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Introducere
Standardul ISA 600 revizuit1 devine
aplicabil pentru perioade începând de
la sau dupã 15 decembrie 2009, ceea
ce înseamnã cã el va fi implementat
pentru auditurile situaþiilor financiare
aferente exerciþiului financiar 2010 (sau
chiar pentru raportãri trimestriale).

Prin urmare, începând cu acest an este
important ca echipa de audit la nivelul
grupului (dar ºi auditorii filialelor soci-
etãþii mamã ale cãror situaþii financiare
sunt incluse în consolidare, numite în
cele ce urmeazã - componente) sã înþe-
leagã cerinþele acestui nou ISA, în spe-
cial pe acelea care implicã cerinþa ca
auditorul grupului sã se implice în audi-
tarea componentelor semnificative (in-
clusiv în cele auditate de cãtre alþi audi-
tori). 

Aceasta va permite auditorilor de grup
sã discute din timp atât cu auditorii
viitoarelor componente alese, cât ºi cu
managementul entitãþii auditate despre
orice posibil impediment în obþinerea
probelor de audit ºi sã evite astfel posi-
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Key Considerations Regarding the Audit of 
the Group Financial Statements under 
Clarified ISA 600 
This article identifies and discusses key considerations under Clarified ISA 600
Special considerations-Audit of Group Financial Statements (Including work of
Component Auditors) and how these reflect into practice. 

These aspects need to be taken into consideration by the group engagement
teams, especially in the group audit planning stage and subsequently during the
entire audit, raising practical problems such as:

How does the group partner decide which of the components will be subject
to audit, based on certain criteria;

How much and in what circumstances the group auditor may rely on audit
procedures performed by other auditors (in or outside its own network);

What are the minimum requirements of the standards in terms of communi-
cation between auditors and what obstacles may arise in this respect.

Key words: significant component, audit evidence expected, materiality, group
engagement team, component auditor

Cuvinte cheie: componente semnificative, probe de audit, prag de semnificaþie,
auditorul de grup, auditorul componentelor



bile limitãri ale ariei de aplicabilitate a
auditului - care altfel ar trebui reflectate
corespunzãtor în raportul de audit. O
abordare a acestor aspecte practice cu
auditorii componentelor poate duce la
întârzieri semnificative în procesul de
raportare la nivel de grup. 

Care ar fi aceste obstacole ce pot inter-
veni:

fie incapacitatea de a obþine sufici-
ente probe de audit corespunzã-
toare din cauza lipsei accesului la
informaþiile componentei ºi/ sau
auditorilor

fie îngrijorãri legate de competen-
þele auditorilor diverselor compo-
nente din grup. 

Dar sã trecem prin câteva dintre aspec-
tele importante aduse în discuþie de
standard ºi în ce va consta din punct de
vedere practic aceastã „implicare” a
auditorului de grup.

Metodologia de 
cercetare

Abordarea noastrã are ca obiectiv
aducerea în discuþie ºi clarificarea unor
aspecte legate de responsabilitatea
partenerului misiunii la nivelul grupului,
în lumina standardului clarificat, în actu-
alul context economic ºi social. De ase-
menea, articolul aduce în atenþie as-
pecte comparative între standardul
vechi ºi cel nou ºi avantajele acestei
variante îmbunãtãþite. Cercetarea de
faþã sistematizeazã cerinþe ºi opinii
regãsite atât în literatura de speciali-
tate, cât ºi în practica curentã a KPMG
ºi ajunge la concluzia cã partenerul
misiunii la nivelul grupului trebuie sã îºi
reconsidere riscurile misiunii de audit
prin prisma creºterii responsabilitãþilor
sale ca urmare a clarificãrii standardu-
lui, dar ºi ca urmare a posibilelor regle-

mentãri naþionale, a complexitãþii gru-
purilor de societãþi subiect al auditului ºi
a potenþialelor obstacole în comuni-
carea cu auditorii componentelor.

Nevoia unui nou
standard aferent

auditului de grup
Criticile la adresa vechiului standard
erau în special legate de lipsa unor pro-
ceduri riguroase pe care sã le parcurgã
echipa de audit la nivelul grupului sau
existenþa unor practici de audit diferite
aplicate de auditorii situaþiilor financiare
consolidate în contextul creºterii impor-
tanþei situaþiilor financiare consolidate.

Beneficiul final al situaþiilor financiare
consolidate ar urma sã fie uºurinþa de a
înþelege ºi analiza starea financiarã a
unei companii pentru investitori, credi-
tori, furnizori ºi oricine altcineva care
doreºte sã ºtie cât de sigurã este com-
pania în ceea ce priveºte capacitatea
sa de a-ºi achita obligaþiile ºi de a con-
tinua ca o societate profitabilã. IASB
(International Accounting Standards
Board - Consiliul pentru Standarde In-
ternaþionale de Contabilitate) are o con-
tinuã preocupare pentru a crea definiþii-
le ºi normele care fac evaluarea mai
uºoarã ºi mai demnã de încredere la
examinarea rapoartelor financiare ale
grupurilor de companii. 

Modificãrile aduse în standardele inter-
naþionale de contabilitate pot schimba
modul în care grupurile de societãþi pre-
vizioneazã ºi executã strategiile legate
de achiziþii. Alocarea transparentã a
costurilor, testele de depreciere rigu-
roase ºi prezentãrile mai ample de in-
formaþii vor necesita o perioadã mai
lungã ºi resurse sporite pentru fiecare
achiziþie. Pieþele sunt cele care judecã
succesul sau eºecul financiar al achizi-
þiilor, în cele din urmã. 

Combinãrile de întreprinderi au un rol
important în dobândirea ºi pãstrarea
poziþiei de lider pe piaþã. Grupurile de
firme dispun de o putere financiarã
sporitã, care le permite realizarea
investiþiilor necesare, pãtrunderea sau
mãrirea prezenþei pe o piaþã inter-
naþionalã. O prezenþã activã pe o piaþã
financiarã atrage dupã sine creºterea
vizibilitãþii grupului respectiv, prin
cotarea la bursã societatea intrând în
atenþia comunitãþii ºi a presei financiare
internaþionale.

În lipsa situaþiilor financiare consolidate,
procesul de evaluare a unei societãþi
din punctul de vedere al investiþiilor sau
în scopuri de finanþare ar fi o afacere
complexã ºi de duratã care ar putea
pierde în cele din urmã active sau pa-
sive importante. De fapt, multe dintre
argumentele care intervin între condu-
cerea societãþii, contabilitate ºi audit la
sfârºitul anului implicã modul în care ar
trebui fãcutã consolidarea rapoartelor
pentru a oferi cea mai bunã imagine
asupra stãrii financiare a societãþii.

De aici s-a nãscut practic obiectivul
noului standard ºi anume acela cã este
de datoria auditorului sã se asigure cã
aceastã consolidare a rapoartelor con-
tabile reflectã cu acurateþe starea realã
a societãþii, prin obþinerea de probe de
audit adecvate privind informaþiile finan-
ciare ale societãþilor din grup ºi proce-
sul de consolidare, pentru a exprima o
opinie asupra mãsurii în care situaþiile
financiare consolidate ale grupului sunt
întocmite, în toate aspectele semnifica-
tive, în conformitate cu cadrul de
raportare financiarã aplicabil.

Noutãþi aduse de noul standard:

Asemenea tuturor celorlalte stan-
darde clarificate, standardul ISA 600
are o structurã nouã, cu obiective,
definiþii, cerinþe ºi în special instruc-
þiuni referitoare la modul de apli-
care ºi alte materiale explicative.
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Responsabilitatea unicã a partene-
rului misiunii la nivelul grupului;

Proceduri specifice legate de înþele-
gerea grupului, a componentelor
sale ºi a mediului

Cerinþe legate de pragul de semnifi-
caþie

Proceduri legate de procesul de
consolidare

Cerinþe minime legate de comuni-
carea dintre auditori

Cerinþe minime legate de comuni-
carea cu conducerea grupului ºi cu
persoanele însãrcinate cu guver-
nanþa

Cerinþe suplimentare în ceea ce pri-
veºte documentarea probelor de
audit

Responsabilitate 
ºi aspecte practice 

În lumina standardului clarificat, parte-
nerul misiunii la nivelul grupului este
rãspunzãtor de „planificarea, supervi-
zarea ºi realizarea în totalitatea sa a
misiunii de audit a respectivului grup, cu
respectarea standardelor profesionale
ºi a cerinþelor legale ºi, de asemenea,
de emiterea unui raport de audit în con-
secinþã”.

Cu toate acestea, responsabilitatea
unicã nu implicã faptul cã auditul de
grup trebuie sã fie realizat de o singurã
societate sau de o singurã reþea de so-
cietãþi. Aceasta nu reprezintã o cerinþã
a standardului. Componentele diferite
pot fi auditate de auditori diferiþi. Ceea
ce totuºi specificã standardul cu foarte
mare stricteþe este faptul cã echipa mi-
siunii de audit la nivelul grupului va

avea o înþelegere de ansamblu a aces-
tor componente, indiferent cine reali-
zeazã auditul lor individual.

Înþelegerea de ansamblu a acestor
componente presupune cã partenerul
responsabil de auditul de grup are sufi-
ciente informaþii disponibile ºi cã este în
mãsurã sã stabileascã dacã:

Pot fi obþinute în mod rezonabil sufi-
ciente probe de audit adecvate în
relaþia cu procesul de consolidare ºi
cu informaþiile financiare ale compo-
nentelor pe care sã se bazeze
opinia de audit a grupului; ºi

Echipa de audit la nivelul grupului
va fi capabilã sã se implice în
munca auditorilor componentelor,
atât cât este necesar pentru a
obþine probe de audit suficiente ºi
adecvate.

Efectul incapacitãþii echipei misiunii de
audit pentru grup de a obþine suficiente
probe de audit trebuie considerat în ter-
menii ISA 705 - Modificãri ale Opiniei în
Raportul de Audit Independent2, în con-
secinþã putând duce la emiterea unui
raport de audit consolidat cu rezerve.

Vom avea de acum înainte în vedere
faptul cã referirea în raportul de audit la
nivelul de grup la rapoartele de audit ale
componentelor nu mai este o practicã
permisã decât în mãsura în care acest
lucru este cerut de legislaþia naþionalã,
dar ºi în acest caz se va face preci-
zarea cã referinþa nu conduce la dimi-
nuarea responsabilitãþii auditorilor de
grup.

Este important de luat în considerare
dacã se vor obþine suficiente probe de
audit adecvate privind procesul de con-
solidare ºi situaþiile financiare ale com-
ponentelor. Accesul la componentele
controlate de entitate nu ar trebui sã
reprezinte o problemã. În alte cazuri

însã, dificultãþile întâlnite în accesarea
unor relevanþe ar putea conduce la limi-
tarea obiectivelor misiunii de audit. 

Referitor la aspectele practice legate de
procesul de consolidare, în prezent
echipa de audit la nivelul grupului poate
efectua câteva lucrãri privind procesul
de consolidare. Nu existã cerinþele spe-
cifice în vechiul standard, iar practica
este astfel inconsecventã. Noul stan-
dard abordeazã acest aspect ºi recu-
noaºte cã pot apãrea prezentãri dena-
turate ca rezultat al procesului de con-
solidare.

Care ar fi dificultãþile ce ar putea apãrea
în cadrul procesului de consolidare:

Neînþelegerea de cãtre auditori a
instrucþiunilor de raportare detaliate
emise de echipa de conducere a
grupului cãtre componente;

Neefectuarea de proceduri specifice
procesului de consolidare, cum ar fi,
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de exemplu, evaluarea ajustãrilor
de consolidare în termeni de acu-
rateþe; sau

Lipsa unei analize care sã conclu-
zioneze cã acele componente care
raporteazã sub cadru financiar dife-
rit au fost consolidate pe baza unor
politici de raportare consecvente.

Aspecte legate 
de acceptarea 

angajamentului
În momentul luãrii deciziei de a acþiona
sau nu în calitate de partener de audit
de grup, ceea ce conteazã într-o foarte
mare mãsurã este posibilitatea ca
echipa misiunii de audit sã aibã acces
nerestricþionat:

la munca auditorilor componentelor
ºi, respectiv, 

la echipa de conducere ºi la cei

însãrcinaþi cu guvernanþa grupului,
respectiv a componentelor. 

În consecinþã, în rarele situaþii în care
accesul la componentele care au statut
de asociat spre exemplu este foarte difi-
cil, atunci ne aºteptãm ca opinia de
audit la nivelul grupului sã aibã o limi-
tare a ariei de responsabilitate (scope
limitation) din acest motiv.

Un alt aspect practic îl implicã cazurile
în care continuarea unui angajament de
audit încheiat în trecut este pusã sub
semnul întrebãrii din pricina unor tran-
zacþii de genul achiziþii, divizãri sau alte
schimbãri semnificative în structura de
business.

