenþia corpului de auditori ºi experþi contabili
români cercetãrile recente în domeniu, desfãºurate în
mediul academic internaþional, cu scopul de a popu-
lariza bunele practici ale statelor ºi entitãþilor cu per-
formanþe ecologice recunoscute. 

Metodologia cercetãrii
Metodologia de cercetare utilizatã constã în revizui-
rea literaturii de specialitate corelatã cu cercetarea de
arhivã în scopul evaluãrii corecte, neutre ºi complete
a stadiului actual al cunoaºterii aspectelor legate de
mediu, auditarea performanþei ºi impactul asupra
mediului. În prezent, auditul de mediu reprezintã o
activitate voluntarã, standardizatã de cãtre organisme
profesionale independente, fãrã putere de reglemen-
tare. Pornind de la aceastã remarcã, punctele centrale
ale lucrãrii sunt: (1) stabilirea necesitãþii de reglemen-
tare a auditului de mediu, ca parte a auditului inte-
grat, (2) analiza literaturii de specialitate din domeniu
ºi (3) construcþia de principiu a misiunii auditului de
mediu în contextul managementului calitãþii.

Ne propunem ca, printr-o cercetare de tip deductiv, sã
demonstrãm utilitatea ºi posibilitatea elaborãrii unui

2 Parker, L. (2005), Social and environmental accountability research: A view from the commentary box, Accounting, Auditing and
Accountability Journal, 18, 842–860
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cadru reglementat de desfãºurare a misiunilor de
audit de mediu. Ipotezele cercetãrii întreprinse în
cadrul unor ample proiecte iniþiate de echipa autoare
a acestei lucrãri ºi aflate în desfãºurare sunt:

I1 - Recunoaºterea ºi evaluarea în contabilitatea
evolutivã reprezintã forma de comunicare între
factorii participanþi la echilibrul general social,
economic ºi de mediu pe nivele diferite de
complexitate ale câmpurilor informaþionale.

I2 - Responsabilizarea corporativã eco-socialã realã
a entitãþilor din România este posibilã prin
regândirea rapoartelor financiare în sensul in-
cluderii unei componente specifice obligatorii
supuse unei forme de auditare corespunzã-
toare, de asemenea obligatorie.

I3 - Aprecierea ºi valorificarea portofoliului de in-
formaþii financiare ºi non-financiare, cu grad
maxim de certificare a calitãþii, prin exprimarea
unei opinii profesionale autorizate, reprezintã
suportul protejãrii intereselor pe termen lung
ale partenerilor unei entitãþi, creºterii perfor-
manþei ºi implicit a valorii acþionariale în con-
textul dezvoltãrii sustenabile micro ºi macro-
economice.

Consideraþii de concept 
ºi de necesitate privind 

auditul de mediu
În anii ’70, în Statele Unite ale Americii au apãrut
primele încercãri de auditare a mediului înconjurãtor,
ca suport, furnizor ºi „beneficiar” al activitãþii
entitãþilor industriale. Auditul de mediu s-a dezvoltat
din raþiuni de reducere a costurilor de remediere ºi a
penalizãrilor recunoscute în cazul accidentelor indus-
triale cu impact asupra mediului ºi omului, precum ºi
din cerinþa de a gestiona impactul ºi performanþa de
mediu. Paradoxal, contabilitatea verde, principalul
furnizor de informaþii financiar-contabile din zona
socialã ºi de mediu, s-a dezvoltat conceptual ºi prac-
tic în China ºi în þãrile dezvoltate ale Europei. În SUA,

preocupãrile pentru o contabilitate de mediu au apã-
rut în 1992, sub presiunea stakeholderilor externi
interesaþi de prevenirea poluãrii, dar convinºi cã ma-
nagerii nu vor acþiona în aceastã direcþie decât dacã
vor constata cã beneficiile financiare ºi sociale
obþinute prin protecþia mediului sunt mai mari decât
costurile implicate.

Conceptual, contabilitatea verde a cãpãtat consistenþã
în confruntarea directã cu cerinþele utilizatorilor in-
formaþiilor generate. Dacã, iniþial, contabilitatea verde
era recunoscutã ca un ansamblu de tehnici de amelio-
rare a informaþiilor prezentate utilizatorilor, ulterior
acest ansamblu de tehnici s-a adaptat îmbunãtãþirii
gestiunii mediului natural, pentru ca în prezent sã
rãspundã logicii dezvoltãrii sustenabile3. Ea este dedi-
catã atât utilizatorilor externi, prin intermediul situa-
þiilor financiare în care entitatea oferã voluntar infor-
maþii referitoare la mediu, cât ºi gestiunii interne prin
producerea de informaþii utile procesului decizional
de ansamblu, de produs, de proces etc. Practicarea
contabilitãþii verzi determinã colectarea de date în
vederea evaluãrii costurilor ºi riscurilor naturale, cu
identificarea externalitãþilor4 care ar trebui recunoscute
de entitate ºi dezvoltarea de strategii convergente dez-
voltãrii sustenabile5.

Organismul internaþional care are ca principal obiec-
tiv promovarea publicãrii informaþiilor referitoare la
dezvoltarea sustenabilã este Global Reporting Initia-
tive (GRI). Acesta a elaborat un cadru contabil con-
ceptual marcat puternic de concepþia IASB ºi FASB,
adoptat voluntar de cãtre entitãþi ºi bazat pe principii
de transparenþã, inclusivitate ºi auditare a domeniilor
vizate: economic, social ºi ecologic. Transparenþa ºi
inclusivitatea au în vedere identificarea tuturor pãr-
þilor interesate în raportarea pe aceste trei dimensiuni
ºi traducerea corectã a nevoilor informaþionale cu re-
zultat direct în prezentarea informaþiilor. Credibilita-
tea ºi încrederea în informaþiile astfel prezentate se
obþin prin exprimarea unei opinii echilibrate, rezona-
bile ºi profesionale oferitã în procesul de auditare. 

Auditul de mediu a fost promovat de cãtre compani-
ile multinaþionale care au aplicat proceduri specifice

3 Caraiani, C. ºi Jianu, I. (2006), Contabilitatea verde – eticã economicã în relaþiile cu mediul, Volum 5, ªtiinþe economice.
Management: 13-16

4 Externalitãþile reprezintã consecinþe sau efecte care afecteazã viaþa ºi activitatea oamenilor, a entitãþilor, inclusiv mediul na-
tural ºi care se recunosc prin aceea cã rezultã din activitatea altor entitãþi decât cele care le recunosc drept costuri sau be-
neficii ºi nu influenþeazã echilibrul concurenþial, nefiind incluse în costurile convenþionale care stau la baza formãrii
preþurilor.

5 Dezvoltarea sustenabilã satisface nevoile prezentului fãrã a le compromite pe cele ale generaþiilor viitoare.
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atât la nivel corporativ, cât ºi orizontal, la nivelul fili-
alelor din alte state decât cel de origine, confruntân-
du-se cu reglementãri diferite, în funcþie de politicile
aplicate de statele în care ºi-au creat structuri opera-
þionale ºi funcþionale. Pe mãsura dezvoltãrii proce-
durilor de auditare a mediului ºi odatã cu manifes-
tarea evidentã a crizelor socio-economice ºi de mediu
s-a lãrgit sfera de aplicare pe verticalã, prin solicitarea
de certificate „verzi” tuturor partenerilor de afaceri
implicaþi în procesul de furnizare de bunuri ºi servicii
încorporate în produsele finale ale companiilor multi-
naþionale. La nivel mondial, auditul de mediu a deve-
nit un instrument important pentru crearea de avan-
taje competitive entitãþilor care îl organizeazã, mani-
festate prin: identificarea unor pieþe potenþiale, bene-
ficii pentru stakeholderii interni ºi externi, câºtiguri
sustenabile, economii financiare, îmbunãtãþirea ima-
ginii publice a entitãþii etc. 

Auditul se efectueazã în contextul unei filosofii de
auditare, cu respectarea normelor de eticã ºi prin con-
strucþia, acceptarea ºi implementarea unor proceduri
specifice care sã ofere o opinie capabilã sã asigure
stakeholderii în legãturã cu aspectul supus verificãrii.
Din raþiuni de responsabilizare a indivizilor sau a
colectivitãþilor, societatea are tendinþa tot mai eviden-
tã de a se evalua prin diferitele practici de audit6. În
ceea ce priveºte mediul natural, auditul de mediu s-a
dezvoltat ca un instrument prin care entitãþile îºi
garanteazã conformitatea cu normele de mediu din
perspectiva propriei evaluãri ºi informãri, dar ºi a
creãrii avantajului competitiv în contextul actualei
crize globale a mediului.

Încã de la exercitarea primelor auditãri de mediu, la
nivel naþional, european ºi internaþional s-au cristali-
zat diverse practici, proceduri, obiective ºi scopuri,
care acum se regãsesc în conceptul de audit de mediu,
ca noþiune de sine stãtãtoare, componentã a celei mai
noi abordãri a auditului: sistemul de audit integrat. O
definiþie reprezentativã este cea oferitã în 1990, de
Confederaþia Industriei Britanice (Confederation of
British Industry - CBI), conform cãreia auditul de
mediu constã în examinarea sistematicã a relaþiei proce-
selor, procedurilor ºi activitãþilor entitãþii cu mediul încon-
jurãtor. Într-o abordare extinsã, aceastã relaþie include
emisiile de gaze, restricþiile legale privind utilizarea

pãmântului ºi apelor, efectele asupra comunitãþii
învecinate, conservarea ºi protejarea peisajelor natu-
rale, respectarea principiilor ecologiei, percepþia pu-
blicã asupra entitãþii în context local etc. Formal, audi-
tul de mediu a fost conceptualizat în 1991 de cãtre
Camera Internaþionalã de Comerþ (International
Chamber of Commerce - ICC), ca instrument de mana-
gement care asigurã documentarea sistematicã ºi evaluarea
periodicã a modului în care entitatea, echipamentele ºi
tehnologiile implicate în activitatea acesteia protejeazã
mediul natural. Completând sfera noþionalã, Consiliul
Comunitãþilor Europene (CCE, 1993) defineºte audi-
tul de mediu ca pe un instrument de management con-
stând în evaluarea sistemicã, documentatã, obiectivã ºi
periodicã a performanþei entitãþii, a sistemului de manage-
ment ºi a proceselor gândite sã protejeze mediul, cu scopul
de a controla practicile cu impact asupra mediului ºi de a
aprecia conformitatea acestora cu politicile entitãþii. 