Strategia de audit ºi
planul de audit

Echipa de audit responsabilã pentru
auditul situaþiilor financiare ale grupului
are obligaþia sã stabileascã o strategie
de audit de ansamblu. Partenerul res-
ponsabil de auditul de grup va identifica
ºi analiza riscul de apariþie a erorilor
materiale în situaþiile financiare ale
grupului prin analiza modului de organi-
zare ºi funcþionare a componentelor ºi a
mediului economic în care acestea
funcþioneazã. Este important ca echipa
misiunii la nivelul grupului sã facã
aceastã evaluare cât mai devreme po-
sibil în procesul de planificare de audit. 

Care ar fi câteva dintre aspectele pe
care partenerul de audit la nivelul
grupului le va avea în vedere în mo-
mentul alegerii componentei care va
intra în sfera de audit consolidat:

a) obiectivele ºi strategia componen-
tei: de exemplu, o strategie agresivã
de câºtigare de noi pieþe în zonã ar
putea fi un indiciu al unor riscuri mai
mari de business, atât operaþionale,
cât ºi legate de modul de reflectare

în contabilitate a diferitelor tranzac-
þii, în funcþie ºi de legislaþia con-
tabilã existentã în þara respectivã
(de exemplu, capitalizarea unor
cheltuieli în situaþiile financiare sta-
tutare care nu ar îndeplini criteriile
de recunoaºtere ale unui activ con-
form politicilor contabile de grup);

b) controlul intern implementat sau nu
în cazul fiecãrei componente: bine-
înþeles cã aspectul cheie aici îl con-
stituie eficienþa funcþionãrii acestor
controale, care trebuie testatã la în-
ceputul misiunii de audit pentru a
putea merge mai departe în analizã;

c) echipa de audit a grupului are de
asemenea obligaþia sã obþinã o în-
þelegere de ansamblu a diferitelor
controale implementate ºi menþinu-
te de managementul grupului asu-
pra raportãrii financiare. Un bun
exemplu ar fi, de pildã, reconcilierea
tranzacþiilor dintre companii. Pentru
a asigura o abordare mai eficientã a
auditului (abordare pe controale),
auditorii componentelor pot fi ºi ei la
rândul lor implicaþi în testarea aces-
tor controale la nivel local, urmând
cu rigurozitate instrucþiunile primite
de la auditorii de grup. 

În mod practic, iatã ce dificultãþi va avea
partenerul misiunii la nivelul grupului în
analiza sa de riscuri ale fiecãrei compo-
nente ºi ce dificultãþi ar putea apãrea:

asigurarea cã fiecare componentã
care, pentru scopuri statutare, ra-
porteazã în conformitate cu politici
ºi principii contabile diferite este în
cele din urmã inclusã în consolidare
pe baza unui set de politici contabile
unitare

asigurarea acurateþei acestor ajus-
tãri de consolidare, pentru a înþe-
lege ajustãrile ce trebuie fãcute pe
balanþa fiecãrei componente pentru
a obþine o informaþie comparabilã
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pentru toate componentele, în con-
textul în care de cele mai multe ori
aceste ajustãri nu au un caracter
obiºnuit ºi nu fac obiectul aceluiaºi
control intern riguros cãruia îi sunt
supuse notele contabile operate zi
de zi. 

instrucþiunile managementului de
grup cãtre componente trebuie de
asemenea înþelese. Pentru a exem-
plifica, ele pot conþine instrucþiuni
specifice, cum ar fi neînregistrarea
anumitor tranzacþii la nivel local,
tranzacþii de hedging sã spunem, pe
care grupul le are în vedere pentru
înregistrarea doar la nivelul grupu-
lui. Acest lucru reprezintã o deviere
de la politicile de grup dacã ar fi apli-
cate la nivelul componentei ºi audi-
torul componentelor ar emite în mod
corespunzãtor un raport cu rezerve.
Totuºi, la nivel de grup, prin proce-
sul de consolidare, acest aspect va
fi rezolvat, iar partenerul de audit la
nivelul grupului va putea emite o
opinie fãrã rezerve în final. În mod
similar, auditorul componentelor ar
putea sã nu fie solicitat sã auditeze
anumite prezentãri de informaþii din
situaþiile financiare statutare care nu
sunt necesare pentru raportarea de
grup în care el este de fapt angajat.

Deci, pentru a rãspunde la întrebarea
cât de mult ºi în ce situaþii se poate
baza auditorul de grup pe procedurile
de audit efectuate de cãtre alþi auditori,
se dovedeºte util ca auditorul la nivelul
grupului, ca un minim, sã întocmeascã
un set de instrucþiuni clare cãtre audi-
torii componentelor pe care aceºtia din
urmã sã le înþeleagã ºi sã le confirme.
Ca un minim, instrucþiunile cuprind:
scopul auditului, pragul de materialitate,
formele de rapoarte pe care auditorii de
grup se aºteaptã sã le primeascã din
partea auditorilor componentelor, cerin-
þele de independenþã în conformitate cu
IFAC, termene de raportare.

Componente 
semnificative

Noul standard introduce conceptul de
„componentã semnificativã”. Ce repre-
zintã o componentã semnificativã din
punct de vedere financiar pentru grup: o
componentã ce prezintã o probabilitate
mare de a aduce un risc semnificativ în
denaturarea situaþiilor financiare ale
grupului din cauza naturii sale specifice
sau a circumstanþelor specifice.

Acest concept este important deoarece
determinã direcþia spre care se în-
dreaptã misiunea de audit pentru grup
ºi concentreazã atenþia asupra compo-
nentelor ce prezintã un risc ridicat.

Pe baza analizei riscurilor ºi a înþele-
gerii modului de funcþionare a grupului
ºi a fiecãrei componente în parte, este
responsabilitatea auditorului de grup sã
determine componentele semnificative. 

Componentele sunt clasificate ca sem-
nificative pe baza criteriului de mãrime
(semnificaþia din punct de vedere finan-
ciar a componentei în ansamblul grupu-
lui) sau datoritã naturii lor specifice sau
a circumstanþelor conform cãrora este
probabil sã includã riscuri semnificative
de denaturãri materiale pentru situaþiile
financiare ale grupului. 

Cum va proceda concret partenerul
misiunii la nivelul grupului pentru a
identifica aceste componente semni-
ficative? Cu siguranþã cã, în funcþie de
raþionamentul sãu profesional, docu-
mentat în foile de lucru, partenerul
poate recurge ºi la un anumit procent
de semnificaþie în totalul operaþiunilor
de grup. 

Deºi standardul aminteºte procentul de
15% ca un prag peste care o compo-
nentã poate deveni semnificativã, acest
prag poate sau nu sã fie real într-o anu-

mitã situaþie datã de grup, caz în care
partenerul se poate orienta dupã un
procent mai mare sau mic de 15%.

Stabilirea tipului 
de proceduri 

de audit pentru
fiecare componentã

În cazul unei componente semnificative
prin importanþa financiarã individualã
pentru grup, echipa de audit a grupului
sau auditorul componentelor în numele
auditorului componentelor va audita
situaþiile financiare ale componentei
folosind pragul de semnificaþie al com-
ponentei. 

Pentru o componentã semnificativã din
cauza probabilitãþii de a include riscuri
ce s-ar putea materializa în denaturãri
materiale în situaþiile financiare ale
grupului datoritã naturii lor specifice sau
a circumstanþelor, procedurile aplicabile
pot fi una sau mai multe din urmã-
toarele: 

Auditarea situaþiilor financiare ale
componentei folosind materialitatea
componentei

Auditarea anumitor conturi sau cla-
se de tranzacþii în legãturã cu riscu-
rile identificate

Proceduri de audit specifice pentru
riscurile de audit semnificative iden-
tificate

Clasificarea entitãþilor grupului ca fiind
semnificative pe baza acestui criteriu
calitativ include raþionamentul profe-
sional al auditorului de grup ºi, de regu-
lã, este comunicat în instrucþiunile cãtre
auditorul componentelor.

Exemple din practicã care pot indica cir-
cumstanþe specifice cu risc de a se
materializa în erori materiale sunt:
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structura de grup complexã cu dese
achiziþii, vânzãri, reorganizãri, compo-
nentã fãrã controale interne eficiente ori
acolo unde monitorizarea la nivel de
grup nu este adecvatã, aplicarea unor
reguli contabile diferite de politicile
folosite de grup, tranzacþii neobiºnuite
cu pãrþile afiliate, modificãri frecvente
ale auditorului componentelor. 

În cazul componentelor clasificate drept
semnificative pe baza naturii lor speci-
fice sau a unor circumstanþe unde pro-
cedurile efective sunt realizate de audi-
torul componentelor, auditorul de grup
va trebui sã se asigure cã procedurile
aplicate de auditorul componentelor
sunt corespunzãtoare pentru a acoperi
riscul identificat.

Ce se întâmplã în situaþia în care pro-
bele de audit adunate de la componen-
tele semnificative nu sunt suficiente?
Este necesarã o muncã suplimentarã
de audit în cazul componentelor mici
atunci când nu se obþin suficient de
multe probe de audit de la componen-
tele semnificative, de la controalele la
nivel de grup ºi proceduri de consoli-
dare ºi proceduri analitice la nivel de
grup. 

În acest caz partenerul de audit la
nivelul grupului selecteazã una sau mai
multe componente (fie în funcþie de mã-
rime sau risc, fie prin rotaþie) care nu
sunt semnificative în scopul obþinerii de
probe de audit suplimentare prin inter-
mediul unor acþiuni specifice, precum:
realizarea unui audit sau o revizuire
individualã a informaþiilor financiare ale
componentei respective, prin diversifi-
carea selecþiei unor astfel de compo-
nente într-o perioadã de timp. 

Componentele vor fi incluse în scopul
de audit cu prag de semnificaþie speci-
fic sau revizuite cu acelaºi prag de sem-
nificaþie calculat de grup special pentru
componenta respectivã.

Pragul de 
semnificaþie

Este responsabilitatea echipei de audit
a grupului sã stabileascã:

Pragul de semnificaþie pentru situa-
þiile financiare de grup, atunci când
se stabileºte strategia de audit a
grupului în ansamblu;

În cazul în care existã clase de tran-
zacþii, solduri în situaþiile financiare
consolidate pentru care o eroare
mai micã decât pragul de semnifi-
caþie al grupului este consideratã ca
putând influenþa decizia utilizatorilor
de situaþii financiare, atunci este
necesar sã se stabileascã aceste
praguri de semnificaþie specifice
care vor fi comunicate auditorului
componentelor în cauzã;

Nivelul acestui prag de semnificaþie
pentru fiecare componentã, fie pen-
tru componentele în scopul de audit
sau de revizuire. Aceste valori este
bine a fi stabilite în aºa fel încât sã
se reducã cât mai mult riscul ca
totalul erorilor necorectate ºi nei-
dentificate în ansamblul situaþiilor
financiare sã fie mai mare ca mate-
rialitatea de grup.

În cazul în care echipa de audit a
grupului decide sã foloseascã un audit
statutar realizat de auditorii unei com-
ponente pentru a obþine probele de
audit necesare ºi suficiente pentru audi-
tul de grup, echipa de audit a grupului
are obligaþia sã analizeze dacã pragul
de semnificaþie folosit de auditorul com-
ponentelor reduce corespunzãtor riscul
de denaturãri semnificative la nivelul
situaþiilor financiare consolidate. 

Impactul introducerii unui prag de sem-
nificaþie specific fiecãrei componente,
care va fi mai mic decât pragul de sem-
nificaþie al grupului va fi o creºtere a
volumului de muncã de audit pentru
fiecare componentã. 

Toate informaþiile necesare auditorului
componentelor pentru a realiza proce-
durile asupra informaþiilor financiare ale
componentei sunt comunicate printr-un
set de instrucþiuni. 

Modificãrile prevãzute în ISA 600 revi-
zuit acordã o mare responsabilitate
auditorului de grup, care decide compo-
nentele semnificative în funcþie de
analiza riscurilor ce determinã pragul
de semnificaþie al componentelor. Pen-
tru a face o analizã corectã a acestora
este important sã existe o comunicare
directã încã din faza de planificare între
auditorii de grup ºi auditorii componen-
telor care cunosc în detaliu specificul
activitãþii componentelor ºi pot furniza
auditorului de grup informaþii valoroase
legate de riscuri, circumstanþe specifice
de luat în considerare în desfãºurarea
auditului pentru a obþine probele de
audit adecvate ºi suficiente pentru a
putea concluziona asupra situaþiilor
financiare consolidate.

Colaborarea 
cu auditorii 

componentelor
INDEPENDENÞA

În cazul în care auditorul de grup inten-
þioneazã sã solicite unui alt auditor sã
facã anumite proceduri asupra informa-
þiilor financiare ale componentei, audi-
torul grupului are obligaþia sã se asigure
cã auditorul componentelor înþelege ºi
va respecta cerinþele etice relevante
pentru un audit de grup, cã este inde-
pendent, cã are competenþa profesio-
nalã necesarã, cã auditorul de grup va
putea sã fie implicat în procedurile reali-
zate de auditorul componentelor în mã-
sura necesarã pentru a obþine probe de
audit adecvate ºi suficiente. În funcþie
de accesul sau nu la documentaþia
auditorului componentelor se decide ºi
natura implicãrii auditorului de grup,
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care poate hotãrî cã este suficient sã
analizeze informaþiile venite de la audi-
torul componentelor, sã-i cearã acestu-
ia sã facã proceduri suplimentare sau
sã facã proceduri direct asupra infor-
maþiei financiare a componentei.

Setul de instrucþiuni conþine, de regulã,
o confirmare de independenþã din par-
tea auditorilor componentelor cãtre
auditorii de grup, cel puþin în conformi-
tate cu regulile IFAC.

RESTRICÞII LEGATE DE ACCES

LA PROBELE DE AUDIT

Atunci când auditorii componentelor
primesc o cerere de la auditorul de grup
pentru acces la documentaþia de audit
pentru respectiva componentã, este
necesar în general pentru auditorul
componentelor sã parcurgã anumite
etape, conform procedurilor interne. În
general, este necesar sã se înþeleagã
clar scopul cererii, sã fie clar precizate
foile de lucru la care auditorul de grup
vrea sã aibã acces. Auditorul compo-
nentelor trebuie sã se asigure cã nu
existã reguli sau legi locale care ar in-
terzice garantarea acestui drept cãtre
auditorul de grup. Este important sã se
obþinã acceptul clientului pentru acest
acces la documentaþie. 

Pentru o bunã desfãºurare a procesului
de audit efectiv este important sã se ia
în considerare complexitatea interacþiu-
nii legilor din diferite jurisdicþii ºi a regle-
mentãrilor din acest domeniu ºi sã se
analizeze orice situaþii care dau naºtere
unor preocupãri cã accesul necesar nu
poate fi obþinut. Este important, în ase-
menea cazuri, sã se comunice activ cu
managementul companiei ºi cu auditorii
componentelor pentru a asigura fluxul
de informaþii necesar pentru a emite un
raport de audit asupra situaþiilor finan-
ciare ale grupului conform cerinþelor
ISA 600 revizuit.

Incapacitatea de a obþine accesul la in-
formaþiile necesare poate avea impli-

caþii serioase pentru audit.  Atunci când
un grup are componente semnificative,
care sunt filiale sau societãþi-asociate
care sunt contabilizate prin metoda
punerii în echivalenþã, aceasta poate fi
o adevãratã provocare pentru auditorul
grupului, care va fi obligat sã se implice
în activitatea auditorului componentelor
în mãsura cerutã de cãtre standardul
ISA revizuit.

Deocamdatã, existã indicii asupra fap-
tului cã situaþiile în care echipele misiu-
nii la nivelul grupului nu vor fi capabile
sã obþinã accesul necesar sunt destul
de rare. Cu toate acestea, este impor-
tant ca echipele misiunii la nivelul gru-
pului sã facã aceastã evaluare bazatã
pe circumstanþele clientului lor cât mai
devreme posibil în procesul de plani-
ficare a auditului. Acest lucru le va
permite sã poarte discuþii cu manage-
mentul de grup cu privire la orice difi-
cultãþi anticipate, astfel încât aceste
probleme sã poatã fi rezolvate, pentru a
evita o modificare inutilã în raportul
auditorilor.

Comunicarea
În ceea ce priveºte comunicarea cu au-
ditorii componentelor, aici comunicarea
este mult mai cuprinzãtoare ºi speci-
ficã. Aspectele de urmãrit atunci când
se realizeazã o comunicare cãtre
nivelele inferioare sunt:

Dacã sunt clare natura ºi întinderea
activitãþilor realizate de cãtre audi-
tori pentru componente ºi dacã
echipa desemnatã din partea grupu-
lui va fi implicatã în activitatea aces-
tora

Dacã membrii echipei de audit sunt
informaþi corect cu privire la formatul
de raportare cãtre echipa desem-
natã din partea grupului ºi cu privire
la termenele de raportare

Standardul menþioneazã elemente spe-
cifice care trebuie comunicate audito-
rilor componentelor, spre exemplu,
pragul de semnificaþie al componentei,
forma ºi conþinutul raportãrilor. În
acelaºi timp, comunicarea trebuie
fãcutã în termenele adecvate.

Natura ºi tipul comunicãrii auditorilor
componentelor cãtre nivelele supe-
rioare este bazatã pe douã consideraþii
cheie ºi anume:

Cerinþele specifice ale echipei de-
semnate din partea grupului (ris-
curile semnificative identificate de
auditorii componentelor, pãrþi afiliate
neidentificate anterior);

Dacã au fost identificate anumite
aspecte relevante pentru auditul
grupului sau care necesitã atenþia
membrilor echipei de audit (o res-
ponsabilitate sporitã pentru auditorii
componentelor).

ISA 600 revizuit cere urmãtoarele acþiu-
ni, ca un minim, din partea auditorilor de
grup: 
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va putea sã fie 

implicat în procedurile
realizate de auditorul

componentelor în
mãsura necesarã 

pentru a obþine 
probe de audit 

adecvate ºi 
suficiente



Discutarea cu auditorul componen-
telor sau cu managementul compo-
nentei a activitãþilor/ operaþiunilor
componentei care sunt semnifica-
tive pentru grup;

Discutarea cu auditorul componen-
telor susceptibilitatea componen-
tei la denaturãri semnificative ale
informaþiilor financiare datorate
fraudei sau erorii; ºi

Revizuirea documentaþiei auditoru-
lui componentelor în ceea ce pri-
veºte riscurile semnificative identifi-
cate de denaturare semnificativã a
situaþiilor financiare ale grupului. O
asemenea documentaþie poate lua
forma unui memorandum, care re-
flectã concluzia auditorului compo-
nentelor cu privire la riscurile semni-
ficative identificate.

De ce este foarte important ca auditorii
de grup ºi, respectiv, ai componentei sã
agreeze asupra riscurilor de denaturare
semnificative identificate? Revenim la
responsabilitatea finalã a auditorului de
grup cu care am început acest articol:
când au fost identificate riscuri de de-
naturare semnificativã cu impact asu-
pra situaþiilor financiare ale grupului,
standardul clarificat impune echipei
misiunii la nivelul grupului:

sã evalueze gradul de adecvare a
unor proceduri de audit suplimenta-
re care sã fie efectuate pentru a
rãspunde la riscurile identificate de
denaturare semnificativã a situaþiilor
financiare ale grupului; ºi,

bazat pe înþelegerea auditorului
componentelor, sã determine dacã
este necesar sã se implice în proce-
duri de audit suplimentare.

Concluzii 
Uitându-ne retrospectiv, putem înþelege
considerentele ce au dus la revizuirea
Standardului, cum ar fi: lipsa unui stan-

dard care sã trateze prin excelenþã
auditul situaþiilor financiare de grup, uti-
lizarea pânã acum a diferitelor metode
ºi abordãri în auditul de grup, existenþa
preocupãrilor din ce în ce mai ferme ale
organismelor de reglementare cu pri-
vire la rigoarea ºi coerenþa practicilor în
acest domeniu important ºi complex,
cât ºi necesitatea de a reflecta apli-
carea evaluãrii riscurilor ºi principiile de
control ale calitãþii.

Revenind la consideraþiile care au dus
la elaborarea unui nou standard de
audit care sã trateze auditul de grup,
noul standard impune ca procedurile
de audit sã fie mult mai riguroase,
atât la nivelul echipei de audit, la nivelul
grupului, cât ºi în ceea ce priveºte impli-
carea echipei de audit la nivelul grupu-
lui în munca auditorilor componentelor,
în special în contextul introducerii
responsabilitãþii unice a partenerului
misiunii la nivelul grupului.

În plus, în urma identificãrii diferenþelor
semnificative, în practicile de audit din
diferite þãri standardul elaboreazã cu
rigurozitate procedurile pe care echipa
de audit la nivelul grupului trebuie sã le
efectueze, ceea ce pe ansamblu îm-
bunãtãþeºte calitatea auditului ºi,
astfel, este în beneficiul interesului
public.

Standardul a fost revizuit pe baza celor
mai bune practici la nivel de audit de
grup ºi încorporeazã multe din proce-
durile acestor practici. Dorim sã men-
þionãm cã în cazurile în care aspectele
au fost deja avute în vedere de cãtre
auditorul de grup ºi pânã la data apa-
riþiei acestui standard clarificat, nu ne
aºteptãm la o schimbare esenþialã în
strategia de audit la nivel de grup. În
celelalte cazuri însã, efectul schimbãrii
asupra întregului proces de audit este
major.
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Introducere
Deficitul semnificativ de resurse publice, calitatea precarã a
ofertei de servicii, asimetria informaþionalã care dominã sec-
torul public impun o abordare a performanþei în entitãþile sec-
torului public din România fundamentatã pe rezultatul global.
Pornind de la multitudinea valenþelor atribuite conceptului de
rezultat global în literatura de specialitate, precum ºi de la

confuziile ºi interpretãrile nerealiste ale normalizatorilor
naþionali, trasãm o nouã dimensiune a modului de prezentare
a performanþei în entitãþile sectorului public din România. 

Considerãm cã o astfel de abordare aprofundeazã conceptul
de performanþã în sectorul public ºi asigurã publicul (con-
tribuabilii) cã entitãþile acþioneazã în direcþia realizãrii obiec-
tivelor propuse, care se circumscriu solicitãrilor sale: servicii
de calitate, variate, oportune ºi continue.
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Rezultatul global, o nouã 
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performanþei entitãþilor sectorului
public din România
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The Global Result, a new Dimension in the Performance Measurement of the
Public Sector Entities in Romania 
The economic recession, generated by the world financial crisis with implications upon the acute need of funding and upon the
public's trust regarding the resource usage, requires a new dimension in reporting the performance of the public sector entities
from Romania. By this fundamental research, it is structured the issue of measuring the public sector entities' performance on
the basis of the global result. 
This study is based on a synthesis of ideas on this topic published into the professional literature, on the regulations drawn up
by national and international accounting regulators, and by accounting professional bodies. 
The current article consists in the development of the global result concept, the analysis in national and international terms of
the models of performance on the basis of the global outcome and it proposes a complementary model to answer the real needs
of the public sector entities from Romania.
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Metodologia cercetãrii
Cercetarea efectuatã are ca obiectiv sã dezvolte conceptul
de rezultat global, ca modalitate de mãsurare a performanþei
entitãþilor sectorului public din România.

Demersul cercetãrii are în vedere o sintezã a ideilor publicate
pe aceastã temã în literatura de specialitate, a reglementã-
rilor elaborate de normalizatorii contabili naþionali ºi inter-
naþionali, de organisme ale profesiei contabile.

Pentru atingerea obiectivului propus s-a utilizat o metodolo-
gie de cercetare fundamentalã. De asemenea, s-a recurs la
mecanisme deductive ºi inductive de cercetare pentru delimi-
tarea conceptului de rezultat global, analiza comparativã a
modelelor de diseminare a rezultatului global, precum ºi
analiza criticã a modului în care este prezentatã performanþa
pe baza rezultatului global în România.

Abordãri privind 
valenþele conceptuale 
ale rezultatului global

În accepþiunea generalã, demersul definirii conceptului de
rezultat global are ca fundament abordarea semanticã a
celor douã cuvinte. Termenul rezultat semnificã ceea ce
rezultã dintr-o acþiune. Un alt sens atribuit acestui cuvânt
este cel de efect. 

Termenul global exprimã componenþa – ºi anume cã include
toate elementele unui ansamblu. Prin combinarea celor douã
explicaþii, deducem cã sintagma rezultat global semnificã
ansamblul tuturor efectelor. 

În literatura de specialitate, conceptul de rezultat global nu
este definit în mod explicit. Demersul definirii acestui concept
se fundamenteazã pe conceptul de performanþã globalã.
Baret (2006)2& Berger-Douce(2009)3 apreciazã cã perfor-
manþa globalã reprezintã agregarea performanþei econo-

mice, sociale ºi de mediu. O idee similarã este susþinutã ºi de
Capron & Quairel (2005)4, care considerã performanþa glo-
balã un obiectiv multidimensional, economic, social ºi socie-
tal, financiar ºi de mediu, ce priveºte atât entitãþile economi-
ce, societatea, cât ºi salariaþii, cetãþenii. Astfel, prin recurs la
conceptul de performanþã globalã, definim rezultatul global
ca fiind reunirea rezultatului financiar, social ºi societal.

În accepþiunea teoriei economice (Angelescu et al, 2001)5,
rezultatul global (economic) reprezintã diferenþa dintre veni-
turile totale ºi oportunitãþile tuturor factorilor de producþie
(intrãrilor) utilizaþi într-o anumitã perioadã de timp.