Practica internaþionalã a descris o serie de tipuri de
audituri parþiale de mediu, preluate de mediul aca-
demic7,8 ºi de organismele profesionale recunoscute în
domeniu (Environmental Resources Management -
ERM, 1996), pe care le prezentãm sintetic:

Audit de conformitate, cel mai uzual tip de audit, ce
constã în verificarea concordanþei dintre politicile
promovate de entitate ºi legislaþia de mediu;

Audit pe obiecte, descris ca o evaluare a modului în
care activitãþile entitãþii rãspund unei probleme de
mediu (poluarea, utilizarea energiei etc) sau ca o
apreciere a unui anumit aspect în relaþie cu mediul
(amplasamentul unei clãdiri, procurarea de resur-
se etc.);

Audit de siguranþã, realizat pentru planificarea acþi-
unilor ce trebuie conduse în condiþii de risc ºi/sau
de forþã majorã, recunoscut fiind impactul asupra
mediului a proceselor industriale ºi a eventualelor
situaþii de risc;

Audit poziþionat, condus pentru un aspect anume al
activitãþii unei entitãþi în scopul de a identifica
actualele ºi/sau posibilele probleme cu impact
asupra mediului;

Audit corporativ, are în vedere întreaga entitate, cu
toate politicile, structurile, procedurile ºi practicile
ei;

6 Power, M. (1997) The audit society: Rituals of verification, Oxford: Oxford University Press
7 Thompson, S., Therivel, R., (1991), Environmental auditing, Working Paper No. 130, Oxford Brookes University, Schools of

Biological and Molecular Sciences and Planning, Oxford
8 Welford R., Gouldson, A., (1993), Environmental management and business strategy, Pitman Publishing, London
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Audit „due diligence” este un audit efectuat „la
cerere”, constând în exprimarea unei opinii profe-
sioniste ºi autorizate în legãturã cu posibilele
riscuri ºi sarcini financiare ºi de mediu manifestate
înaintea unei proceduri de fuzionare, achiziþie sau
dezinvestire. Situaþia frecvent întâlnitã ºi utilizatã
ca exemplu de risc constatat în urma unor studii
due diligence de mediu este achiziþia unui teren
contaminat care, pentru a fi exploatat agricol, nece-
sitã costuri de remediere; 

Audit operaþional utilizat pentru aprecierea unor
activitãþi care intereseazã mai multe departamente
sau unitãþi ale unei companii, cum ar fi manage-
mentul deºeurilor, al utilizãrii resurselor de
energie etc.;

Auditul produsului sau al ciclului de viaþã al produsu-
lui constã în analiza impacturilor produsului
asupra mediului, de-a lungul stadiilor caracteris-
tice ale ciclului sãu de viaþã: proiectare, producþie,
utilizare ºi renunþare, inclusiv reutilizare ºi reci-
clare.

Principiul integrãrii auditului face ca toate formele de
audit descrise în literatura de specialitate sã se aplice
ºi din perspectiva mediului înconjurãtor. Auditul
extern de mediu are ca obiectiv evaluarea condiþiilor de
mediu la nivel local, regional, naþional ºi îºi exprimã
opiniile într-un raport privind situaþia mediului.
Auditul intern de mediu se concentreazã, în principal
pe douã direcþii:

Evaluarea impactului politicii promovate de enti-
tate, printr-un studiu sistematic al activitãþilor,
obiectivelor, serviciilor, practicilor cu impact
asupra mediului;

Auditul sistemului de management, printr-o veri-
ficare a procedurilor ºi structurilor prin care poli-
tica de mediu este condusã de cãtre entitate.

În ultimii douãzeci de ani, multe companii au rãspuns
influenþei stakeholderilor, în sensul de a-ºi dovedi
responsabilitatea faþã de mediu. Unele dintre ele
(Royal Dutch Shell, British Petroleum, Unilever,
GlaxoSmithKline, Pearson etc.) au început sã publice

informaþii referitoare la mediu utilizând raportarea
corporativã, fie ca parte integrantã a raportului anual,
fie ca rapoarte de mediu voluntare, de sine stãtãtoare.
Cerinþele raportãrii financiare autorizeazã recunoaº-
terea ºi prezentarea completã a problemelor de
mediu, actuale ºi/sau potenþiale. În þãrile recunoscute
ca fiind preocupate de problemele actuale de mediu,
raportãrile corporative cu componentã de mediu au
fost adoptate iniþial de companiile publice, pentru ca
apoi entitãþile private sã adere ºi ele la raportãri con-
secvente de mediu, cerinþã impusã de acceptare ºi
participare în afaceri sustenabile9. De altfel, rapor-
tarea de mediu a devenit un aspect caracteristic pen-
tru orice activitate10. Unele entitãþi au avansat cãtre
integrarea informaþiilor referitoare la mediu în proce-
sele de adoptare a deciziilor prin intermediul certi-
ficãrilor benevole sub cerinþele standardului de ma-
nagement al mediului ISO 14001, precum ºi imple-
mentând sisteme complete de management al mediu-
lui. Ca o componentã a acestei operaþiuni complexe
de integrare, entitãþile folosesc auditul de mediu11.

Alternative ºi perspective 
de abordare a auditului de mediu

În actualul context global de reglementare, auditul de
mediu este o activitate desfãºuratã voluntar. Entitãþile
care desfãºoarã audit de mediu se confruntã cu ges-
tionarea tensiunii dintre argumentele pro ºi contra
identificate în legãturã cu efectuarea acestui audit. 

Argumentele în favoarea auditului de mediu se situeazã
pe latura dezvoltãrii sustenabile ºi poziþionãrii favo-
rabile a entitãþii: 

1) descoperirea timpurie a unor probleme de mediu
asupra cãrora entitatea poate acþiona înainte ca ele
sã devinã semnificative sau de neînlãturat12, evi-
tând astfel afectarea majorã, riscurile ºi costurile
de remediere a mediului, cu îmbunãtãþirea sub-
stanþialã a imaginii publice a entitãþii; 

2) protejarea investiþiilor entitãþii prin procedurile ºi
sistemele create în procesul de auditare cu scopul

9 Darnall, N., Gallagher, D. R., Andrews, R. N. L., (2001), ISO 14001: Greening management systems, în J. Sarkis, Greener man-
ufacturing and operations: From design to delivery and back (pp. 178–190), Sheffield, UK: Greenleaf Publishing

10 Gray, R., Bebbington, J., (2001), Accounting for the environment, Thousand Oaks, CA: Sage Publications
11 Darnall, N., Seol, I. and Sarkis, J. (2009), Perceived stakeholder influences and organizations’ use of environmental audits,

Accounting, Organizations and Society, vol. 34, no. 1: 170-187
12 Stanwick, P., Stanwick, D., (2001), Cut your risks with environmental auditing, The Journal of Corporate Accounting and

Finance, 12, 11–14
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de a îmbunãtãþi permanent activitãþile de mediu13,

14, 15, 16; 

3) resursele proprii investite de entitãþi în tehnologii
care sã protejeze mediul sunt semnificative ºi tre-
buie gestionate cu responsabilitate pentru a realiza
guvernanþa sustenabilã17. 

Argumentele împotriva auditului de mediu se manifestã
atunci când sunt identificate neconformitãþi sau chiar
încãlcãri flagrante ale reglementãrilor de mediu. În
asemenea situaþii, entitatea este obligatã legal sã
raporteze divergenþele faþã de norme, ceea ce conduce
la sancþiuni, penalizãri financiare sau chiar la închi-
derea ei18. Totodatã, implementarea ºi efectuarea audi-
tului de mediu implicã o serie de costuri legate de
pregãtirea pentru auditarea de mediu, antrenarea ºi
motivarea personalului pentru a desfãºura un audit
intern principial sau onorarii susbstanþiale pentru un
audit extern.

Câmpul cercetãrilor privind auditul de mediu este
destul de restrâns. Cercetãrile de pânã acum se cir-
cumscriu conceptului general de audit ºi mai puþin
laturii sale de mediu. Autorii lucrãrilor de specialitate
cu acest subiect percep auditul de mediu ca pe o cate-
gorie standardizatã a practicii de management al
mediului19, 20, 21, fãrã sã discute despre factorii asociaþi
utilizãrii diferitelor tipuri de audituri de mediu22.
Auditul specializat de mediu angajeazã colectarea,
confruntarea, analiza, interpretarea ºi prezentarea
informaþiilor necesare pentru: (1) aprecierea perfor-
manþei în contextul cerinþelor ºi obiectivelor stabilite
pentru un anume aspect; (2) evaluarea gradului de
conformitate cu legislaþia de mediu ºi politica entitãþii

ºi (3) mãsurarea performanþei în concordanþã cu ce-
rinþele standardelor de management al mediului. În
acest scop, misiunea de audit al mediului se orga-
nizeazã din perspectiva circumstanþelor bine identifi-
cate, adaptat mãrimii entitãþii, activitãþilor desfãºu-
rate ºi corespunzãtor culturii corporative. Astfel,
scopul ºi tehnica de auditare diferã, dar pot fi identi-
ficate treptele ºi activitãþile general valabile (tabel 1).

Sub impactul crizei globale ºi implicit al crizei de
mediu, se manifestã tot mai accentuat cerinþa de a
divulga rezultatele auditului. Prima solicitare în acest
sens a venit din partea Consiliului Comunitãþilor Eu-
ropene (CEC) în 1990 ºi a fost susþinutã prin Schema
de Audit ºi Management al Mediului (EMAS), adop-
tatã de CEC în 1993 ºi care impune participanþilor sã
publice situaþii privind mediul.

Având în vedere argumentele pro ºi contra auditãrii
de mediu, precum ºi sistemele de management al
mediului standardizate ºi convergente principiilor
dezvoltãrii sustenabile, literatura de specialitate a contu-
rat patru alternative pentru auditul de mediu (tabel 2).

Din perspectivã culturalã ºi tradiþionalã, auditorii ºi
contabilii sunt disociaþi de aspectele de mediu ºi de
conservare a acestuia. Ca furnizori de informaþii ºi
rapoarte ºi în calitate de giranþi ai acurateþei output-
urilor financiar-contabile pe baza cãrora se constru-
iesc ºi adoptã decizii, ei sunt din ce în ce mai implicaþi
în problemele de mediu. Influenþa contabililor ºi au-
ditorilor provine de la accesul lor la informaþiile
financiare ºi de performanþã, pe care le analizeazã, le
raporteazã ºi le comunicã pentru funcþionarea proce-
sului decizional ºi de evaluare a performanþei. 

13 de Moor, P., de Beelde, I., (2005), Environmental auditing and the role of the accountancy profession: A literature review,
Environmental Management, 36, 205–218

14 O’Dwyer, B., (2001), The legitimacy of accountants’ participation in social and ethical accounting, auditing and reporting, Business
Ethics A European Review, 10, 27–39

15 Pfaff, A. S. P., Sanchirico, C. W., (2000), Environmental selfauditing: Setting the proper incentives for discovery and correction of
environmental harm, Journal of Law, Economics and Organization, 16, 189–208

16 Maltby, J., (1995), Environmental audit: Theory and practices, Managerial Auditing Journal, 10, 15–26
17 Portney, P. R., Stavins, R. N., (2000), Public policies for environmental protection, In Resources for the Future. Washington, DC:

Resources for the Future
18 Emery, A. R. T., Watson, M. (2003), “Eco-auditing and environmental liability: An international perspective”, Managerial

Auditing Journal, 18(8), 631–636
19 Hillary, R. (1998),” Environmental auditing: Concepts, methods and developments”, International Journal of Auditing, 2,

71–85
20 Tilt, C.A. (2001), “The content and disclosure of Australian corporate environmental policies”, Accounting, Auditing and

Accountability Journal, 14, 190–212
21 Khanna, M.; Anton, W.R.Q. (2002), “Corporate environmental management: Regulatory and market-based Incentives”,

Land Economics, 78, 539–558
22 Darnall, N.; Seol, I.; Sarkis, J. (2009) „Perceived stakeholder influences and organizations’ use of environmental audits”,

Accounting, Organizations and Society, vol. 34, no. 1: 170-187
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De asemenea, sunt cei care pot încuraja transparenþa,
decizia corectã privind procurarea ºi consumul de re-
surse ºi recunoaºterea impactului activitãþilor asupra
mediului fãrã sã încalce standardele ºi reglementãrile
contabile existente. Organizaþia Internaþionalã a Înal-
telor Instituþii de Audit, prin grupul sãu de lucru pe
probleme de auditarea mediului23 a identificat trei
perspective ale auditului orientat pe probleme de
mediu. Acestea sunt: auditul situaþiilor financiare,
auditul de conformitate ºi auditul performanþei. 