Teoria contabilã defineºte rezultatul global într-o manierã
comprehensivã. În aceastã abordare (Ristea et al, 2004)6,
graniþele rezultatului contabil sunt depãºite deoarece sunt
incluse ºi rezervele din reevaluare, diferenþele din conversie,
câºtiguri sau pierderi latente asupra instrumentelor financia-
re, câºtigurile ºi pierderile actuariale aferente pensiilor, efec-
tul schimbãrilor metodelor contabile ºi corecþiile erorilor fun-
damentale. 

Din punct de vedere contabil, demersul definirii rezultatului
global are în vedere modul de prezentare a performanþei prin
situaþiile financiare, respectiv prin contul de rezultat patrimo-
nial sau prin situaþia modificãrilor activelor nete /capitalurilor
proprii.

La nivelul sectorului public, încercãrile normalizatorilor
naþionali ºi internaþionali de a contura o definiþie a conceptu-
lui de rezultatul global este încã timidã. Definirea de cãtre
normalizatori a rezultatului patrimonial ca fiind un rezultat
economic este nerealistã ºi generatoare de confuzie în rân-
dul utilizatorilor. 

Analiza reglementãrilor naþionale (OMFP nr. 1917/2005) evi-
denþiazã absenþa acestui concept. În opinia noastrã, un argu-
ment în acest sens este dat de faptul cã pentru sectorul pu-
blic capitalurile proprii reprezintã încã un concept nesemni-
ficativ ºi contestat cu vehemenþã de o parte a profesioniºtilor
în domeniu.

1Dicþionarul explicativ al limbii române, disponibil la http://www.dexonline.news20.ro, accesat la data de 25.08.2010
2 Baret, P., L’évaluation contingente de la Performance Globale des Entreprises : Une méthode pour
fonder un management sociétalement responsable ?, 2ème journée de recherche du CEROS, pg.1-24, 2006
3Berger-Douce, S., La diversité en PME : une philosophie managériale au service de la performance?, Revue Management&Avenir, nr. 9/2009, pg.

258-274, disponibilã la http://www.cairn.info/revue-management-et -avenir-2009-9-page-258.htm, accesat la data de 30.06.2010
4 Capron M., Quairel-Lanoizelee F., La responsabilité sociale d’entreprise, Ed. La Découverte, Collection Repères, Paris,2007, pg. 122
5 Angelescu, C., Ciucur, D., Dinu, M., Dobrotã, N., Gavrilã, I., Ghiþã, P., T., Gogoneaþã, C., Popescu., C., Suciu, C., M., (coordonatori), Dicþionar de

Economie, Ed. Economicã, Bucureºti, 2001, pg. 385
6 Ristea M, Lungu C, Jianu I, Ghid pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate, Prezentarea situaþiilor financiare, Ed.

CECCAR, Bucureºti, 2004, pg. 266-267
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Raportat la Standardele Internaþionale de Contabilitate pen-
tru Sectorul Public (IPSAS), rezultatul global este abordat
implicit prin intermediul IPSAS 1 Prezentarea situaþiilor finan-
ciare. O definiþie explicitã a rezultatului global este oferitã de
IAS 1 Prezentarea situaþiilor financiare, care a constituit sur-
sa de inspiraþie a IPSAS. 

Astfel, rezultatul global total7 reprezintã modificarea din capi-
talurile proprii din timpul perioadei care rezultã din tranzacþii
ºi din alte evenimente, altele decât acele modificãri care
rezultã din tranzacþiile cu proprietarii, în calitatea lor de pro-
prietari. 

Prin recurs la reglementãrile ºi dereglementãrile specifice
sectorului public, prezentãm, cu titlu de exemplu, elementele
componente ale rezultatului global (tabel 1).

Prin analiza abordãrilor prezentate identificãm urmãtoarele
elemente definitorii ale rezultatului global:

Se determinã ca variaþie a capitalurilor proprii între
începutul ºi sfârºitul perioadei;

Include elemente care nu reprezintã venituri ºi cheltuieli,
dar care sunt recunoscute în capitalurile proprii;

Explicã modul de formare a performanþei.

În opinia noastrã, rezultatul global reprezintã o dimensiune
complexã a performanþei în sectorul public, deoarece, spre
deosebire de rezultatul patrimonial (excedent/deficit patrimo-
nial) care se limiteazã la diferenþa dintre veniturile ºi cheltu-
ielile exerciþiului, rezultatul global include elemente con-
statate în capitalurile proprii, dar care nu tranziteazã prin con-
tul de rezultat patrimonial. 

Modele de diseminare 
a performanþei pe baza 

rezultatului global 
– abordare comparativã

Rezultatul patrimonial, rezultatul de trezorerie, rezultatul exe-
cuþiei nu sunt suficient de relevante pentru utilizatori în apre-
cierea performanþei financiare a entitãþilor sectorului public
din România. 

Utilizatorii obþin informaþii privind performanþa financiarã a
entitãþilor sectorului public prin recurs la rezultatul global, fãrã
a face apel la conceptele de venituri ºi cheltuieli care tran-
ziteazã contul de rezultat patrimonial. O astfel de informaþie
este reflectatã de Situaþia modificãrilor activelor nete/capi-
talurilor proprii.

Normalizatorii contabili naþionali, inspiraþi de IPSAS 1 Pre-
zentarea situaþiilor financiare, au introdus în setul situaþiilor
financiare Situaþia modificãrilor activelor nete/capitalurilor
proprii. Demersul identificãrii modului de reflectare a perfor-
manþei financiare a sectorului public din România pe baza
rezultatului global, se fundamenteazã pe analiza comparativã
bidimensionalã a Situaþiei modificãrilor activelor nete/capita-
lurilor proprii, prezentatã în tabelul 2.

Analiza raportului convergenþe - divergenþe referitor la Situa-
þia modificãrilor în structura activelor/capitalurilor reflectã
prevalenþa elementelor divergente asupra celor convergente.
Deºi, în ansamblu, conþinutul acestui raport pare convergent
cu cel prevãzut de IPSAS 1, în sensul cã include variaþiile
elementelor de capitaluri proprii din cursul perioadei, o anali-

Rezultatul global

7 IAS 1 Prezentarea situaþiilor financiare, Standarde Internaþionale de Raportare Financiarã, Ed. CECCAR, Bucureºti, 2009, pg.933
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zã profundã a acestuia relevã puncte semnificative diver-
gente determinate de: definirea necomprehensivã a venitu-
rilor ºi cheltuielilor, ignorarea impactului veniturilor ºi cheltu-
ielilor asupra capitalurilor proprii, absenþa politicilor contabile
reale ºi implicit a efectelor modificãrilor politicilor contabile ºi
a corecþiilor erorilor. Divergenþa între viziunea naþionalã ºi
cea internaþionalã privind Situaþia modificãrilor în structura
activelor / capitalurilor este argumentatã ºi de întinderea
foarte redusã alocatã de normalizatorii naþionali prezentãrii
acestei componente a situaþiilor financiare. 

Un element generator de confuzii, în mãsurã sã afecteze pro-
cesul de convergenþã8, ar putea fi ºi utilizarea unor traduceri
diferite pentru exprimarea aceluiaºi conþinut. În acest sens,
tabelul 2 relevã o serie de incongruenþe terminologice (spre
exemplu, contabilitate de angajamente/bazã de angajamen-
te) în mãsurã sã ridice un semn de întrebare atât pentru nor-
malizatorii contabili români, cât ºi pentru profesioniºtii con-
tabili. Deºi la nivelul sectorului public, performanþa se apreci-
azã de cãtre public prin calitatea serviciilor oferite, latura
financiarã a acesteia nu poate fi omisã, deoarece este funda-
mentul creãrii altor tipuri de performanþe. Pentru reflectarea
performanþei financiare a entitãþilor sectorului public se folos-
esc mai multe componente ale situaþiilor financiare. Utiliza-
torii ar putea considera dificil procesul de investigare a unui
numãr mare de documente pentru a ºti cât de performantã
este entitatea publicã respectivã. 

Din acest punct de vedere, apreciem oportun un model unic
de reflectare a performanþei, prin intermediul rezultatului glo-
bal. Astfel, în opinia noastrã, acest model de raportare a per-
formanþei, denumit „Situaþia rezultatelor perioadei ºi a rezul-
tatului global” ºi prezentat de norma contabilã americanã
SFAC 5 Recunoaºtere ºi evaluare în situaþiile financiare ale
întreprinderii9, adaptat de normalizatorii naþionali nevoilor
sectorului public, contribuie la consolidarea conceptului de
performanþã ºi a modului de percepere a acesteia de cãtre
utilizatori. Structural, „Situaþia rezultatului global pentru sec-
torul public” include rezultatul patrimonial al perioadei (exce-
dent/deficit patrimonial) ºi componentele rezultatului global.

Considerãm cã adoptarea rezultatului global ºi a unui model
unic de reflectare a performanþei va genera plusvaloare la
nivelul entitãþilor sectorului public în urmãtoarele direcþii: con-
solideazã conceptul de performanþã; eliminã informaþiile
redundante privind modalitãþile de mãsurare a performanþei;
oferã informaþii relevante ºi fiabile utile managementului în

procesul decizional; responsabilizeazã managementul pri-
vind îmbunãtãþirea performanþei entitãþii; inteligibilitatea ºi
completitudinea modelului de prezentare eliminã asimetria
informaþionalã dintre sectorul public(stat) ºi public; pro-
moveazã conformitatea în raportarea performanþei; îmbunã-
tãþeºte calitatea raportãrii financiare.

Concluzii
Cercetarea efectuatã evidenþiazã cã, în literatura de specia-
litate, conotaþiile conceptului de rezultat global sunt diverse.
De asemenea, comparativ cu entitãþile sectorului privat unde
rezultatul global este definit într-o manierã comprehensivã, la
nivelul entitãþilor sectorului public acest concept nu este
definit în mod explicit. Absenþa rezultatului global, ca modali-
tate de mãsurare a performanþei sectorului public, abordarea
sumarã a modelului de reflectare a acestuia, în cadrul regle-
mentãrilor naþionale, precum ºi divergenþele semnificative ale
modelului cu cel prezentat de cãtre Standardele Interna-
þionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS),
genereazã incertitudini privind utilitatea atribuitã de normali-
zatori ºi implicit, obiectivul prezentãrii unei astfel de situaþii de
cãtre entitãþi. 

În opinia noastrã, definirea ºi adoptarea rezultatului global ca
modalitate de mãsurare a performanþei la nivelul sectorului
public din România, consolideazã conceptul de performanþã
ºi rãspunde nevoilor reale ale entitãþilor, care, încorsetate de
supra-reglementare ºi supra-raportare cãtre ordonatorii de
credite superiori, ignorã cã principalul utilizator al rapoartelor
privind performanþa este publicul (contribuabilii).

Rezultatul global

8 Acestã sintagmã este utilizatã cu semnificaþia atribuitã de Dicþionarul explicativ al limbii române, disponibil la http://www.dexonline.news20.ro
9 Problematica privind situaþia performanþei globale este amplu abordatã pentru entitãþile economice de cãtre Lungu, C., Teorie ºi practicã contabile

privind întocmirea ºi prezentarea siuaþiilor financiare, Ed. CECCAR, Bucureºti, 2007, pg.378-384
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Participarea CAFR la
Conferinþa despre 
insolvenþã
Intrarea în stare de insolvenþã repre-
zintã, în ultimul timp, una dintre cel mai
des întâlnite forme de capitulare a
firmelor în faþa crizei financiare. Potrivit
unui studiu realizat de compania
Coface, în primul trimestru al acestui
an numãrul firmelor intrate în insol-
venþã a crescut cu 89% faþã de peri-
oada similarã din 2009, urmând sã
depãºeascã cel mai probabil 30.000
pânã la sfârºitul anului. În prezent, se
aflã pe rol peste 20.000 de dosare de
insolvenþã, dar existã ºi companii care,
prin relansarea afacerilor, au anunþat
deja ieºirea din aceastã stare.

În acest context, World Trade Center
Bucureºti ºi compania Think Creative
au organizat, la 30 septembrie 2010,
Conferinþa „InSOLVENÞA - soluþii

financiare, soluþii juridice”, în cadrul
cãreia specialiºti reputaþi din domeniul
juridic ºi financiar au fãcut cunoscute
oportunitãþile pe care le oferã legea
pentru ca firmele sã depãºeascã astfel
de momente. Camera Auditorilor
Financiari din România a participat la
eveniment ca expozant, prezentând
publicului serviciile pe care le pune la
dispoziþie ºi produsele editoriale
apãrute sub egida sa.

Participarea CAFR la aceastã Con-
ferinþã a fost în mod deosebit apreciatã
de organizatori, care au relevat buna
colaborare existentã între Camerã ºi
Uniunea Naþionalã a Practicienilor în
Insolvenþã din România.

Ziua Profesiilor Liberale
din România
La 5 noiembrie 2010, Uniunea
Profesiilor Liberale din România, din
care CAFR face parte în calitate de

membru, organizeazã la Sala Rondã a
Hotelului Intercontinental din Bucureºti,
B-dul Nicolae Bãlcescu nr. 4, sector1,
cea de a treia ediþie a „Zilei Profesiilor
Liberale din România”.