Auditul situaþiilor financiare se concentreazã pe
aspectele relevante în legãturã cu mediul, ce au
impact asupra componentelor de detaliu ale acestora,
ca de exemplu: acþiunile de prevenire, stopare sau
remediere a distrugerilor mediului; conservarea re-
surselor regenerabile ºi neregenerabile; consecinþe ale
încãlcãrii legislaþiei de mediu ºi ale unor obligaþii de
mediu impuse de stat (taxe cu suport ecologic, obliga-
þii pentru pagube provocate de proprietarii anteriori
etc.). Auditul de conformitate în legãturã cu mediul este
în mãsurã sã ofere garanþii cã activitãþile organizate la
nivelul supus auditãrii sunt în concordanþã cu legile,
standardele ºi politicile de mediu. Auditarea perfor-
manþei de mediu include certificãri referitoare la: (1)
indicatorii de eco-performanþã, corect regãsiþi în per-
formanþa globalã a entitãþii ºi (2) programele de me-
diu conduse în mod economic, eficient ºi eficace.

Auditul de mediu 
- abordare managerialã

Aplicarea auditului de mediu activitãþilor unei enti-
tãþi se face în paralel cu modul în care respectiva enti-
tate utilizeazã auditul calitãþii. În dorinþa de asumare
a procesului îmbunãtãþirii permanente, entitãþile care
se bazeazã pe auditul calitãþii au garanþia cã apre-
cierea calitãþii se face constant, iar în cazul semnalãrii
unor defecte de produs sau deficienþe în activitate
sunt luate mãsurile corective adecvate24. Ele folosesc
de asemenea planificarea pe termen lung ºi monitori-

zeazã progresele înregistrate pentru obþinerea rezul-
tatelor scontate. În mod similar, entitãþile care utili-
zeazã auditul de mediu încearcã sã se asigure cã im-
pactul asupra mediului este mãsurat continuu, cã
obiectivele de mediu sunt îndeplinite ºi cã sunt între-
prinse mãsuri de ameliorare atunci când apar pro-
bleme25.

Managementul se desfãºoarã pe douã componente
majore: menþinerea ºi îmbunãtãþirea continuã a activi-
tãþii. Actuala conjuncturã mondialã impune respec-
tarea principiilor dezvoltãrii sustenabile, ceea ce
înseamnã tratarea cu maximã responsabilitate ºi com-
petenþã a problemelor de mediu. La nivel european,
preocupãrile legate de mediul natural sunt foarte
serioase ºi susþinute printr-un Directorat General de
Mediu (DGEnvironment) al Comisiei Europene care
promoveazã, implementeazã ºi certificã Eco-Auditul
sau Schema de Eco-Management ºi Audit. Într-o eva-
luare cantitativã efectuatã de CE, dominatã de cifre ºi
raþionamente unilaterale, lipsite de conotaþii calita-
tive, România se plaseazã în eºalonul inferior al
þãrilor membre UE care au implementat ºi certificat
EMAS pânã la 31.03.2009. Astfel, ne situãm înaintea
Lituaniei ºi Bulgariei, care nu au entitãþi sau aºezãri
(unitãþi administrativ-teritoriale: judeþe, municipii,
oraºe, comune ºi/sau zone industriale cu impact
asupra mediului) certificate EMAS. În þara noastrã
existã o organizaþie certificatã în acest sens, dar nu
avem aºezãri înregistrate EMAS. Ca termene de com-
paraþie prezentãm: Ungaria cu 18 organizaþii ºi 21 de
aºezãri, Grecia, cu 62 de organizaþii ºi 462 de aºezãri;
Germania, prima clasatã în aceastã evaluare, cu 1417
organizaþii ºi 1862 aºezãri26. 

În opinia noastrã, cerinþele adresate României prin
protocolul de aderare UE, situaþia mediului natural,
descrisã în cifre ºi vizibilã la tot pasul, precum ºi
implementarea principiilor dezvoltãrii sustenabile, im-
pun un management de mediu conºtient, sub forma
Sistemul de Management al Mediului (SMM) care per-
mite entitãþilor sã atingã, sã realizeze ºi sã demonstre-
ze îmbunãtãþirea continuã a performanþei de mediu27.

23 INTOSAI WGEA, (2000), Guidance on Conducting Audits of Activities with an Environmental Perspective, disponibil on-line:
http://www.issai.org/media%28416,1033%29/ISSAI_5110E.pdf 

24 Corbett, C.; Montes-Sancho, M.; Kirsch, D. (2005), “The financial impact of ISO 9000 certification in the United States: An
empirical analysis”, Management Science, 51, 1046–1059

25 Darnall, N.; Seol, I.; Sarkis, J. (2009) „Perceived stakeholder influences and organizations’ use of environmental audits”,
Accounting, Organizations and Society, vol. 34, no. 1: 170-187

26 Sursa: http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/5_5articles_en.pdf 
27 Caraiani, C., Lungu, C. I., Dascãlu, C., (2007), Green Accounting – a Helping Instrument in European Harmonization of

Environmental Standards, Database Social Science Research Network (SSRN), disponibil on-line: http://ssrn.com/
abstract=1014012, ISSN 1556-5068
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SMM face parte dintr-un proces integrat de management
de mediu, caracterizat printr-o serie de faze ce includ
auditarea mediului ºi care sunt standardizate la nivel
internaþional, european ºi naþional. Aceste faze sunt:

Adoptarea unei politici de mediu care sã confirme
ºi sã promoveze îmbunãtãþirea permanentã a per-
formanþei de mediu;

Acceptarea unei verificãri sistematice pentru iden-
tificarea problemelor semnificative de mediu ºi a
efectelor acestora;

Elaborarea unor programe de mediu cu obiective,
þeluri ºi acþiuni clare ºi precise;

Adoptarea unui SMM pentru a implementa acþiu-
nile necesare îndeplinirii obiectivelor;

Organizarea periodicã a auditului de mediu pen-
tru a mãsura performanþa ºi impactul asupra me-
diului;

Întocmirea unei declaraþii de mediu asupra eco-
performanþei;

Obþinerea unei certificãri independente a raportu-
lui de mediu, prin auditare externã.

Situându-ne pe componenta managerialã de îmbunã-
tãþire permanentã, aducem în atenþie diagrama
Deming, cunoscutã drept ciclul PDCA (Plan-Do-
Check-Act):

Planificare → stabilirea obiectivelor ºi a direcþiilor
de acþiune pentru a obþine rezultatele dorite;

Acþiune → implementarea planului ºi deter-
minarea performanþei în noile condiþii;

Control → monitorizarea ºi evaluarea efectelor acþi-
unii întreprinse ºi raportarea rezultatelor spre a fi
comparate cu obiectivele ºi rezultatele scontate;

Ameliorare → identificarea cãilor de schimbare
necesare îmbunãtãþirii procesului, în toate cele
patru stadii ale sale, înainte ca el sã fie reluat. 

Esenþa ciclului PDCA este bucla feedback-ului, rea-
lizatã dupã fiecare închidere a cercului, astfel încât
managerii sã identifice ºi sã îmbunãtãþeascã procesele
ºi procedurile care nu corespund obiectivelor28.
Modelul de dezvoltare continuã, prezentat sugestiv
prin diagrama Deming, stã la baza construcþiei stan-
dardului de management al calitãþii (ISO 9000:2000,

ISO9001:2008) ºi a fost preluat ºi în standardul de
management al mediului (ISO 14001:2004), al cãrui
corespondent european este EMAS. Deºi standardul
internaþional ºi schema europeanã de management ºi
audit sunt convergente, existã aspecte de abordare ºi
de detaliu care le diferenþiazã:

Pentru implementarea unui SMM eficient, se parcurg
ciclic cele patru faze ale diagramei, cu îndeplinirea
mai multor activitãþi în fiecare fazã. În figura 1 pre-
zentãm, pe structura ciclului PDCA, câteva activitãþi
necesare în acest sens.

SMM presupune o ameliorare continuã a perfor-
manþelor entitãþii, un control intern ºi extern periodic,
dar ºi instruirea angajaþilor ºi a colaboratorilor prin
programe în domeniul combaterii poluãrii solului sau
formãri speciale pentru posturile de muncã expuse la
riscuri de poluare. 

Auditul de mediu presupune un diagnostic periodic
oferit de auditori agreaþi ºi elaborarea unei declaraþii
de mediu. 

Declaraþia de mediu reprezintã documentul care
defineºte obiectivele de reducere a impactului activi-
tãþilor entitãþii asupra mediului înconjurãtor ºi reali-
zeazã o schemã directoare în domeniul protecþiei
mediului, ce oferã o viziune pe termen mediu ºi lung
cu privire la evoluþiile prevãzute în relaþia cu mediul
natural. 

Fundamentarea ºi implementarea unui SMM trans-
parent ºi auditabil implicã abordarea progresivã a
metodologiilor, instrumentelor ºi standardelor de
management ºi reducere a impactului asupra mediu-

28 Dascãlu, C.; Caraiani, C.; Dumitrana, M.; Lungu, C. I., (2007), Management by doing - an accounting challenge from TQM per-
spective (I), Analele Universitãþii Oradea-ªtiinþe Economice, TOM XVI, Volum II/ 2007, pp.264 – 268
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lui, valabile în cadrul strategiei de dezvoltare suste-
nabilã. Credibilitatea externã a unei entitãþi se con-
struieºte pe o judecatã complexã, realizatã prin abor-
darea corelatã a aspectelor economice, sociale ºi de
mediu asupra cãrora existã o garantare rezonabilã ºi
profesionistã certificatã de cãtre auditori. 

Dacã latura economicã este reglementatã sub aspect
contabil ºi de audit, palierele social ºi de mediu sunt
standardizate, dar voluntare. 

În opinia noastrã, este necesar ca entitãþile din Româ-
nia sã acorde importanþã în egalã mãsurã atât
aspectelor economice, cât ºi celor sociale ºi de mediu,
impactul negativ necontrolat al celor din urmã fiind
distrugãtor (dispariþia suportului natural de desfã-
ºurare a activitãþii, degradarea masivã a condiþiilor 
de manifestare a resursei umane, modificarea sau
chiar epuizarea unor resurse naturale indispensabile
etc.).

Concluzii
Aceastã cercetare evalueazã stadiul cunoaºterii în
domeniul auditului de mediu, promoveazã în cadrul

profesiei contabile aspectele legate de mediu ºi pro-
pune un mod de acþiune pentru implementarea SMM
ºi implicit a auditãrii mediului, în scopul responsabi-
lizãrii corporative eco-sociale. 

Demersul ºtiinþific a arãtat cã auditul de mediu îi
intereseazã atât pe stakeholderii interni (acþionari,
asociaþi, manageri ºi simpli angajaþi), cât ºi pe cei
externi (potenþiali investitori, furnizori, clienþi actuali
sau potenþiali etc.). 

Entitãþile din România au relaþii parteneriale cu com-
panii din þãrile europene, astfel cã EMAS, instrument
managerial recunoscut ºi utilizat în spaþiul european,
este oportun din acest punct de vedere. 