Tema Conferinþei, „Importanþa profesi-
ilor liberale pentru societate”, îºi prop-
une sã genereze o dezbatere în cadrul
cãreia participanþii sã-ºi prezinte
punctele de vedere ºi sã-ºi precizeze
poziþia faþã de importanþa sectorului
nostru socio-economic, fãrã de care
nicio comunitate umanã nu poate
supravieþui.

La Conferinþã sunt invitaþi sã participe
reprezentanþi din partea autoritãþii pub-
lice, instituþii ºi organizaþii relevante pe
plan naþional, precum ºi ai Comisiei
Europene, Comitetului Economic ºi
Social European, Uniunii Mondiale a
Profesiilor Liberale - UMPL ºi
Consiliului European al Profesiilor
Liberale - CEPLIS.
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Introducere
Perioada de crizã financiarã, care din
cauza întinderii sale în timp, a influ-
enþelor multisectoriale ºi a unor mãsuri
lipsite de anvergurã ale administraþiilor
principalelor þãri ale grupului G202 s-a
transformat ºi într-o crizã economicã
de duratã ºi care se caracterizeazã
printr-o lipsã de lichiditate pandemicã,
are un impact semnificativ asupra pro-
cedurilor „actorilor” de calibru din an-
samblul profesiei financiar-contabile. În
cadrul acesteia regãsim ºi domeniul
auditului financiar, ale cãrui principale
preocupãri se contureazã în zona ex-
primãrii opiniilor asupra continuitãþii ac-
tivitãþii companiilor auditate, a metode-
lor de evaluare cele mai adecvate ºi
asupra prezentãrii elementelor bilanþi-
ere ale situaþiilor financiare ale acesto-
ra. Companiile din domeniile: software
ºi comerþului electronic, echipamente-
lor IT ºi telecomunicaþiilor, în care unul
dintre factorii cheie ai performanþei
financiare este capacitatea inovatoare,
rod al activitãþilor de cercetare ºi dez-
voltare, solicitã analize aprofundate în
aceastã perioadã de turbulenþe. Aceste
domenii sunt caracterizate printr-o

Cercetare

Activele necorporale ºi criza
economicã: un nou "caz ciudat al
Doctorului Jekyll ºi al Domnului Hyde1"

Sergiu PETRICÃ*

* Drd., Director general al companiei de consultanþã CELERIS, e-mail: sergiu.petrica@celeris.ro
1 „The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”, de Robert Louis Stevenson este o parabolã asupra dualitãþii naturii umane în care binele ºi rãul se

împletesc în structura aceluiaºi personaj, fiind de fapt o criticã sociopsihologicã de avangardã a societãþii victoriene ºi, în acelaºi timp, o lucrare de
referinþã pentru literatura englezã.

2 G20 este un forum creat în 1999, grupând, în principiu, cele mai dezvoltate 20 dintre economiile lumii, incluzând ºi economiile emergente. Forumul
are drept scop cooperarea ºi consultarea în problematici relative la sistemul financiar internaþional.

Intangible Assets and Economic Crisis: a new
"Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde" 
One year and a half after the official debut of the financial crisis, professional
managers in top industries and political decision makers still struggle to under-
stand what were the roots of the current situation and, more important what
measures should be taken to preserve their entities performance at acceptable
levels. However a lesser number focus on the real opportunities surged during
the crisis to enhance and secure in the future, post-distress times, the value of
their organisations. 
In this context the author identified a set of key elements of whose management
should be the center of main organisations leaders' agenda. These elements are:
going concern, intangible assets valuation and creation, business processes re-
engineering and innovation, long term enhanced cost control. Have these ele-
ments been properly captured at the financial statements presentation level and
what consequences have risen in the auditors' responsibility - are the main ques-
tions that the current article will try to answer. In order to provide a set of answers
this investigation was based on a study over a sample of most significant players
in ICT business sectors at global level and observed the impact of economic and
financial changes of the latest period over the application of the accounting poli-
cies and overall financial performance reflection in the key figures associated
with the intangible assets recognition and management.

Key words: intangible assets, goodwill, impairment, ROA , going concern, profes-
sional judgement

Cuvinte cheie: active necorporale, goodwill, depreciere, ROA, continuitatea exploa-
tãrii, judecatã profesionalã



18

Cercetare

Audit Financiar, anul VIII

competitivitate sporitã, rezultatã din
propensiunea spre lansarea de noi pro-
duse, cu frecvenþã ridicatã. În acest
context, se desprind trei elemente
esenþiale ºi anume: 

asigurarea lichiditãþii pentru operaþi-
unile de cercetare – dezvoltare

capacitatea de a securiza veniturile
în contextul unei matrici de consum
alterate a clienþilor generate de
scãderea veniturilor acestora ºi

reflectarea în bilanþul contabil a acti-
velor necorporale la valori cât mai
apropiate de valoarea justã a aces-
tora.

Domeniile amintite anterior au fost în
acelaºi timp motorul dezvoltãrii eco-
nomice mondiale ºi principalii subiecþi a
ceea ce de peste douã decenii numim
noua economie. Însã tocmai rolul avan-
gardist asumat de acestea ºi aplicarea
unor principii demodate de evaluare a
performanþelor financiare au condus
spre un entuziasm prea avântat în pie-
þele aferente, cu impact major în indicii
bursieri, în special de peste Ocean. Ra-
portul de prioritate inegal între profitabi-
litate ºi lichiditate nu a putut fi echilibrat
nici de exemplele Enron ºi WorldCom,
nici de prãbuºirea dotcomurilor3 ºi,
aparent, nici de iniþiativele de gen
Sarbanes-Oxley4.

În aceste circumstanþe s-ar pãrea cã
accentul pus pe contabilitatea de anga-
jamente ºi doar tonalitatea subtilã a flu-

xului de numerar creeazã dificultãþi ma-
jore în contextul unei economii care nu
mai respectã regulile clasice, în care
conceptul ciclicitãþii este anihilat, iar le-
gea randamentelor descrescãtoare
este provocatã la un duel inegal de
cãtre elementele capitalului intelectual. 

Astfel, companiile ale cãror activitãþi pu-
teau fi catalogate drept cele ale noii
economii – prin neîncorporarea, facili-
tatã ºi de reglementãrile contabile pru-
denþiale, a activelor invizibile – au pro-
dus mirajul unor indicatori de perfor-
manþã de tipul ROA cu valori foarte ridi-
cate, rezultând în valori de tranzacþio-
nare a propriilor acþiuni cu PER5 foarte
înalt în comparaþie cu companii din eco-
nomia clasicã, beneficiind în acest mod
de simpatia majoritãþii finanþatorilor.
Care sunt schimbãrile provocate de
criza economicã ºi modul în care sunt
percepute acestea? – sunt întrebãri la
care vom încerca sã rãspundem în con-
tinuare.

Continuitatea 
activitãþii

Condiþiile economice actuale ridicã pro-
vocãri fãrã precedent pentru majorita-
tea companiilor semnificative în materie
de lichiditate, acces la finanþare ºi ra-
portare financiarã. Aceleaºi problema-
tici se regãsesc ºi în preocupãrile au-
ditorilor financiari, ca garanþi ai echili-

brului în interpretãrile managementului.
Reuniunea influenþelor factorilor pre-
zentaþi mai sus se cristalizeazã într-un
impact major asupra unui principiu fun-
damental care stã la baza construcþiei
situaþiilor financiare: continuitatea acti-
vitãþii. În fapt preocuparea asupra
estimãrii caracteristicii de continuitate a
activitãþii conduce, în aceastã perioadã,
la o rafinare a comportamentului profe-
sional al auditorului prin consolidarea
utilizãrii raþionamentului propriu dincolo
de estimarea calitativã a reprezentãrilor
echipei de management. Pentru între-
prinderile din domeniul tehnologiei lichi-
ditatea adaugã o povarã suplimentarã
asupra operabilitãþii prin faptul cã ope-
raþiunile de cercetare ºi dezvoltare ne-
cesitã sume disponibile suplimentare,
ale cãror conversii în performanþele fi-
nanciare sunt amânate pentru perioade
uneori de câþiva ani. 

La nivelul prezentãrii informaþiilor din
rapoartele financiare perioada de crizã
poate aduce un stres complementar
prin determinarea punctului fin de sepa-
raþie între recunoaºterea drept cheltu-
ialã sau capitalizarea sumelor solicitate.
Ambele direcþii în care s-ar deplasa ba-
lanþa conduc spre distorsiuni ale ROA.
În aceastã perioadã investigarea pre-
viziunilor ºi bugetelor (a cãror relevanþã
creºte proporþional cu „alungirea” peri-
oadei pe care sunt construite) necesitã
aprofundãri, întrucât datele istorice
ante-crizã îºi pierd semnificaþia. În
acest sens misiunea auditorului poate

3 O companie dotcom este o companie ale cãrei principale operaþiuni sunt desfãºurate prin intermediul site-urilor internet. Termenul se referã în spe-
cial la companiile fondate la sfârºitul anilor 1990 ºi care, în general, au fost caracterizate prin absenþa unor performanþe financiare, dar care au
beneficiat de finanþare masivã, exploatând apetitul investitorilor pentru modele de afaceri care propuneau dezvoltãri accelerate în raport cu modele
clasice.

4 Legea Sarbanes-Oxley din 2002 “promulgatã” la 30 iunie 2002 în Statele Unite ale Americii, cunoscutã sub numele de Legea privind Reforma
Contabilitãþii companiilor publice ºi a Protecþiei Investitorilor, este rezultatul scandalurilor provocate la începutul mileniului de falimentele rãsunã-
toare din S.U.A. Legea stabileºte, între altele, reguli mai stricte privind activitatea consiliilor de administraþie, a managementului companiilor pu-
blice (cotate la burse) ºi a companiilor publice de contabilitate. Legea reprezintã ºi actul de constituire a unui nou organism numit Public Company
Accounting Oversight Board (PCAOB), al cãrui obiect de activitate constã în supravegherea, reglementarea ºi monitorizarea auditorilor financiari
din perspectiva rolului acestora de auditori ai companiilor publice, cu focalizare pe independenþa acestora ºi, respectiv, activitatea privind investi-
garea controlului intern, a conducerii ºi prezentãrilor informaþiilor din situaþiile financiare.

5 PER = Price Earnings Ratio, calculat ca raport între preþul acþiunii (cursul bursier) ºi profitul net pe acþiune
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deveni dificilã în contextul unor com-
panii cu un istoric bogat, care, de cele
mai multe ori, tind sã extrapoleze eveni-
mentele, resursele ºi soluþiile utilizate în
perioade precedente de timp pentru a
formula variantele de acþiune în viitor.
Auditorii ar putea fi puºi în situaþia de a
prezenta în opinii paragrafe de obser-
vaþii („emphasis of matter paragraph”),
reprezentând estimarea proprie asupra
abilitãþii companiei de continuare a
operãrii. Vizavi de durata acestei peri-
oade, prevederile AU sec. 3416 solicitã
utilizarea unui interval de maxim un an
de la data auditului, în timp ce IAS 1
„Prezentarea situaþiilor financiare” per-
mite extinderea acestui interval la du-
rate mai mari de un an7. Totuºi, recu-
noaºterea abilitãþii de aplicare a princi-
piului continuitãþii activitãþii pentru o
perioadã de 12 luni nu garanteazã
absenþa intervenþiilor necesare asupra
valorii activelor necorporale, cu prepon-
derenþã a celor cu duratã de viaþã
indefinitã, întrucât proiecþiile financiare
pentru testele de depreciere relative la
acestea se întind pe perioade mult mai
mari, în timp ce rezultate pozitive ale
testelor de depreciere pot constitui
premise pentru inaplicabilitatea princi-
piului continuitãþii activitãþii la momente
ulterioare intervalului de 12 luni de la
finalizarea raportului de audit. Din
aceastã perspectivã, normele USGAAP
pot pãrea mai puþin conservatoare sau
prudente în raport cu IFRS, fapt pe care
am încercat sã îl subliniem în studiul
care urmeazã. Un motiv de confort,
însã, la nivelul spaþiului contabil ameri-
can îl poate constitui introducerea

aplicãrii anticipate a normelor IFRS
pentru construirea situaþiilor financiare
ale companiilor listate în SUA începând
cu anul 2012. În formularea unei opinii
asupra continuitãþii activitãþii ºi a nece-
sitãþii revizuirii acesteia, auditorul va lua
în considerare existenþa unor eveni-
mente de tipul: 

inabilitatea de a rambursa împrumu-
turile ºi imposibilitatea de prelungire
a termenelor acestora, 

restrângerea sau pierderea unor
pieþe, 

incapacitatea proprietarilor compa-
niilor de a suplimenta capitalul
social, 

creºterea ratelor dobânzilor, 

previziuni ale fluxurilor de numerar
cu senzitivitate foarte ridicatã, rela-
tive la ratele dobânzilor ºi ale fluctu-
aþiilor cursurilor valutare ºi 

incapacitatea sistemelor de control
intern de a identifica toate riscurile
inerente ale activitãþii ºi, respectiv, a
managementului de a reacþiona la
riscurile inerente ridicate. 