Având clienþi ºi în þãri din afara Europei, entitãþile se
pot orienta cãtre ISO 14001. Implementarea SMM con-
form EMAS, cât ºi ISO 14001 este necesarã ºi încura-
jatã cel puþin din urmãtoarele motive:

Garanteazã performanþã, declarând ca obiectiv prin-
cipal îmbunãtãþirea performanþei de mediu a orga-
nizaþiilor ce îºi asumã angajamente de evaluare ºi
reducere a impactului lor asupra mediului;

Oferã credibilitate prin natura externã ºi indepen-
dentã a înregistrãrii ºi a procesului de verificare,
precum ºi prin publicarea informaþiilor din decla-
raþia de mediu;

Impune transparenþã prin însuºi obiectivul EMAS,
care solicitã informarea publicã cu privire la per-
formanþa de mediu a entitãþii. Aceasta se reali-
zeazã prin declaraþia de mediu, care oferã infor-
maþii publicului asupra impactului de mediu, per-
formanþei si a modului în care organizaþia se
implicã activ prin angajaþii sãi în implementarea
schemei. Utilizarea logo-ului EMAS este o inspi-
ratã atenþionare vizualã, care demonstreazã anga-
jamentul entitãþii pentru îmbunãtãþirea perfor-
manþei de mediu ºi genereazã încredere în infor-
maþiile oferite.

Recunoaºteri
Aceastã lucrare reprezintã o parte a proiectului
de cercetare cu tema „Contabilitatea verde – stra-
tegii transdisciplinare cãtre contabilitatea socio-eco-
nomicã ºi de mediu”, finanþat de CNCSIS prin
Planul Naþional de Cercetare, Dezvoltare ºi
Inovare - PN II, Program Idei, domeniul ªtiinþe
Economice, cod ID_827. 
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Introducere
În numãrul 10(2009) al revistei Audit Financiar, sub
titlul „Monitorizarea activitãþii de audit financiar -
atribuþie prioritarã în domeniul asigurãrii calitãþii”,
au fost prezentate principalele coordonate urmãrite
de cãtre Departamentul de Monitorizare ºi Compe-
tenþã Profesionalã (DMCP) din cadrul Camerei Audi-
torilor Financiari din România (Camera) în activitatea
de monitorizare a auditorilor financiari care au fost
evaluaþi cu calificativele D,C ºi B, conform cerinþelor
Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European ºi a
Consiliului, precum ºi ale Ordonanþei de Urgenþã a
Guvernului (OUG) nr. 90/2008 privind auditul statu-
tar al situaþiilor financiare anuale ºi al situaþiilor
financiare anuale consolidate, aprobatã cu modificãri
prin Legea nr. 278/2008.

În acest articol ne propunem sã prezentãm una dintre
prelegerile susþinute cu ocazia cursurilor suplimenta-
re de pregãtire profesionalã, respectiv „Evenimentele
ulterioare”, domeniu reglementat de Standardul
Internaþional de Audit (ISA) 5601 ºi sã-l ilustrãm prin
studii de caz.

Metodologia de cercetare
Pentru realizarea cercetãrii s-a efectuat o docu-
mentare pe baza reglementãrilor legale în domeniu,

Urania MOLDOVANU*
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The article makes comments on the International Standard on
Auditing 560 "Subsequent events", in the field of the a of the
subsequent event concept, the signification of certain key
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report is issued, audit procedures after the reporting date. 
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constând în standardele internaþionale de contabili-
tate ºi audit relevante ºi în procedurile stabilite de
Camerã în aplicarea acestor standarde.

De asemenea, pentru elaborarea studiilor de caz au
fost analizate Notele de inspecþie întocmite la audi-
torii financiari aflaþi în perioada de monitorizare, pre-
cum ºi aspectele sesizate Camerei de organismele de
reglementare a unor domenii de interes public, în
legãturã cu activitatea unor auditori financiari.

1. Conceptul de eveniment 
ulterior – clasificare

Conceptul de eveniment ulterior, astfel cum este
definit în legislaþia internaþionalã (Standardul Inter-
naþional de Contabilitate - IAS 10, Standardul
Internaþional de Audit - ISA 560), este similar cu cel
prezentat în Reglementãrile naþionale (Reglemen-
tãrile contabile conforme cu directivele europene
aprobate prin OMFP nr. 1752/20052, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare - OMFP 1752/2005, astfel:

ISA 560, intrat în vigoare la data de 31 decembrie
2006, utilizeazã termenul de „evenimente ulte-
rioare” pentru referire atât la evenimentele care
apar între sfârºitul perioadei de raportare ºi data
raportului auditorului, cât ºi pentru faptele
descoperite ulterior raportului auditorului.

IAS 10 „Evenimente ulterioare datei bilanþului”,
intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005, se referã la
tratamentul contabil al evenimentelor, atât favora-
bile, cât ºi nefavorabile, care au loc între data
bilanþului ºi data la care situaþiile financiare sunt
autorizate pentru publicare ºi identificã douã
tipuri de evenimente:
a) cele care fac dovada condiþiilor existente la data

bilanþului (evenimente care conduc la ajustarea
situaþiilor financiare ulterior datei bilanþului);

b) cele care oferã indicaþii despre condiþii apãrute
ulterior datei bilanþului (evenimente care nu
conduc la ajustarea situaþiilor financiare).

OMFP nr. 1752/2005, intrat în vigoare la 1 ianuarie
2006, defineºte evenimentele ulterioare datei
bilanþului ca fiind acele evenimente favorabile sau
nefavorabile care au loc între data bilanþului ºi
data la care situaþiile financiare anuale sunt auto-
rizate pentru publicare, identificând douã situaþii:

a) informaþii ulterioare privind evenimente care
avuseserã loc la data bilanþului, ale cãror efecte
(venituri, cheltuieli suplimentare) se înregis-
treazã;

b) informaþii pentru evenimente petrecute ulterior
datei situaþiilor financiare, care se prezintã în
note.

Semnificaþia unor termeni – cheie:

Data situaþiilor financiare - data celui mai recent
bilanþ din situaþiile financiare auditate;

Data aprobãrii situaþiilor financiare - cea mai re-
centã datã la care persoanele cu autoritatea recu-
noscutã declarã cã au întocmit un set complet al si-
tuaþiilor financiare ºi cã ºi-au asumat responsabili-
tatea pentru acestea;

Data raportului de audit - data la care auditorul
alege sã-ºi dateze raportul referitor la situaþiile
financiare. Raportul de audit nu va fi emis mai
devreme de:
- data la care auditorul a obþinut probe de audit

suficiente ºi adecvate pe care sã-ºi bazeze
opinia asupra situaþiilor financiare;

- data obþinerii probelor cã a fost întocmit setul
complet al situaþiilor financiare ºi cã aceia cu
autoritatea recunoscutã au declarat cã ºi-au
asumat responsabilitatea pentru acestea;

Data emiterii situaþiilor financiare - data la care
raportul auditorului ºi situaþiile financiare audi-
tate sunt puse la dispoziþia terþilor/data la care au
fost depuse la o autoritate de reglementare.

2. Responsabilitatea auditorului

Scopul ISA 560 este de a stabili standarde ºi de a
furniza recomandãri cu privire la responsabili-
tatea auditorului în legãturã cu evenimentele
ulterioare. 

Auditorul trebuie sã ia în considerare efectul eveni-
mentelor ulterioare asupra situaþiilor financiare, pre-
cum ºi asupra raportului auditorului.

Responsabilitatea auditorului, în legãturã cu efectele
unor astfel de evenimente, se extinde pânã la data la
care raportul de audit este emis ºi semnat. Auditorul

2 OMFP nr. 1752/2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1080/30.11.2005, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.



46

Auditul ºi raportãrile financiare, de la teorie la practicã

poate sã emitã raportul sãu doar dacã situaþiile fi-
nanciare au fost finalizate ºi adoptate de entitate.

Pentru a evita orice confuzii referitoare la responsabi-
litatea auditorului pentru evenimentele ce au loc între
emiterea situaþiilor financiare ºi semnarea raportului
auditorului, raportul auditorului ar trebui semnat cel
mai târziu în aceeaºi zi.

Rãspunderea auditorului se extinde ºi asupra eveni-
mentelor care apar ulterior datei raportului de audit,
dar nu mai târziu de data aprobãrii situaþiilor finan-
ciare de cãtre conducere, sub condiþia ca aceste eveni-
mente sã fie dezvãluite auditorului.

Dacã în perioadele anterioare situaþiile financiare au
fost auditate de cãtre alþi auditori, responsabilitatea
pentru evenimentele ulterioare apãrute între data
situaþiilor financiare ale perioadei precedente ºi data
efectivã a situaþiilor financiare anuale revine audi-
torului precedent.

În cazul în care situaþiile financiare anuale sau infor-
maþiile financiare ale perioadelor interimare publicate
nu au fost auditate, iar auditorul curent considerã cã
acestea nu sunt întocmite conform cadrului de
raportare, el ar trebui sã insiste ca managementul sã le
revizuiascã.

În cazul în care conducerea nu este de acord sã revi-
zuiascã situaþiile financiare sau prezentãrile de infor-
maþii interimare ale perioadei precedente, auditorul
va fi nevoit sã modifice raportul sãu ºi sã descrie na-
tura neconcordanþei faþã de cadrul de raportare.

În cazul în care conducerea nu este de acord sã revi-
zuiascã situaþiile financiare sau prezentãrile de infor-
maþii interimare ale perioadei precedente, auditorul

va fi nevoit sã modifice raportul sãu ºi sã descrie
natura neconcordanþei faþã de cadrul de raportare. 

3. Evenimente care apar pânã la
emiterea raportului auditorului

Standardul de audit 560 ,,Evenimente ulterioare”
cere auditorului sã aplice proceduri de audit con-
cepute pentru a furniza probe de audit suficiente
ºi adecvate cu privire la faptul cã au fost identifi-
cate toate evenimentele apãrute pânã la data
raportului auditorului ºi care pot necesita
ajustarea situaþiilor financiare sau prezentarea în
situaþiile financiare. 

Evenimentele apãrute ulterior datei de raportare pot
fi favorabile sau nefavorabile ºi se referã la toate
evenimentele ce apar între data de raportare, indife-
rent dacã sunt sau nu corelate condiþiilor existente la
aceastã datã, ºi data raportului. 

Prin urmare, principala problemã ce trebuie rezolvatã
este care dintre evenimentele apãrute trebuie sã fie
ajustate. 

Procedurile de audit în perioada ulterioarã datei de
raportare

Procedurile de audit pentru identificarea eveni-
mentelor care pot necesita ajustãri ale situaþiilor
financiare sau prezentãri în situaþiile financiare vor fi
efectuate cât mai aproape posibil de data raportului
auditorului. Aceste proceduri completeazã proce-
durile care pot fi aplicate tranzacþiilor specifice care
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apar dupã data situaþiilor financiare, pentru obþinerea
probelor de audit referitoare la soldurile conturilor la
data situaþiilor financiare (testarea stocurilor în ve-
derea respectãrii separãrii exerciþiilor; plãþile cãtre
creditori; revizuirea registrului de casã dupã sfârºitul
exerciþiului etc.). 

În cadrul secþiunii B „Revizuirea generalã a situaþiilor
financiare”, din Normele de audit, auditorii financiari
trebuie sã completeze „Lista de verificare B1 pentru
revizuirea evenimentelor ulterioare”. Aceste proce-
duri se referã la:

a) Revizuirea procedurilor care au fost stabilite de
conducere pentru a asigura identificarea eveni-
mentelor care ar putea sã aparã ulterior datei de
raportare;

b) Citirea proceselor verbale ale adunãrilor generale
ale acþionarilor, ale persoanelor însãrcinate cu
guvernanþa, ale ºedinþelor conducerii, comitetelor
executive ºi a celor de audit, þinute dupã data de
raportare ºi intervievarea aspectelor discutate la
întruniri pentru care procesele verbale nu sunt
încã disponibile;

c) Analizarea ultimelor prezentãri de informaþii la
perioade interimare, publicate de entitate, a bu-
getelor, fluxurilor de trezorerie previzionate, pre-
cum ºi a oricãror alte rapoarte ale conducerii;

d) Revizuirea informãrilor primite de conducere din
partea avocaþilor referitoare la litigii ºi revendicãri
sau extinderea unor intervievãri anterioare;

e) Verificarea urmãtoarelor jurnale ºi documente
pentru perioada ulterioarã datei bilanþului:
- jurnalul de casã ºi extrasele de cont;
- jurnalul vânzãrilor zilnice;
- jurnalul cumpãrãrilor zilnice.

f) Investigarea posibilitãþii ca, în perioada ulterioarã
în care auditorul este responsabil, sã fi apãrut, ori
sã fi fost angajate în numele societãþii, noi obligaþii,
împrumuturi sau garanþii;

g) Intervievarea conducerii cu privire la apariþia
evenimentelor ulterioare care ar putea afecta, prin
ajustare, situaþiile financiare sau care ar implica
prezentarea în Note.

Exemple de întrebãri relevante:

Starea curentã a elementelor care au fost contabi-
lizate pe baza unor date preliminare sau neconclu-
dente;

Dacã au avut loc sau sunt planificate vânzãri sau
achiziþii de active;

Dacã s-au emis noi acþiuni sau obligaþiuni sau a
fost realizat sau planificat un contract de fuziune
sau de lichidare;

Dacã existã active preluate de stat sau dacã au fost
distruse ca urmare a unei situaþii de forþã majorã;

Dacã s-au contractat noi angajamente, împrumu-
turi sau garanþii;

Dacã se înregistreazã contingenþe, indiferent de
naturã;

Dacã a avut loc sau a fost planificatã orice contabi-
lizare neobiºnuitã;

Dacã orice eveniment care a apãrut sau este posi-
bil sã aparã ar putea sã aducã atingere politicilor
contabile utilizate pentru întocmirea situaþiilor
financiare, ca, de exemplu, dacã un astfel de eve-
niment ar putea afecta continuitatea activitãþii en-
titãþii.

Multe proceduri de audit ce fac referire la eveni-
mentele ulterioare tip „Cutt-off”, de exemplu, vizeazã
în principal tranzacþiile efectuate dupã data de
raportare a situaþiilor financiare. 

Cel mai important aspect al revizuirii este identifi-
carea cifrelor sau a notelor din situaþiile financiare
care sunt bazate într-o anumitã mãsurã pe estimãri ºi
pentru care existã acum noi probe privind valoarea
sau efectul lor. În astfel de cazuri, cifrele provizorii
trebuie ajustate.

În cazul în care o filialã, o divizie, o sucursalã a
entitãþii este auditatã de un alt auditor, auditorul va
lua în considerare procedurile celuilalt auditor în ceea
ce priveºte evenimentele dupã sfârºitul perioadei.

Atunci când auditorul descoperã evenimente care
afecteazã în mod semnificativ situaþiile finan-
ciare, acesta va evalua dacã evenimentele sunt
contabilizate corespunzãtor ºi prezentate adecvat
în situaþiile financiare

Din exemplele prezentate în continuare rezultã ºi
deosebirile dintre cele douã tipuri de evenimente
(cele care necesitã ajustarea situaþiilor financiare ºi
cele care necesitã numai prezentarea în note), precum
ºi conjunctura în care acelaºi eveniment primeºte un
tratament sau altul.
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3.1 Exemple de evenimente ulterioare care
fac obiectul ajustãrii situaþiilor financiare

Potrivit cerinþelor Standardului Internaþional de
Contabilitate - IAS 10 „O entitate va ajusta valorile
recunoscute în situaþiile financiare pentru a reflecta
evenimente ulterioare datei bilanþului” cum sunt: 

Studiu de caz:

a) Soluþionarea ulterioarã datei de raportare a unui
litigiu care confirmã cã o entitate are o obligaþie
prezentã la data de raportare.

În aceastã situaþie entitatea va trebui sã ajusteze
orice provizion recunoscut anterior legat de acest
litigiu sau sã recunoascã un nou provizion.

La data situaþiilor financiare, 31 decembrie anul N,
este în curs de desfãºurare un litigiu de calitate cu
unul dintre principalii clienþi externi, pentru daune
solicitate entitãþii auditate în suma de 250.000 euro,
reprezentând pierderi ale clientului provocate de
neîndeplinirea unor obligaþii contractuale ca urmare
a primirii unui lot de materii prime necorespunzã-
toare calitativ. 

Entitatea evidenþiazã la 31 decembrie anul N numai
creanþa comercialã, în suma de 180.000 euro, precum
ºi o ajustare pentru depreciere de egalã valoare, fãrã a
constitui provizion pentru litigii, considerând cã nu
se întrevãd ºi alte ieºiri de resurse. 

În conformitate cu pct. 184(1) din OMFP nr.
1752/2005, respectiv par. 14 din IAS 37, un provizion
este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertã,
care poate fi recunoscut numai în momentul în care:

- o entitate are o obligaþie curentã (legalã sau impli-
citã) generatã de un eveniment anterior;

- este probabil ca o ieºire de resurse care încorpo-
reazã beneficii economice sã fie necesarã pentru a
onora obligaþia respectivã ºi;

- poate fi realizatã o estimare credibilã a valorii obli-
gaþiei.

La 31 martie anul N+1 instanþa de judecatã compe-
tentã s-a pronunþat definitiv asupra obligaþiei entitãþii
de a achita clientului reclamant suma de 250.000 euro
ºi de a-ºi ridica marfa necorespunzãtoare calitativ, pe
costurile sale. 

Rezultã o datorie curentã de 70.000 euro, care priveºte
exerciþiul auditat, neevidenþiatã de entitate.

Potrivit IAS 37, dacã o entitate are un contract
oneros, obligaþia contractualã curentã va fi recu-
noscutã ºi evaluatã ca un provizion. 

Standardul defineºte un contract oneros ca fiind „acel
contract în care costurile inevitabile implicate de stingerea
obligaþiilor asumate prin contract depãºesc beneficiile eco-
nomice estimate a se obþine din prezentul contract”.

Auditorul va aplica proceduri specifice privind:
- revizuirea informãrilor primite din partea avo-

caþilor referitoare la litigii ºi revendicãri sau extin-
derea unor interogãri anterioare;

- intervievarea conducerii în ceea ce priveºte ariile
de risc ºi contingenþele, concluzionând cã se
impune constituirea unui provizion pentru litigii,
în sumã de 70.000 euro. 

În consecinþã, auditorul va solicita conducerii entitãþii
sã efectueze o ajustare prin recunoaºterea unui pro-
vizion:

681.2               =           151.1 -    70.000 euro
„Cheltuieli de „Provizioane
exploatare privind pentru litigii”
provizioanele” 

Menþionãm cã IAS 10 nu recomandã prezentarea acestei
obligaþii ca o datorie contingentã din cauzã cã soluþionarea
oferã dovezi suplimentare, ce ar putea fi luate în conside-
rare în precizarea valorii ºi exigibilitãþii datoriei.

Un contingent este un activ sau o obligaþie posibilã care
apare ca urmare a unor evenimente trecute, a cãror exis-
tenþã ar putea fi confirmatã de apariþia sau de neapariþia
unuia sau mai multor evenimente viitoare, neaflate total
sub controlul entitãþii. 

Preocuparea principalã a auditorului în legãturã cu
datoriile ºi activele contingente este aceea de a afla
dacã un eveniment ulterior este posibil sã aparã.

Datoriile contingente pot fi provizionate doar dacã
pot fi mãsurate credibil ºi este probabil ca un eveni-
ment viitor sã aparã. Chiar dacã datoriile contingente
nu pot fi mãsurate credibil sau este improbabil sã
aparã, vor trebui totuºi prezentate în Notele la situaþi-
ile financiare (ex.: cheltuielile care vor fi prilejuite de
readucerea stocurilor în entitate).

În cazul în care conducerea refuzã sã efectueze
ajustarea auditorul modificã raportul de audit, emi-
þând o opinie cu rezerve, prin:

Inserarea în raportul auditorului a unui paragraf
distinct: „Societatea este în litigiu cu un client extern
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pentru daune - interese contractuale semnificative, pen-
tru care nu a recunoscut nici un provizion, deºi stadiul
procesului la data întocmirii situaþiilor financiare suge-
reazã o ieºire apropiatã de resurse”. 

Exprimarea de cãtre auditor a unei opinii cu re-
zerve, având în vedere existenþa unui dezacord cu
conducerea referitor la gradul de adecvare a
prezentãrii informaþiilor referitoare la situaþiile
financiare.

„În opinia noastrã, cu excepþia efectului asupra
situaþiilor financiare al aspectelor la care s-a fãcut
referire la paragraful anterior, situaþiile financiare
prezintã în mod adecvat, sub toate aspectele sem-
nificative, poziþia financiarã a societãþii la 31.12
anul N, în conformitate cu OMFP nr. 1752/2005 cu
modificãrile ulterioare”

b) Primirea unei informaþii ulterior datei de
raportare, care indicã faptul cã un activ era deja
depreciat la data de raportare sau cã valoarea
unei pierderi din depreciere recunoscutã anterior
ar trebui sã fie ajustatã. 

(i) Falimentul unui client a apãrut ulterior datei de
raportare, iar condiþiile de intrare în faliment exis-
tau la data bilanþului;

Considerãm cã unul dintre cei mai mari clienþi ai unei
entitãþi intrã în faliment începând cu 1 martie anul N.
La data de raportare, 31 decembrie anul N-1, cre-
anþele entitãþii asupra clientului erau de 172.000 lei,
datând de circa doi ani. Entitatea considerã cã va
putea încasa în totalitate creanþa deþinutã asupra
clientului ºi cã nu este necesarã ajustarea valorii con-
tabile a contului de creanþe comerciale. Aparent,
evenimentul ulterior al intrãrii în faliment al clientu-
lui existã, dar nu a fost cunoscut de entitate la data de
raportare, respectiv la 31 decembrie anul N-1.

În cadrul revizuirii evenimentelor ulterioare, audi-
torul extinde interogãrile desfãºurate anterior cu con-
sultanþii juridici ai firmei cu privire la litigii ºi ajunge
la concluzia cã perspectiva falimentului clientului era
cunoscutã, având în vedere solicitãrile repetate ale
acestuia, de eºalonare a plãþii datoriilor sale comer-
ciale, cu ocazia discuþiilor purtate în ºedinþele de con-
ciliere. În mod normal, evenimentele de acest tip cer
ajustarea pentru cã în mod obiºnuit reprezintã
condiþii existente la data de referinþã ºi care au fost
înregistrate de-a lungul unei perioade ulterioare.