În aceastã perioadã ratele de actu-
alizare utilizate la aplicarea metodei
DCF8 pentru determinarea valorii juste
a diferitelor elemente bilanþiere suferã
modificãri majore, modificãri rezultate
din variaþia costurilor capitalurilor, atât a
celor proprii, cât ºi a celor împrumutate,
influenþate în principal prin prisma
primei de risc atât la nivelul proprieta-
rilor, cât ºi la nivelul bancherilor, care, în

pofida acþiunilor de diminuare a ratelor
dobânzilor de referinþã luate de bãncile
centrale, înglobeazã riscul perceput în
marjele aplicate peste dobânda de
referinþã. Aceste modificãri au un im-
pact semnificativ asupra valorilor atri-
buite goodwill9-ului ºi a altor active
necorporale. 

Preocuparea auditorului se materiali-
zeazã prin aplicarea judecãþii profesio-
nale asupra continuitãþii activitãþii clien-
tului sãu. Pentru aceasta va recurge la
un plan compus cel puþin din urmã-
toarele etape:

analiza eroziunii marjei datoratã
presiunilor pieþei 

analiza raþiunilor privind limitarea
investiþiilor ºi reducerea cheltuielilor

analiza stadiului reducerii costurilor
ascunse ºi a timpilor neutilizaþi de
producþie

analiza viabilitãþii planurilor opera-
þionale

investigarea gradului de îndeplinire
a bugetelor trimestriale din perioada
2008-2010, a frecvenþei, sensurilor
ºi amplitudinilor, revizuirilor acesto-
ra

adecvarea variantelor disponibile
pentru finanþarea proceselor opera-
þionale

investigarea acurateþei fluxurilor de
numerar pe urmãtorii 5 ani

monitorizarea unor indicatori finan-
ciari relevanþi pentru sectorul de
activitate al companiei.

Activele necorporale ºi criza economicã

6 AU section 341, The Auditor’s Consideration of an Entity’s Ability to Continue as a Going Concern, Statement on Auditing Standards, AICPA, pag.
622

7 IFRS, Standarde Internaþionale de Raportare Financiarã, ed. CECCAR, Bucureºti, 2006, pag. 724 sau http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstan-
dards/en/ias1.pdf paragraf 26

8 DCF = Discounted Cash Flow, metodã de valuare a companiei, în cadrul abordãrii pe bazã de venit, ce se bazeazã pe estimarea fluxurilor de nume-
rar nete generate de companie ºi raportarea la valorile puterilor incrementale ale ratei de actualizare adunate cu unitatea pe segmentele de timp
pe care se realizeazã proiecþia.

9 goodwill = fond comercial. Din motive de diferenþe de interpretãri între normele româneºti de contabilitate ºi cele din alte spaþii contabile vom uti-
liza termenul din limba englezã pe pacursul prezentului articol.
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Aceste soluþii nu sunt doar apanajul
economiilor dezvoltate, domiciliul celor
mai numeroase companii din sec-
toarele referite anterior. Este reco-
mandabil ca acestea sã se regãseascã
inclusiv în România, aflatã în spaþiul de
distribuþie al companiilor producãtoare.

Activele necorporale
Activele necorporale au o aparenþã du-
alã ºi o volatilitate mai mare în aceastã
perioadã. Prezenþa în volum ridicat în
raport cu total active sau cu total active
imobilizate poate prezenta capcane
pentru evoluþia ulterioarã a companiei.
În majoritatea covârºitoare a situaþiilor
activele necorporale prezintã un interes
scãzut pentru activitãþile de creditare, în
special din cauza absenþei unei pieþe de
tranzacþionare pentru acestea. De ase-
menea compania poate obþine rentabili-
tãþi foarte scãzute prin utilizarea acesto-
ra pentru altfel de operaþiuni decât cele
ale activitãþii de bazã. Din acest motiv,
valoarea acestora este potenþatã doar
în contextul în care companiile des-
fãºoarã activitãþi simultane de business
process engineering10 ºi cost cutting11

care, dacã sunt corelate cu planurile
strategice pe termen lung, pot contribui
decisiv la creºterea performanþei finan-
ciare. Corecta gestiune a activelor
necorporale, altele decât goodwill,
poate însemna aºadar creºterea com-
petitivitãþii, securizarea veniturilor ºi
acoperirea unei cote de piaþã supe-
rioare. Prin urmare, activele necorpo-
rale nu prezintã nici o garanþie directã
pentru activitãþile de creditare, însã
prezenþa acestora coroboratã cu activi-

tãþi de gestiune eficiente ºi proactive
este de interes pentru partenerii finan-
ciari, putând fluidiza accesul la creditele
bancare, în mod indirect oferind com-
paniilor un confort suplimentar în conti-
nuitatea activitãþii. 

Preocupãrile IASB

În materia activelor necorporale pre-
ocupãrile profesiei contabile prin inter-
mediul IASB nu au exclus ºi amendarea
IAS 38 Active Necorporale12 ºi, respec-
tiv, a IAS 36 Deprecierea Activelor13, re-
flectând însã cu un efect amortizat influ-
enþele survenite în mediul economic în
ultimele luni ale anului 2008. Modificã-
rile preluate de cele douã standarde, re-
zultate a douã documente „Improve-
ments” cu IRFS emise în mai 2008,
respectiv în aprilie 2009 cu date de apli-
care de la 1 ianuarie 2009 ºi 1 iulie
2009, respectiv, 1 ianuarie 2010 rezultã
într-o revizuire restrânsã a evaluãrii va-
lorii juste a activelor necorporale (ºi nu-
mai acelea achiziþionate în urma unei
combinãri de întreprinderi) prin inter-
mediul amendãrii paragrafelor 36, 37,
40, 41, 69, 70, 98 ºi a introducerii para-
grafului 69A a IAS 38 ºi a paragrafelor
80 (b) ºi 134 (e) a IAS 36 care filtreazã
într-o oarecare mãsurã testele de
depreciere limitându-le la nivel superior
conform paragrafului 5 din IFRS 8 Seg-
mente Operaþionale14 ºi a prezentãrii
informaþiilor privind elementele utilizate
pentru prezentarea testelor de depre-
ciere. Aceasta înseamnã cã IASB con-
siderã cã prevederile celor douã stan-
darde amintite mai sus sunt la momen-
tul actual corespunzãtoare necesitãþilor
impuse de perioada de crizã. În con-

secinþã, în opinia noastrã, este necesar
ca auditorii sã se asigure de corecta
aplicare a normelor contabile, respectiv,
de controlabilitatea beneficiilor econo-
mice viitoare obþinute prin utilizarea
acestora ºi de acurateþea prezentãrii
informaþiilor în situaþiile financiare.

În iulie 2009, IASB a emis un IFRS
adresat companiilor mici ºi mijlocii care
nu sunt cotate15. Între alte prevederi se
regãsesc ºi un numãr de principii sim-
plificate de recunoaºtere ºi evaluare,
care prevãd ca goodwill-ul ºi alte active
necorporale sã fie amortizate pe durata
de viaþã (10 ani dacã durata de viaþã nu
poate fi estimatã precis). Costurile
cercetãrii ºi dezvoltãrii trebuie recunos-
cute drept cheltuieli dacã nu pot fi
incluse costului unui alt activ.

Modul în care prevederile normelor
contabile au fost aplicate ºi interpretate
de cãtre cele mai relevante companii
din domeniile software ºi comerþ elec-
tronic, echipamentelor IT ºi telecomuni-
caþiilor a fãcut obiectul cercetãrii care
va fi descrisã în capitolul urmãtor.

Metodologia de 
cercetare

Condiþiile economice actuale reprezintã
un eveniment declanºator pentru calcu-
larea ºi înregistrarea deprecierii acti-
velor în situaþiile financiare ale com-
paniilor. În cercetarea noastrã, prezen-
tând rapoarte atât conform USGAAP,
cât ºi IFRS, am evaluat dacã au fost
aplicate prevederile IAS 36 „Impaire-
ment of Assets”; SFAS 142 „Goodwill

10 Reproiectarea proceselor operaþionale
11 Reducerea costurilor
12 http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/en/ias38.pdf
13 http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/en/ias36.pdf
14 http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/en/ifrs8.pdf
15 http://eifrs.iasb.org/eifrs/sme/en/IFRSforSMEs2009.pdf
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and Other Intangible Assets”16 ºi SFAS
144 „Accounting for the Disposal and
Impairement of Long-lived Assets”. În
conformitate cu USGAAP, cheltuielile
cu deprecierea nu pot fi reluate, lucru
care face actul recunoaºterii deprecierii
unul deosebit de dureros, în timp ce sub
IFRS deprecierea poate fi reversatã (re-
luatã), mai puþin cea referitoare la good-
will. 

Scopul cercetãrii se regãseºte în obser-
varea modului în care activele necorpo-
rale sunt recunoscute ºi gestionate de
cãtre companiile din domeniile amintite
mai sus, în condiþiile unor rigori de in-
tensitate diferitã impuse de normativele
locale sau internaþionale ºi investigarea
legãturii între aspectele particulare sur-
venite la nivel de companie ºi cerinþele
standardelor de raportare, cum ar fi
cele amintite în paragraful anterior.
Studiul a inclus metode de cercetare
precum documentarea, selecþia ariei de
analizã, observarea, comparaþia, anali-
za ºi sinteza.

Studiu asupra 
a 21 de companii

mari americane 
ºi europene 

Formarea unui eºantion reprezentativ
pentru studiul nostru este o întreprin-
dere diferitã de cea care s-ar aplica
unei populaþii omogene. Din acest mo-
tiv, ansamblul companiilor care s-ar
adecva scopului cercetãrii (în care pre-
zenþa activelor necorporale este semni-
ficativã) a fost stratificat de maniera de
a se putea formula concluzii în mod
consecvent. Astfel, au fost selecþionate
21 de companii, grupate pe un numãr

de câte 7 entitãþi aferente fiecãrui do-
meniu. Eºantionul a fost constituit prin
selectarea celor mai mari actori de pe
piaþa mondialã prin intersectarea urmã-
toarelor criterii:

1. companiile sunt reprezentative în
materie de operaþiuni ºi dimensiuni
pentru domeniile investigate

2. companiile sunt listate

3. companiile opereazã în spaþii eco-
nomice dezvoltate ºi afectate de
criza economico-financiarã

4. existã o suficientã diversitate în nor-
mele contabile ale spaþiilor econo-
mice originare pentru a asigura
comparabilitatea tratamentelor con-
tabile la momentul consolidãrii în
conformitate cu USGAAP ºi IFRS, 

cuprinzând companiile: Oracle Corpo-
ration, Microsoft Corporation, SAP
Group, Google Inc., Yahoo! Inc.,
Amazon.com Inc., EBay Inc., AMD Inc.,
Northrop Grumann Corporation, IBM
Corporation, Dell Inc., Intel Corporation,
Hewlett-Packard Company, Apple Inc.,
Vodafone Group Plc., BT Group Plc.,
Telefonica S.A., AT&T Inc., Nokia
Corporation, Siemens AG, LM Ericsson
Telephone Company.

Observarea principalilor indicatori des-
criºi mai jos a fost efectuatã prin inves-
tigarea situaþiilor financiare publicate de
entitãþile eºantionului pentru cele mai
recente douã exerciþii disponibile la
data de 15.06.2010. Indicatorii urmãriþi
au fost:

- anvergura auditorului 

- tipul opiniei de audit

- valoarea netã a goodwill-ului

- valoarea netã a altor active necor-
porale 

- valoarea netã totalã a activelor imo-
bilizate

- valoarea totalã a activelor

- valoarea cifrei de afaceri

- valoarea profitului net

- existenþa recunoaºterii deprecierii
goodwill-ului ºi/sau a altor active
imobilizate

- ponderi valorice (ale goodwill-ului ºi,
respectiv, ale altor active imobilizate
în Total Active Imobilizate ºi, respec-
tiv, în Total Active)

Cercetarea noastrã a permis ºi formula-
rea unor opinii personale asupra echili-
brului fundamentãrii politicilor contabile
pentru depreciere ºi asupra corectitu-
dinii aplicãrii principiului prudenþei
privind recunoaºterea activelor necor-
porale. Studiul este disponibil în inte-
gralitatea lui la adresa de internet :
http://www.celeris.ro/Research.htm.

Cuantificãri

I. Din eºantionul nostru, situaþiile fi-
nanciare au fost auditate dupã cum
urmeazã:

pentru 8 companii auditorul a
fost Ernst & Young

pentru alte 7 companii auditorul
a fost PricewaterhouseCoopers

pentru 3 companii auditorul a
fost Deloitte & Touche

pentru 2 companii auditorul a
fost KPMG

în timp ce Apple Inc. a avut ca
auditori pe Ernst & Young,
respectiv, KPMG.