Considerând cã situaþia existentã poate determina
deteriorarea poziþiei financiare a entitãþii auditate,
auditorul va solicita conducerii sã efectueze ajustãri
pentru deprecierea creanþelor:

681.4 =           491 -  172.000 lei
„Cheltuieli de exploatare „Ajustãri pentru
privind deprecierea deprecierea
activelor circulante” creanþelor - clienþi”

Potrivit cerinþelor OMFP nr. 1752/2005 pct. 121(2),
„Evaluarea activelor circulante”, „ajustãrile de valoare
se fac pentru activele circulante în vederea prezentãrii aces-
tora la cea mai micã valoare de piaþã sau, în circumstanþe
speciale, la o altã valoare minimã atribuibilã la data
bilanþului”.

În cazul în care conducerea refuzã sã efectueze
ajustarea, auditorul modificã raportul de audit, emi-
þând o opinie cu rezerve, prin:

Inserarea în raportul auditorului a unui paragraf
distinct:

„Aºa cum rezultã din Nota nr. 5, Societatea are o
expunere semnificativã faþã de un client incert,
pentru care nu a recunoscut nicio ajustare pentru
depreciere, deºi pânã la data întocmirii situaþiilor
financiare acesta a fost declarat în stare de fali-
ment” 

Exprimarea opiniei cu rezerve:

„În opinia noastrã, cu excepþia efectului asupra
situaþiilor financiare al aspectelor la care s-a fãcut
referire la paragraful anterior, situaþiile financiare
prezintã în mod adecvat, sub toate aspectele sem-
nificative, poziþia financiarã a societãþii la 31.12
anul N, în conformitate cu OMFP nr. 1752/2005 cu
modificãrile ulterioare “.

Pe de altã parte, dacã auditorul poate determina cã, la
data de raportare, clientul prezenta o stare de sãnãtate
financiarã, iar intrarea sa în faliment dupã data de ra-
portare este datoratã unor cauze de forþã majorã sau
calamitãþilor naturale nu este necesarã ajustarea, ci
doar prezentarea în notele de la situaþiile financiare.
Evenimentul ulterior existã, dar nu a fost cunoscut de
entitate la data bilanþului, data de raportare. 

(ii) Vânzarea stocurilor dupã data de raportare poate
sã furnizeze informaþii despre valoarea realizabilã
netã la data de raportare
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Valoarea realizabilã netã a unui stoc este cu precãdere
determinatã prin examinarea vânzãrilor realizate ul-
terior datei de raportare, care furnizeazã informaþii
relevante în legãturã cu valoarea stocului respectiv.
Auditorul poate decide sã utilizeze evenimente sau
tranzacþii care apar dupã data de raportare, dar ante-
rior datei la care se semneazã raportul de audit, ca
evidenþe (documentaþie) pentru mãsurarea valorii
juste. 

IAS 2 „Stocuri” defineºte valoarea realizabilã
netã ca fiind preþul de vânzare estimat ce ar putea
fi obþinut pe parcursul desfãºurãrii normale a
activitãþii, mai puþin costurile estimate pentru
finalizarea bunului ºi a costurilor necesare
vânzãrii.

De asemenea, vânzarea unui activ la o perioadã
scurtã dupã data situaþiilor financiare, poate furniza
un suport consistent pentru evaluarea valorii juste la
data situaþiilor financiare.

IAS 16 „Imobilizãri corporale” defineºte valoarea
justã ca reprezentând suma pentru care un activ ar
putea fi schimbat de bunãvoie între douã pãrþi
aflate în cunoºtinþã de cauzã, în cadrul unei tran-
zacþii cu preþul determinat obiectiv.

Entitatea auditatã x, care produce un singur tip de
produs, evidenþiazã în contul 345 „Produse finite”
alãturi de produsele conforme standardului ºi unele
produse inferioare calitativ, denumite impropriu „ca-
tegoria B”, care nu au preþuri de vânzare distincte.
Stocul acestora la 31 decembrie anul N, potrivit
inventarului, este de 650.000 lei.

La 25 ianuarie anul N+1 ºi la 14 februarie anul N+1,
entitatea a vândut cantitãþi semnificative de produse
tip “B”, cu o reducere de 30% a preþului de vânzare
aprobat.

Auditorul va efectua procedurile specifice pentru
testarea valorii juste, va trebui sã obþinã probe de
audit suficiente ºi adecvate ca:
- principiile de evaluare utilizate în mãsurarea valo-

rii juste sunt conforme cadrului de raportare dupã
care sunt întocmite situaþiile financiare;

- principiile de evaluare alese sunt aplicate corect ºi
complet;

- metodele de estimare utilizate sunt prezentate
adecvat.

În aceastã situaþie, prezentarea adecvatã a informaþi-
ilor referitoare la valoarea justã în situaþiile financiare
este esenþialã în evaluarea gradului de adecvare al
prezentãrii; auditorul trebuie sã se asigure cã existã
suficiente informaþii privind metodele de mãsurare a
valorii juste, care prezintã un nivel ridicat de incerti-
tudine.

Pentru un produs finit valoarea realizabilã netã
este preþul de vânzare.

Pentru produsele tip „B”, s-a obþinut o bazã rezona-
bilã pentru a se concluziona cã valoarea realizabilã
netã este de 70% din preþul de vânzare.

Auditorul va solicita conducerii entitãþii ajustarea
pentru deprecierea stocului de produse tip “B” pen-
tru 30% din valoarea acestora:

681.4 = 3945 -  195.000 lei
„Cheltuieli de exploatare „Ajustãri pentru
privind deprecierea  deprecierea 
activelor circulante” produselor finite 

Pot apãrea situaþii când clientul omite prezentarea
informaþiilor despre valoarea justã, cerute de cadrul
de raportare, deoarece nu este practic sã determine o
astfel de valoare cu credibilitate. 

Dacã apare o astfel de situaþie, auditorul va trebui sã
evalueze dacã situaþiile financiare conþin denaturãri
semnificative.

Menþionãm cã, potrivit cerinþelor pct. 131(2) din
OMFP nr. 1752/2005, „dacã valoarea prezentatã în bilanþ,
rezultatã dupã aplicarea metodei de evaluare a stocurilor
utilizatã de entitate (FIFO,CMP) diferã în mod semnifica-
tiv la data bilanþului, de valoarea determinatã pe baza
ultimei valori de piaþã cunoscute înainte de data bilanþului,
valoarea acestei diferenþe trebuie prezentatã în Notele
explicative ca total, pe categorii de active”.

În cazul în care conducerea refuzã sã efectueze
ajustarea, auditorul modificã raportul de audit, emi-
þând o opinie cu rezerve, prin:

Inserarea unui paragraf distinct în raportul audi-
torului: 

„Auditorul a participat la inventarierea stocurilor,
constatând cã produsele inferioare standardului,
cunoscute sub denumirea „tip B”, sunt evidenþi-
ate la acelaºi preþ cu produsele conforme standar-
dului, deºi acestea se valorificã cu un discount
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mediu de 30%. Impactul în contul de profit ºi
pierdere este semnificativ” .

Exprimarea opiniei cu rezerve:

„În opinia noastrã, cu excepþia efectului asupra
situaþiilor financiare al aspectelor la care s-a fãcut
referire în paragraful anterior, situaþiile financia-
re prezintã în mod adecvat, sub toate aspectele
semnificative, poziþia financiarã a societãþii la
31.12 anul N, în conformitate cu OMFP nr.
1752/2005 cu modificãrile ulterioare”.

c) Determinarea, dupã data situaþiilor financiare, a
valorii rezultate din repartizarea profitului sau
din plata bonusurilor, dacã entitatea are o obliga-
þie legalã sau una presupusã la data de raportare,
de a face astfel de plãþi, ca rezultat al unor eveni-
mente care au existat anterior datei de raportare;

O entitate care întocmeºte situaþiile financiare con-
form IFRS a prevãzut în actul constitutiv actualizat
faptul cã salariaþii proprii participã la profitul net cu o
cotã de 5% anual. 

Entitatea auditatã a procedat conform art. 222 (4) din
OMFP 1752, respectiv a înregistrat profitul rãmas
dupã completarea rezervei legale în contul 117
„Rezultat reportat”, urmând sã înregistreze reparti-
zarea pe destinaþii dupã aprobarea situaþiilor finan-
ciare anuale.

Participãrile la profit ºi primele fac parte, potrivit IAS
19 „Beneficiile angajaþilor” din categoria beneficiilor
pe termen scurt ale angajaþilor. 

Conform prevederilor paragrafului 17 din IAS 19, o
întreprindere trebuie sã recunoascã costul previzionat
al participãrii la profit ºi primelor cuvenite, atunci
când:

- întreprinderea are o obligaþie legalã sau implicitã
pentru a face astfel de plãþi ca rezultat al unor
evenimente ulterioare; ºi

- poate fi fãcutã o estimare certã.

Potrivit paragrafului 21 din IAS 19, o obligaþie
derivatã în baza unui plan de participare la profit ºi
de prime rezultã din serviciul angajatului ºi nu dintr-
o tranzacþie cu proprietarii întreprinderii. 

De aceea, o întreprindere recunoaºte costul pla-
nurilor de participare la profit ºi de prime nu ca
distribuire a profitului net, ci ca o cheltuialã.

Auditorul financiar va propune conducerii entitãþii
sã ajusteze situaþiile financiare, recunoscând cheltu-
iala ca un provizion, care sã acopere atât obligaþiile
legale, cât ºi orice obligaþie implicitã ce apare din
activitãþile întreprinderii (CAS, CASS, alte contribuþii
aferente sumei în cauzã), prin urmãtorul articol con-
tabil: 

Constituirea provizionului pentru suma propusã 
a fi distribuitã drept participare a salariaþilor la
profit:

6812 = 1518
„Cheltuieli de exploatare „Alte provizioane” 
privind  provizioanele”

În cazul în care conducerea refuzã sã efectueze ajus-
tarea, auditorul modificã raportul de audit, emiþând o
opinie cu rezerve, prin:

Inserarea unui paragraf distinct în raportul audi-
torului:

„Societatea nu a recunoscut în contul de profit ºi
pierdere obligaþia de a plãti angajaþilor o sumã
semnificativã reprezentând cota de participare la
profit, prevãzutã în actul constitutiv al societãþii,
ceea ce constituie o abatere faþã de cerinþele IAS
19 «Beneficiile angajaþilor»”.

Exprimarea opiniei cu rezerve:

„În opinia noastrã, cu excepþia efectului asupra
situaþiilor financiare al aspectelor la care s-a fãcut
referire la paragraful anterior, situaþiile financiare
prezintã în mod adecvat, sub toate aspectele sem-
nificative, poziþia financiarã a societãþii la 31.12
anul N , în conformitate cu IFRS”.

d) Alte cazuri de evenimente ulterioare care nece-
sitã ajustarea situaþiilor financiare:

- Determinarea ulterioarã datei de raportare a costu-
lui activelor achiziþionate sau a încasãrilor rezul-
tate din activele vândute înainte de data bilanþului;

- Descoperirea unei fraude sau a unei erori care
indicã faptul cã situaþiile financiare sunt incorecte.

3.2 Exemple de evenimente ulterioare care se
prezintã în note

Potrivit cerinþelor par. 8 din IAS 10, o entitate nu îºi va
ajusta valorile recunoscute în situaþiile financiare,
pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bi-
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lanþului care nu conduc la ajustarea situaþiilor finan-
ciare. Astfel de evenimente sunt cele care au apãrut
ulterior datei de raportare ºi pentru care nu au existat
condiþii anterior acestei date.

Studii de caz:

a) Reducerea valorii de piaþã a investiþiilor ca
urmare a unor circumstanþe apãrute între data
situaþiilor financiare ºi data emiterii acestora.

Potrivit pct. 107 din OMFP nr. 1752/2005, imobilizã-
rile financiare, constând în acþiuni deþinute la entitãþi
afiliate se prezintã în bilanþ la valoarea de intrare mai
puþin ajustãrile cumulate pentru pierderi de valoare.

Activele financiare pot fi evaluate la valoarea justã,
definitã la pct. 115 ca fiind valoarea de piaþã pentru
acele instrumente financiare pentru care se poate
identifica cu uºurinþã o piaþã credibilã (exemplu: BVB
pentru acþiunile cotate).

De exemplu, o entitate deþine pachetul de control din
capitalul unei filiale, având ca obiect de activitate
intermedieri imobiliare, cu o valoare de intrare de 500
lei/buc, care la 31 decembrie anul N au fost evaluate
la 480 lei/buc, pe baza cotaþiei de la bursã, publicatã
pentru data încheierii exerciþiului. Societatea a
recunoscut o ajustare pentru pierderea de valoare a
imobilizãrii financiare de 20 lei/acþiune.

În perioada dintre data situaþiilor financiare - 31
decembrie anul N - ºi data emiterii situaþiilor finan-
ciare - 31 martie anul N+1, valoarea de piaþã a acþiu-
nilor se diminueazã pânã la valoarea de 450 lei/acþi-
une, în condiþiile crizei financiare declanºatã în afa-
cerile imobiliare. Aceastã evoluþie negativã de 30
lei/acþiune nu va fi reflectatã în situaþiile financiare
prin recunoaºterea unei ajustãri de valoare la 31
decembrie anul N, întrucât evenimentul ulterior nu a
fost cunoscut la data bilanþului, ci a intervenit în
perioada 1 ianuarie - 31 martie anul N+1.

Totuºi, la 31 martie anul N+1, societatea cesioneazã o
parte semnificativã din acþiunile deþinute, la preþul de
470 lei/acþiune, rezultatele tranzacþiei urmând a se
prezenta în contul de profit ºi pierdere la încheierea
exerciþiului 2008. 

Dacã neprezentarea evenimentului ulterior ar putea
afecta capacitatea utilizatorilor situaþiilor financiare
de a lua decizii corecte, entitatea va prezenta în note
informaþii privind:

- natura evenimentului;

- o estimare a efectului financiar sau o menþiune
conform cãreia o astfel de estimare nu poate fi
fãcutã. 

b) Anunþarea unui plan de întrerupere a unei activi-
tãþi; deteriorarea rezultatelor din exploatare ºi a
poziþiei financiare, care indicã nevoia de a consi-
dera dacã este încã adecvat principiul continui-
tãþii.

(i) Contul de profit ºi pierdere pentru exerciþiul
încheiat la 31 decembrie anul N-2 al unei entitãþi
prezenta pierderi semnificative.

Totuºi, situaþiile financiare au fost elaborate avân-
du-se în vedere aplicarea principiului continuitãþii ac-
tivitãþii pentru urmãtoarele 12 luni. Astfel, managerul
societãþii a consemnat în declaraþia conducerii faptul
cã nu are planuri de a abandona linii de producþie sau
alte intenþii, care vor avea ca rezultat stocuri exce-
dentare sau uzate moral.

Excepþie constituie întreruperea activitãþii unuia din-
tre cele douã cuptoare din dotarea sectorului cald,
aprobatã prin Hotãrârea Consiliului de Administraþie
din 3 februarie anul N-1. 

S-a avut în vedere diminuarea costurilor, mai ales a
celor energetice, în condiþiile scãderii cererii de
produse din profilul de fabricaþie ºi neacoperirii cu
comenzi a capacitãþilor de producþie a ambelor cup-
toare.

De asemenea, managementul a documentat factorii
determinanþi ai activitãþii în exerciþiul anului N-1, con-
cluzionând cã principiul contabil al continuitãþii activitãþii
este o bazã potrivitã pentru întocmirea situaþiilor finan-
ciare.

Evenimentul ulterior existã, dar nu a fost cunos-
cut de entitate la data de raportare. 

Ca urmare, aspectul a fost prezentat în Note, fãrã
ajustarea situaþiilor financiare. 

Totuºi, în scrisoarea confidenþialã adresatã celor
însãrcinaþi cu guvernanþa, potrivit cerinþelor ISA 260,
auditorul face unele recomandãri, cum sunt:

„Se recomandã conducerii societãþii sã finalizeze
mãsurile iniþiate pentru asigurarea continuitãþii acti-
vitãþii pentru urmãtoarele 12 luni. În acest sens, sã
acþioneze pentru: 
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a) Elaborarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pen-
tru exerciþiile urmãtoare, la a cãror fundamentare
sã fie avute în vedere:

- nivelul ºi structura veniturilor preconizate de
societate pentru urmãtoarele 12 luni, funda-
mentate pe contractele încheiate, cu condiþii de
derulare efectivã, corelate cu capacitatea proiec-
tatã a utilajelor de bazã deþinute;

- nivelul ºi structura cheltuielilor programate
pentru realizarea acestor venituri, departajate
pe naturi, activitãþi, eventual pe contracte;

- necesarul fizic de materii prime ºi materiale
pentru realizarea veniturilor propuse, în raport
cu situaþia realã a stocurilor existente;

- resursele umane ºi financiare necesare pentru
desfãºurarea activitãþii în urmãtoarele 12 luni,
precum ºi pentru achitarea eventualelor datorii
scadente ale societãþii, în situaþia în care va
apela la completarea necesarului de resurse
prin credite bancare;

b) Stabilirea mãsurilor de ordin tehnic ºi financiar
pentru urmãrirea, în execuþie, prin sistemul pro-
priu de control intern, a încadrãrii în prevederile
bugetului de venituri ºi cheltuieli aprobat, precum
ºi pentru achitarea datoriilor scadente”.

(ii) În exerciþiul urmãtor, încheiat la 31 decembrie
anul N-1, auditorul a constatat urmãtoarele:

Deºi a fost scos din funcþiune un cuptor, societatea a
continuat sã înregistreze pierderi, la care se adaugã
pierderile din exerciþiul precedent.

Comisia de inventariere a entitãþii nu a consemnat la
31 decembrie anul N-1 nicio constatare despre starea
fizicã ºi situaþia de fapt a cuptorului, cu o valoare de
înregistrare de 1.540.000 lei, a cãrui utilizare a fost
întreruptã, potrivit aprobãrii CA, la data de 2 februa-
rie anul N-1.

Din punct de vedere financiar, cuptorul a continuat sã
fie amortizat pânã la 31 decembrie anul N-1, datã la
care valoarea neamortizatã este de 740.000 lei.

Atunci când evenimentele ulterioare pot afecta
capacitatea entitãþii de a-ºi continua activitatea,
indiferent dacã condiþiile au fost prezente la data
situaþiilor financiare sau au apãrut ulterior acestei
date, auditorul va trebui sã evalueze adecvat aces-
te efecte ºi sã cearã conducerii sã prezinte aceste

informaþii în situaþiile financiare sau în notele la
acestea.

Situaþiile financiare trebuie sã fie pregãtite de condu-
cere pe baza principiului de continuitate a activitãþii,
potrivit cãruia aceasta este pregãtitã sã-ºi continue
activitatea pentru o perioadã de cel puþin 12 luni, cu
excepþia situaþiilor în care conducerea intenþioneazã
fie sã lichideze entitatea, fie sã cedeze activitatea.

Auditorul financiar considerã, de aceastã datã, cã 
este necesarã ajustarea situaþiilor financiare aferente
exerciþiului anului N, comunicând entitãþii urmã-
toarele: 

- Se impune reanalizarea problemei în CA, pentru a
se stabili concret fie mãsura de intrare în conser-
vare a cuptorului nr. 1, fie demontarea ºi scoaterea
acestuia din evidenþã.

- Se propun urmãtoarele operaþiuni contabile:

a) în cazul conservãrii, înregistrarea unei ajustãri
pentru depreciere la nivelul valorii rãmase ne-
amortizate:

6813 = 291 - 740.000 lei
„Cheltuieli de exploa- „Ajustãri pentru
tare privind ajustãrile deprecierea imobili-
pentru deprecierea zãrilor corporale”
imobilizãrilor” 

b) în cazul demontãrii se înregistreazã scoaterea din
evidenþã:

6583 = 213 -      740.000 lei
„Cheltuieli privind „Instalaþii tehnice,
activele cedate” mijloace de transport” ºi

2812 =              213 -      800.000 lei
„Amortizarea „Instalaþii tehnice,
instalaþiilor tehnice” mijloace de transport”          

Potrivit pct. 100 din OMFP nr. 1752/2005, „o imo-
bilizare corporalã trebuie scoasã din evidenþã la
cedare sau casare atunci când nici un beneficiu
economic viitor nu mai este aºteptat din utilizarea
lui ulterioarã”.

În cadrul Raportului, auditorul va include un para-
graf de atenþionare cu urmãtorul conþinut: 

„Fãrã a reprezenta o opinie cu rezerve, menþionãm
cã mãsurile aplicate pânã în prezent pentru
restructurarea activitãþii societãþii nu s-au con-
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cretizat în stoparea ºi recuperarea pierderilor, ceea
ce indicã o incertitudine semnificativã referitoare
la capacitatea societãþii de a-ºi continua activi-
tatea în condiþii normale. Continuitatea activitãþii
societãþii depinde de aplicarea mãsurilor adecvate
care sã conducã la îmbunãtãþirea performanþei
sale operaþionale”.

În conformitate cu articolul 153.24 din Legea socie-
tãþilor comerciale nr. 31/1990, republicatã, atunci când
se constatã cã activul net reprezintã mai puþin de jumãtate
din capitalul social, administratorii societãþii trebuie sã
convoace de îndatã Adunarea Generalã Extraordinarã a
Acþionarilor, care sã decidã mãrirea capitalului social,
reducerea sa cu un cuantum cel puþin egal cu cel al pierde-
rilor ce nu pot fi acoperite din rezerve, sau dizolvarea soci-
etãþii.

c) Dividendele declarate dupã data bilanþului.

O societate de investiþii, aflatã sub supravegherea
CNVM, a înregistrat la finele exerciþiului anul N-1 un
profit de 500.000 lei, pe care l-a înregistrat în contul
106 „Rezerve”.

În exerciþiul urmãtor, la 31 decembrie anul N, soci-
etatea a realizat un profit de 880.000 lei, iar în situaþi-
ile financiare a prezentat urmãtoarele repartiþii:

- 50.000 lei - completarea rezervei legale;

- 230.000 lei - surse proprii de finanþare;

- 600.000 lei - dividende. 

Înregistrarea contabilã a acestor repartiþii s-a fãcut pe
baza celor stabilite în ºedinþa Consiliului de Ad-
ministraþie din data de 15 februarie anul N+1. 

Întrucât evenimentul ulterior a apãrut ulterior datei
situaþiilor financiare, dar înainte de emiterea raportu-
lui de audit, auditorul va solicita conducerii sã
ajusteze situaþiile financiare, având în vedere preve-
derile pct. 222 din OMFP nr. 1752/2005 modificat prin
OMFP nr. 2374/2007, potrivit cãruia „profitul contabil
rãmas dupã constituirea rezervelor se preia la începutul
exerciþiului financiar urmãtor celui pentru care se întoc-
mesc situaþiile financiare anuale, în contul 117 «Rezultat
reportat», de unde urmeazã a fi repartizat pe celelalte des-
tinaþii legale”.