II. Toate situaþiile financiare au benefi-
ciat de opinii de audit fãrã rezerve
asupra evaluãrii ºi prezentãrii infor-
maþiilor privitoare la activele necor-
porale, ceea ce reflectã acordul
auditorilor asupra politicilor con-
tabile ºi modului de evaluare adop-

Activele necorporale ºi criza economicã

16http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=1175820927971&blobheader=applica-
tion%2Fpdf
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tat de managementul companiilor
din eºantion.

III. Companiile din domeniul software ºi
al comerþului electronic înregistrea-
zã valori ale ponderii goodwill-ului în
Total Active cuprinse între 5,27% ºi
45,35% cu o medie de 25,24%, res-
pectiv ponderi ale goodwill-ului în
Total Active Imobilizate cu valoare
minimã de 20,31%, valoare maximã
de 76,32% ºi o valoare medie de
48,63%. În ceea ce priveºte dome-
niul echipamentelor IT, eºantionul
selecþionat prezintã urmãtoarele
valori: pondere goodwill în Total Ac-
tive cu valoare minimã de 0,43%,
valoare maximã de 44,74% ºi valoa-
re medie de 15,67%, respectiv pon-
dere goodwill în Total Active Imobi-
lizate cu o valoare minimã de
1,29%, valoare maximã de 62,53%
ºi valoare medie de 27,60%. În
domeniul telecomunicaþiilor ºi echi-
pamentelor pentru telecomunicaþii
ponderea goodwill-ului în Total Ac-
tive variazã între 4,99% ºi 35,35%
cu valoare medie de 18,06%, în
timp ce ponderea goodwill-ului în
Total Active Imobilizate are valori
cuprinse între 6,38% ºi 42,65%, iar
valoarea medie este de 28,48%. 

În domeniul software ºi al comerþului e-
lectronic ponderea Altor Active Necor-
porale în Total Active este cuprinsã între
1,92% ºi 9,73%, cu o valoare medie de
4,80%, în timp ce ponderea acestor
active în Total Active Imobilizate este
situatã între limitele reprezentate de
valorile 3,44% ºi, respectiv, 15,77% cu
media la 8,89%. Companiile din dome-
niul echipamentelor IT prezintã valori
ale ponderii Altor Active Necorporale
situate în intervalul [0,52%, 7,03%] cu
media la 2,65%, iar ponderea aceloraºi
active variazã între 1,55% ºi 12,92% cu
media la 5,65%. Eºantionul pentru
domeniul telecomunicaþiilor ºi echipa-
mentelor pentru telecomunicaþii prezin-

tã ponderi ale Altor Active Necorporale
în Total Active cu valori între 5,29% ºi
24,02% ºi media la 11,92%, în timp ce
ponderea aceloraºi active în Total
Active Imobilizate este situatã între va-
lorile 9,85% ºi 26,81% cu media la
18,58%. 

Din cele de mai sus se remarcã faptul
cã în toate domeniile companiile au
derulat activitãþi intense de achiziþii, de
unde rezultã ponderi ridicate ale good-
will-ului în Total Active. Accentul cade
însã pe domeniul software, la acest
nivel înregistrându-se de fapt cele mai
multe Active Necorporale de natura
celor invizibile ºi care nu pot fi recunos-
cute în bilanþ, materializarea lor având
loc la momentul tranzacþionãrii în cadrul
proceselor de achiziþie prin intermediul
recunoaºterii goodwill-ului. În materia
altor active necorporale topul este ocu-
pat în poziþia de vârf de domeniul tele-
comunicaþiilor, fapt datorat în special
prezenþei licenþelor de operare ºi a lis-
telor de consumatori. Remarcãm, de
asemenea, ºi importanþa ridicatã a vo-
lumelor activelor necorporale în acest
domeniu.

IV. În anii de raportare a situaþiilor fi-
nanciare pentru companiile din
eºantion care includ perioade din
2009, 7 este numãrul companiilor
care au înregistrat creºteri ale cifrei
de afaceri, respectiv 12 care au în-
registrat creºteri ale profitului, în
timp ce 14 companii au înregistrat
scãderi ale cifrei de afaceri ºi 9 ale
profitului. Cea mai ridicatã creºtere
a cifrei de afaceri a înregistrat-o
Amazon.com (27,88%), iar cea mai
mare scãdere a fost înregistratã de
Nokia (19,18%). Variaþiile profitului
se situeazã între -93,31% (Nokia) ºi
179,81% (Vodafone).

Dintre cele trei domenii singurul care
este relativ echilibrat în materia creºterii
cifrei de afaceri este cel al software-ului

ºi al comerþului electronic, în timp ce în
celelalte domenii principalul fenomen
este cel al scãderii cifrei de afaceri. 

Notã: Între momentul realizãrii stu-
diului ºi momentul predãrii la ti-
par a prezentului articol compani-
ile Oracle Corporation ºi Micro-
soft Corporation au prezentat
situaþii financiare (Form 10-K)
pentru exerciþiile financiare în-
cheiate în 2010 (31 mai, respec-
tiv 30 iunie). Indicatorii urmãriþi în
situaþiile financiare nu prezintã
influenþe semnificative asupra
studiului efectuat ºi nici asupra
concluziilor acestuia.

Comentariu: Studiul nu a putut fi extins
în mod formal în spaþiul economic ro-
mânesc, situaþie datoratã comparabili-
tãþii reduse a dimensiunilor companiilor
autohtone cu cele din eºantion. În fapt,
pentru respectarea unui criteriu esenþial
din formularea eºantionului, ºi anume
cotarea la o bursã de valori, am investi-
gat lista companiilor cotate la Bursa de
Valori Bucureºti, ambele secþiuni (BVB
ºi Rasdaq), iar companiile ce acþionea-
zã în domeniile vizate de cercetarea
noastrã înregistreazã valori nete ale
activelor necorporale sub 20.000 de
euro (Centrul de calcul, Compania de
Informaticã Aplicatã, Picon, Softchim).
Într-un domeniu conex se aflã Contor
Group, care înregistreazã la 31 decem-
brie 2009 o pondere a activelor necor-
porale de 7,47% în total active ºi a cãrei
performanþã la 30.06.2010 justificã po-
liticile contabile în materia activelor ne-
corporale. De asemenea, o prelungire a
studiului nostru poate include ºi spaþiul
economic românesc prin intermediul
prezenþei în România a companiilor din
eºantion (Oracle, Microsoft,Vodafone
etc.) ºi, de asemenea, prin aplicabili-
tatea concluziilor desprinse la momen-
tul redactãrii situaþiilor financiare con-
form normelor IFRS sau USGAAP pen-
tru companiile sau filialele locale.



2311/2010

Interpretãri ºi discuþii

A. Activele necorporale prezente în
bilanþurile companiilor din eºantion ara-
tã o diversitate mare a tipologiei acesto-
ra chiar pentru companii din acelaºi
domeniu, în materia prezentãrii însã ni-
velul de detaliu depinzând de generozi-
tatea managementului companiei ºi mai
puþin de pragul de semnificaþie aferent
situaþiilor financiare. Regãsim aici acti-
ve necorporale de natura listelor de
consumatori, acordurilor de dezvoltare
software, tehnologie principalã, tehno-
logie dezvoltatã, mãrci de comerþ (de
pildã Oracle) sau licenþe de operare
(pentru companii din domeniul teleco-
municaþiilor). Cheltuielile de cercetare
ºi dezvoltare ºi activele derivate din
acestea sunt separate de controlabili-
tatea beneficiilor viitoare, provenitã în
special din demonstrarea abilitãþii com-
paniilor de a încorpora realizãrile rezul-
tate în urma efectuãrii cheltuielilor în
produse sau nuclee pentru produse
vandabile. În eºantionul selecþionat res-
pectarea principiului prudenþei la acest
nivel este cvasi-totalã, entuziasmul
supralicitat fiind identificat, în opinia
noastrã, doar în cazul Oracle Corpora-
tion, Hewlett-Packard Company, Nokia
Corporation ºi, într-o oarecare mãsurã,
Siemens AG, entuziasm ce poate pro-
duce distorsiuni în indicatorul ROA.

B. În ceea ce priveºte fundamentarea
politicilor contabile privind deprecierea
activelor necorporale, neconvergenþa
opiniei noastre se manifestã pe mai
multe planuri:

1. Existã un numãr de 8 companii care
prezintã dezechilibre în interpreta-
rea testelor de depreciere ºi apli-
carea rezultatelor acestora în situa-
þiile financiare. Aserþiunea noastrã
este bazatã pe urmãtoarele ele-
mente:

Evoluþia cifrei de afaceri ºi a re-
zultatelor exerciþiilor financiare

pe durata ultimelor douã peri-
oade de raportare;

Modul în care au fost luate în
considerare evenimentele de-
clanºatoare care genereazã ne-
cesitatea testelor de depreciere;

Viziunea asupra impactului pe-
rioadei de crizã ºi a lungimii
acesteia în raport cu operaþiu-
nile companiei. Estimarea co-
rectitudinii aprecierilor a fost
facilitatã ºi de intervalele de timp
semnificative scurse între mo-
mentul prezentãrii situaþiilor
financiare ºi momentul prezen-
tãrii articolului de faþã, cuantu-
mul ratelor de actualizare uti-
lizate de companii la aplicarea
metodei DCF ºi coroborarea
acestora cu evoluþia dobânzilor
bancare ºi a costului capitalu-
rilor proprii.

2. Companiile din spaþiul economic
american, care au la bazã normele
USGAAP pentru construirea situaþi-
ilor financiare, utilizeazã cu prepon-
derenþã abordarea în douã etape a
testelor de depreciere privind good-
will-ul, fundamentându-ºi abordarea
în special pe prima etapã ºi anume
raportarea la rate de multiplicare
derivate din piaþã pentru segmen-
tele lor de operaþiuni. Apriori rezul-
tatele obþinute în aceastã etapã limi-
teazã propensiunea prudenþialã
întrucât rezultatele din piaþã sunt
consecinþa, mai degrabã, a istoricu-
lui imediat decât a proiecþiilor pe
perioade mai lungi de timp. Din
acest motiv, apariþia deprecierilor
goodwill-ului nu reprezintã aºteptãri
viitoare cu privire la performanþa
companiei, ci doar reflexul rezulta-
telor financiare ale perioadei cu-
rente. În susþinerea acestei afirmaþii
putem cita cazurile Yahoo Inc!, care
a recunoscut în anul 2008 o de-
preciere a goodwill-ului de 488 mili-
oane USD, AMD Inc. care a

recunoscut în anul 2008 o depre-
ciere a goodwill-ului de 1089 mili-
oane USD, Northrop Grumann, cu
3060 milioane USD depreciere a
goodwill-ului în 2008.

3. Companiile care utilizeazã normele
IFRS beneficiazã de prevederi care
încurajeazã un grad mai ridicat de
prudenþã în tratarea activelor necor-
porale ºi în special al goodwill-ului.
În pofida acestei premise favo-
rizante, în eºantionul selecþionat se
remarcã, cu excepþia companiei
Vodafone Group Plc. ºi LM Ericsson
Telephone Company, o atitudine
conservatoare vizavi de recunoaº-
terea deprecierii goodwill-ului ºi a
altor active necorporale. Deºi Nokia
Corporation recunoaºte o depre-
ciere a goodwill-ului de 908 mili-
oane EUR ºi, respectiv, de 56 mili-
oane de EUR a altor active necor-
porale în 2009, evoluþia perfor-
manþelor financiare ale companiei ºi
faptul cã notele la situaþiile financia-
re afirmã cã perioada de încetinire a
activitãþii economice mondiale a fost
depãºitã ne conduce la a conclu-
ziona cã fundamentarea politicilor
contabile privind deprecierea nu a
pãstrat un echilibru suficient ºi o
judecatã profesionalã obiectivã.