La întâlnirea finalã cu clientul i se propun acestuia
ajustãrile:

- Stornarea operaþiunilor de repartizare nepermise:

129             =                   457       -      600.000 lei
„Repartizarea „Dividende de platã”
profitului”  

- Preluarea profitului nerepartizat în contul 117:

121        =                1171                -      600.000 lei
„Profit ºi „Rezultatul reportat
pierderi” - profit nerepartizat”

Dividendele nu vor fi recunoscute ca datorate la data
bilanþului deoarece nu îndeplinesc criteriile unei
obligaþii prezente, întrucât repartizarea profitului va
fi aprobatã de Adunarea Generalã a Acþionarilor
odatã cu aprobarea situaþiilor financiare.

Despre repartizarea profitului, propusã de cãtre
Consiliul de Administraþie, se prezintã informaþii în
Nota 3 „Repartizarea profitului”.

La data de 25 mai a avut loc AGA, care a aprobat
repartizarea profitului exerciþiului anul N, potrivit
propunerii CA, prezentatã mai sus. Totodatã, AGA a
aprobat ºi repartizarea cu destinaþia „dividende” a
profitului anului N-1, din care se constituiserã surse
proprii de finanþare.

Acest eveniment ulterior i-a fost dezvãluit audi-
torului de cãtre conducere, cu ocazia desfãºurãrii
unei misiuni de revizuire a situaþiilor financiare
interimare la 30 iunie anul N+1.

Mãsura este nelegalã, având în vedere cã OMFP
1752/2005 precizeazã cã „entitãþile nu pot reveni
asupra înregistrãrilor efectuate cu privire la reparti-
zarea profitului”. 

Evenimentul ulterior s-a produs dupã data de emitere
a situaþiilor financiare, precum ºi dupã transmiterea
raportului de audit al situaþiilor financiare pentru
exerciþiul încheiat la 31 decembrie anul N. Conform
ISA 560, auditorul nu are responsabilitatea de a aplica
procedurile specifice pentru investigarea evenimen-
tului ulterior. 

Totuºi, este necesar ca auditorul sã informeze utiliza-
torii, în primul rând acþionarii ºi CNVM, asupra
mãsurii nelegale aprobate de AGA. 

Cu ocazia revizuirii situaþiilor financiare interimare
pentru semestrul I anul N+1, auditorul va documen-
ta secþiunea N 9 din Normele minimale de audit, care
cere obþinerea unei copii a minutei ºedinþei în care s-a
decis acordarea de dividende ºi verificarea legalitãþii
repartizãrii dividendelor. 
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În situaþia în care constatã cã dividendele au fost deja
distribuite, discutã aspectul cu conducerea, propu-
nând mãsuri pentru recuperarea dividendelor nelegal
distribuite ºi reflectarea acestora în raportarea finan-
ciarã la 30 iunie anul N+1.

d) Alte cazuri de evenimente ulterioare datei
bilanþului care nu conduc la ajustarea situaþiilor
financiare:

- O combinare de întreprinderi, realizatã ulterior
datei de raportare, sau cedarea unei filiale im-
portante, care, în funcþie de impactul tranzacþiei,
impune prezentarea în note conform IFRS 3;

- Achiziþii semnificative de active, clasificarea ac-
tivelor ca fiind deþinute în scopul vânzãrii;

- Cedarea activului sau exproprierea unui activ
semnificativ de cãtre stat; 

- Distrugerea unei fabrici ca urmare a unui incen-
diu, ulterior datei de raportare;

- Schimbãri neobiºnuite, ulterior datei de raportare,
în preþul activelor sau în cursul valutar;

- Schimbãri semnificative ale normei fiscale, anun-
þate ulterior datei de raportare, care au un efect
major asupra creanþelor ºi datoriilor privind im-
pozitele curente sau cele amânate; 

- Înregistrarea unei obligaþii semnificative sau a
unei datorii contingente, ulterior datei de rapor-
tare, cum ar fi emiterea unei garanþii semnificative;

- Iniþierea unui litigiu major care a apãrut ca urmare
a unor evenimente survenite ulterior datei de ra-
portare;

4. Responsabilitãþile 
post-audit

Responsabilitãþile post-audit includ consideraþii
asupra:

- evenimentelor ulterioare apãrute între data rapor-
tului auditorului ºi publicarea situaþiilor financiare
ºi

- dezvãluirii, ulterior publicãrii situaþiilor financia-
re, a faptelor necunoscute la data emiterii/publi-
cãrii.

4.1. Fapte descoperite dupã data de emitere a
raportului auditorului, dar înaintea datei
de emitere a situaþiilor financiare

Pe parcursul perioadei scurse de la data raportului
auditorului pânã la data emiterii situaþiilor financiare,
responsabilitatea de a informa auditorul despre
faptele care pot afecta situaþiile financiare aparþine
conducerii.

Auditorul nu are responsabilitãþi sã facã cercetãri sau
sã efectueze proceduri de audit pe durata acestui
interval pentru a descoperi orice denaturare datoratã
evenimentelor ulterioare datei de raportare. 

Nevoia ajustãrii situaþiilor financiare trebuie consi-
deratã ºi discutatã cu managementul. Dacã situaþiile
financiare sunt ajustate, auditorul va trebui sã con-
ceapã orice proceduri de audit necesare, inclusiv ex-
tinderea revizuirii evenimentelor ulterioare datei de
raportare, ºi sã remitã un nou raport la data aprobãrii
situaþiilor financiare ajustate.

Atunci când, dupã data raportului auditorului,
dar înaintea emiterii situaþiilor financiare, audi-
torul descoperã fapte care pot afecta semnificativ
situaþiile financiare, acesta va analiza dacã situaþi-
ile financiare necesitã a fi modificate, va discuta
problema cu conducerea ºi va acþiona adecvat cir-
cumstanþelor.

Deosebim trei situaþii posibile:

a) Atunci când conducerea modificã situaþiile finan-
ciare, auditorul va efectua procedurile de audit
necesare în circumstanþele respective ºi va furniza
conducerii un nou raport asupra situaþiilor finan-
ciare modificate. Noul raport al auditorului nu va
fi datat mai devreme de data aprobãrii situaþiilor
financiare modificate.

b) Atunci când conducerea nu modificã situaþiile
financiare, în circumstanþele în care auditorul con-
siderã cã acestea necesitã a fi modificate, iar rapor-
tul auditorului nu a fost transmis cãtre entitate,
auditorul trebuie sã exprime o opinie cu rezerve
sau una contrarã.

c) Atunci când raportul auditorului a fost transmis
entitãþii, auditorul va notifica acele persoane
responsabile cu guvernanþa de a nu emite situaþiile
financiare ºi raportul auditorului cãtre terþe pãrþi.
Dacã situaþiile financiare au fost ulterior transmise,
Conducerea poate, în situaþii excepþionale, sã
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emitã situaþiile financiare pregãtite anterior, îm-
preunã cu raportul iniþial al auditorului, în ciuda
dezacordului acestuia ca situaþiile financiare sã
prezinte fidel evenimentele apãrute în acest inter-
val.

În aceastã situaþie, auditorul va trebui sã ia mãsuri, în
funcþie de drepturile legale ºi de obligaþiile sale, pen-
tru a preveni terþele pãrþi sã nu se bazeze pe raportul
auditorului. Acest lucru poate fi realizat prin
exercitarea dreptului auditorului de a fi ascultat la
adunarea generalã a acþionarilor la care situaþiile
financiare auditate sunt prezentate acestora.

4.2. Fapte descoperite dupã data de emitere a
situaþiilor financiare

Dupã emiterea situaþiilor financiare, auditorul nu mai
are nicio obligaþie de a face cercetãri în ceea ce
priveºte acele situaþii financiare. Totuºi, un eveniment
ar fi putut sã existe la data raportului de audit, care sã
aibã un efect substanþial asupra situaþiilor financiare
ºi sã fie cunoscut de auditor doar dupã emiterea situ-
aþiilor financiare.

Atunci când, dupã emiterea situaþiilor financiare,
auditorul ia la cunoºtinþã un fapt care a existat la
data raportului ºi care, dacã era cunoscut la acea
datã, putea determina auditorul sã-ºi modifice
raportul de audit, acesta va hotãrî dacã situaþiile
financiare necesitã a fi revizuite, va discuta pro-
blema cu conducerea entitãþii ºi va lua mãsurile
adecvate în circumstanþele respective - ISA 560 –
par. 14.

În acest caz deosebim douã situaþii:

a) Atunci când conducerea revizuieºte situaþiile
financiare, auditorul va efectua procedurile de
audit necesare în circumstanþele date, va revizui
mãsurile conducerii pentru a se asigura cã toþi cei
care au primit situaþiile financiare anterioare au
fost informaþi despre aceasta situaþie ºi va furniza
conducerii un nou raport asupra situaþiilor finan-
ciare revizuite.

Noul raport al auditorului va fi datat nu mai devreme
de data aprobãrii situaþiilor financiare modificate ºi
va include un paragraf de evidenþiere în care se va
face referire la o notã anexatã la situaþiile financiare
în care se discutã pe larg motivele revizuirii situaþi-
ilor financiare emise anterior ºi a raportului de audit
emis anterior.

b) Atunci când conducerea nu revizuieºte situaþiile
financiare:

Atunci când conducerea nu ia mãsurile necesare pentru
a se asigura cã toþi cei care au primit situaþiile financia-
re anterioare ºi raportul anterior al auditorului sunt în
continuare informaþi asupra situaþiei ºi nu revizuieºte
situaþiile financiare, auditorul îi va notifica pe cei
responsabili cu guvernanþa cã va lua mãsuri pentru
a preveni terþele pãrþi sã nu se bazeze pe raportul
auditorului.

Mãsura luatã va depinde de drepturile legale ºi de
obligaþiile auditorului, precum ºi de recomandãrile
avocaþilor acestuia.

Revizuirea situaþiilor financiare ºi emiterea unui nou
raport al auditorului pot sã nu fie necesare atunci
când emiterea de situaþii financiare pentru perioada
urmãtoare este iminentã, caz în care vor fi fãcute
prezentãri adecvate.

Aplicaþie specialã: Oferta de titluri de valoare cãtre
public

În cazurile care implicã oferte de acþiuni cãtre public,
auditorul va lua în considerare orice reglementãri
legale adecvate aplicabile, inclusiv proceduri adi-
þionale, pânã la data intrãrii în vigoare a documentu-
lui final de ofertare. 

Auditorul va aplica procedurile specifice documen-
tãrii evenimentului ulterior pânã la data/aproape
pânã la data intrãrii în vigoare a documentului final
de ofertare. În plus, acest document va fi citit pentru
a evalua dacã celelalte informaþii din documentul de
ofertare sunt consecvente cu informaþiile financiare
cu care este asociat auditorul.

Concluzii 
Standardul Internaþional de Audit 560 „Evenimente
ulterioare” reprezintã o „probã de foc” pentru audi-
torul financiar, în sensul cã impune o mare atenþie ºi
înalt profesionalism în aprecierea unor situaþii de
acest gen.

Cu siguranþã, practica poate pune în atenþie cazuri
complexe, uneori inedite, însã aplicând cu rigurozi-
tate regulile standardului ºi folosind raþionamentul
profesional auditorul îºi poate construi cele mai efi-
ciente opinii legate de îndeplinirea misiunii sale.