Concluzii
Modificãrile de perspectivã induse de
criza economicã, dincolo de afectarea
majorã a operaþiunilor companiilor din
domeniul software ºi al comerþului elec-
tronic, al echipamentelor IT ºi al teleco-
municaþiilor, creeazã dificultãþi ºi la ni-
velul recunoaºterii elementelor activelor
necorporale ºi al prezentãrii informaþi-
ilor relative la acestea în situaþiile finan-
ciare. Aplicarea conservatoare a preve-
derilor normelor contabile a generat, în
special în spaþiul contabil american,
aplecat spre finanþarea bursierã ºi
asupra tendinþelor speculative axate cu

Activele necorporale ºi criza economicã
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preponderenþã pe valoare viitoare,
fenomene de anticipare prin extrapo-
larea unor indicatori de tipul ROA ºi a
supralicitãrii performanþelor economice.
Încetinirea creºterii economice sau
creºterile negative, caracteristice pen-
tru perioada actualã, au inversat efectul
ponderator al recunoaºterii activelor ne-
corporale, iar renunþarea la prevederile
referitoare la amortizarea unora dintre
aceste active ºi înlocuirea amortizãrii cu
testele de depreciere conduc spre
momente de anxietate vizavi de eveni-
mentele declanºatoare. Reticenþa ma-
nagementului de a recunoaºte depre-
cierea activelor necorporale cu duratã
indefinitã de viaþã este accentuatã ºi de
imposibilitatea reluãrii acestor cheltuieli
în perioadele urmãtoare, conform nor-
melor USGAAP. Analizând companiile
din eºantionul selecþionat, constatãm
cã existã o scãdere a activitãþii econo-
mice, o menþinere a profiturilor cumu-
late, rezultatã cel mai probabil din acti-
vitãþi de reducere a costurilor ºi o per-
petuare a acestor fenomene pe filiera
supply chain pentru companiile investi-
gate. De asemenea, la momentul la
care am realizat analiza – iunie 2010,
toate întreprinderile trecuserã prin cel
mult un exerciþiu financiar complet, pe
parcursul perioadei de crizã. Din acest
motiv, la acest moment, activele necor-
porale prezintã un aspect dual, un ade-
vãrat caz „Doctor Jekyll and Mr. Hyde”,
cu un efect potenþiator, benefic ºi corec-
tiv prin recunoaºterea activelor necor-
porale ºi alinierea companiilor pentru
analiza economico-financiarã unitarã,
bazatã pe principiile economiei clasice
ºi un efect malefic, insidios datorat în-
târzierilor înregistrate la nivelul recti-
ficãrilor valorilor goodwill-ului ºi a altor
active necorporale ca urmare a testelor
de depreciere. 

Apreciem cã urmãtorul exerciþiu finan-
ciar va fi determinant ºi anticipãm o
serie de ajustãri ale acestor valori,
indiferent de spaþiile economice vizate,

rezultantã a douã direcþii de acþiune:
prima cauzatã de minimele istorice
atinse de dobânzile de referinþã ºi a
doua - de intervenþiile auditorilor, pentru
care principiul prudenþei joacã un rol
esenþial. În contextul formulat mai sus,
opinãm cã rolul ºi întinderea misiunii de
audit dobândeºte valenþe suplimentare.
Auditorii vor recurge la analiza aprofun-
datã a reprezentãrilor managementului,
a planurilor strategice ale organizaþiilor,
a adecvãrii activitãþilor de reducere a
costurilor ºi de reproiectare a proce-
selor operaþionale prin compararea cu
necesarul asigurãrii continuitãþii activi-

tãþii în cadrul unor investigãri cu frec-
venþã trimestrialã. Anul de cotiturã 2010
prezintã însã ºi un avantaj net prin
adãugarea unui nou exerciþiu financiar
la istoricul restrâns al crizei, oferind,
aºadar, o prelungire a platformei de for-
mulare a judecãþii profesionale. Urmã-
toarea perioadã de raportare va consti-
tui, în consecinþã, o depãºire a momen-
tului de încercare 2009 ºi trecerea la un
nivel de responsabilitate superior în
raport cu gestionarea activelor necor-
porale ºi corecta lor reflectare în situaþi-
ile financiare ale companiilor, oferind un
suport decizional real, de perspectivã.
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Introducere
Lucrarea investigheazã relaþia dintre controalele interne,
guvernanþa corporativã ºi calitatea raportãrii, precum ºi
reacþiile pieþei de capital faþã de declararea slãbiciunilor sis-
temului de control intern. Având în vedere bunele practici ale
companiilor strãine, auditorii din România îºi pot forma o vizi-
une de ansamblu asupra importanþei controalelor interne,
rolul lor în sporirea eficienþei ºi valorii unei companii ºi pot
formula noi exigenþe pentru misiunile de audit pe care le vor
desfãºura.

Cercetãrile anterioare aratã cã firmele care dezvãluie prin
situaþii financiare deficienþe materiale în sistemul de control
intern se încadreazã în categoria celor mai mici, mai noi, mai
slabe din punct de vedere financiar, mai complexe, aflate în
expansiune rapidã sau în curs de restructurare (J. Doyle et
al., 2007). Aceºtia sunt, în general, factorii determinanþi ai
controlului intern inadecvat, dar, de asemenea, ºi mãsura în
care guvernanþa corporativã este solidã are un impact sem-
nificativ.

Deficienþele de control intern (DCI) pot afecta calitatea infor-
maþiilor prezentate în douã moduri. Prima modalitate este
prin permiterea denaturãrilor aleatoare, neintenþionate,
cauzate de lipsa unor politici adecvate, insuficienta pregãtire
a angajaþilor companiei sau lipsa lor de preocupare. A doua
modalitate constã în nedetectarea prezentãrilor eronate
intenþionate, cauzate de omisiunile angajaþilor sau condu-
cerii, cum ar fi supraestimarea profiturilor pentru perioada
curentã, dar ºi subestimarea oportunistã a profiturilor curente
în anticiparea unor slabe performanþe viitoare de tip „big
bath” sau prin înfiinþarea unor rezerve exagerate (de tip
„cookie-jar”).

Cercetare

Controlul intern ºi credibilitatea
situaþiilor financiare - noi direcþii
de cercetare pe plan internaþional
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Internal Controls and Financial
Reporting Credibility - Recent
International Developments
This paper summarizes some of the most recent research
concerning the association between internal controls effi-
ciency and the credibility of annual reports published by list-
ed companies. According to prior literature, adequate inter-
nal controls are an indicator for high quality reporting and
increased firm efficiency and value. This might be interest-
ing for a professional auditor from several points of view: it
can affect the complexity and extent of procedures during
the audit process or it can influence audit fees for assur-
ance or other services. Furthermore, this paper could be
useful to those who appreciate developments in corporate
governance best practices from large American companies.
These are subject to regulation that sets the tone for report-
ing credibility worldwide and represents the starting point or
inspiration for new laws and frameworks that are increas-
ingly efficient. The first part investigates how financial
reporting quality can be affected by internal control deficien-
cies. Chapter 2 includes a review of the latest empirical defi-
ciencies disclosure literature and Chapter 3 analyses the
related worldwide regulation. The conclusion is that requir-
ing companies to disclose information about their internal
control weaknesses, especially those related to financial
reporting is a welcome improvement, as long as the costs
of compliance do not outweigh the benefits. 

Key words: deficiencies, material weaknesses, Sarbanes
Oxley Act, credibility, financial reporting
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Preocupãrile din acest domeniu au condus ºi la apariþia
Standardului Internaþional de Audit (ISA) 265 „Comunicarea
deficienþelor în controlul intern cãtre persoanele însãrcinate
cu guvernanþa ºi cãtre conducere”, emis de IFAC, care se
aplicã auditurilor financiare pentru perioadele cu începere de
la sau ulterior datei de 15 decembrie 2009. Acesta defineºte
responsabilitãþile auditorului de a comunica deficienþele din
controlul intern pe care le-a identificat ca fiind suficient de
importante conducerii sau persoanelor însãrcinate cu guver-
nanþa. Acest standard nu se referã însã ºi la obligaþia con-
ducerii de a publica în setul de situaþii financiare constatãrile
respective sau de a asigura remedierea lor. Exisã însã norme
care prevãd ºi aceastã mãsurã suplimentarã de trans-
parenþã.

Deficienþele de control intern asupra procesului de raportare
financiarã reprezintã o categorie aparte, consideratã impor-
tantã de cãtre investitori. Existã însã numeroase efecte ale
acestor „dezvãluiri” care pot fi percepute de piaþã ca fiind un
indicator al unei slabe calitãþi a raportãrii, având în vedere cã
întreg procesul de întocmire a situaþiilor financiare ar putea fi
viciat.

Metodologia de cercetare a constat într-o amplã recenzie a
literaturii de specialitate, dar ºi a celor mai recente reglemen-
tãri în domeniu. Studiul analizeazã câteva concepte intro-
duse de aceste reglementãri, precum ºi relaþiile de deter-
minare dintre acestea (slãbiciune materialã, deficienþã sem-
nificativã, risc idiosincratic, risc sistematic). Mai mult, lucrarea
se apleacã ºi asupra potenþialelor efecte ale obligativitãþii
publicãrii unor informaþii financiare suplimentare, pornind de
la ipoteza cã sporirea calitãþii informaþiilor determinã o redu-
cere a costurilor selecþiei adverse ºi a asimetriei infor-
maþionale dintre investitorii din pieþele de capital. Obiectivul
lucrãrii este de a releva importanþa controalelor interne ºi
rolul lor în sporirea eficienþei ºi valorii unei companii.

Controlul intern asupra
raportãrii financiare 

ºi deficienþele semnificative 
Consiliul de Supraveghere a Contabilitãþii Companiilor Pu-
blice (PCAOB) este o corporaþie non-profit ce aparþine sec-
torului privat, creatã în S.U.A. prin Legea Sarbanes-Oxley

(SOX) din 2002 pentru a superviza auditorii companiilor pu-
blice, în scopul de a proteja investitorii ºi interesul public prin
promovarea unor rapoarte de audit informative, echitabile ºi
independente. SOX stabileºte surse de finanþare pentru
activitãþile PCAOB, în primul rând taxe anuale impuse com-
paniilor listate, proporþional cu capitalizarea lor de piaþã. 

SOX impune ca auditorii companiilor americane publice sã
se supunã unei supravegheri externe ºi independente, pen-
tru prima datã în istorie.  Anterior SOX, profesia era auto-
reglementatã.  Comisia Valorilor Mobiliare ºi Bursei (Secu-
rities and Exchange Comission - SEC) deþine autoritatea de
supraveghere asupra PCAOB, inclusiv aprobarea normelor
Consiliului, a standardelor ºi bugetului.1

Standardul de Audit nr. 5 emis de PCAOB prevede cã o defi-
cienþã în desfãºurarea controlului intern asupra raportãrii
financiare apare în momentul în care proiectarea sau
funcþionarea unui control nu permite managementului sau
angajaþilor, în cursul normal al îndeplinirii funcþiilor atribuite,
prevenirea sau detectarea denaturãrilor în timp util. 

O deficienþã de proiectare a controlului apare atunci când
(a) un control necesar pentru îndeplinirea unui obiectiv
lipseºte sau (b) un control existent nu este corect proiec-
tat, astfel încât, chiar dacã este aplicat corespunzãtor,
obiectivul sãu nu ar fi îndeplinit. 

O deficienþã în operare apare atunci când un control
corect proiectat nu este aplicat în mod corespunzãtor sau
persoana responsabilã nu posedã autoritatea necesarã
sau competenþa pentru a îndeplini aceastã sarcinã.
(PCAOB, Auditing Standard no.5, A3, 2007)2.

O slãbiciune materialã este „o deficienþã sau o combinaþie
de deficienþe, în controlul intern, asupra raportãrii financiare,
astfel încât existã o posibilitate rezonabilã ca o denaturare
semnificativã a situaþiilor financiare anuale sau intermediare
ale companiei sã nu fie prevenitã sau detectatã în timp util”
(PCAOB, Auditing Standard no.5, A7, 2007). O deficienþã
semnificativã este o deficienþã sau o combinaþie de defi-
cienþe, în controlul intern, asupra raportãrii financiare, care
este mai puþin severã decât o slãbiciune materialã, dar destul
de importantã pentru a merita atenþie din partea persoanelor
responsabile de supravegherea raportãrii financiare a com-
paniei (PCAOB, Auditing Standard no.5, A11, 2007).

Începând cu 15 noiembrie 2004, Secþiunea 404 a Legii Sar-
banes-Oxley (de acum înainte, SOX 404) solicitã tuturor

1 http://pcaobus.org/About/Pages/default.aspx_
2 http://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/Auditing_Standard_5.aspx
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companiilor în regim accelerat sã raporteze cu privire la efi-
cienþa controalelor lor interne asupra situaþiilor financiare. O
companie acceleratã înseamnã un emitent cu o valoare de
piaþã agregatã a capitalului deþinut de non-afiliaþi de cel puþin
75 milioane de dolari. Secþiunea 404 din Legea Sarbanes -
Oxley este formatã din douã alineate:

404 (a) defineºte responsabilitatea managementului ºi
impune ca situaþiile financiare sã includã un raport al
conducerii asupra controlului intern care (1) recunoaºte
responsabilitatea sa pentru stabilirea ºi menþinerea unui
control intern adecvat asupra raportãrii financiare ºi (2)
conþine o evaluare a eficienþei controlului intern asupra
raportãrii financiare de la sfârºitul celui mai recent an fis-
cal. Dispoziþiile SOX, de asemenea, solicitã directorului
general ºi directorilor financiari sã emitã certificãri trimes-
triale ºi anuale cu privire la eficienþa controlul intern
asupra raportãrii financiare. 

404 (b) traseazã responsabilitãþile auditorului independent. În
primã fazã, aceastã secþiune cerea auditorului sã
raporteze cu privire la evaluarea controlului intern fãcutã
de cãtre conducere ºi, de asemenea, sã facã o evaluare
separatã, independentã, a controalelor interne. Ca urma-
re, auditorul era obligat sã furnizeze douã opinii sepa-
rate.  Prima opinie aprecia dacã evaluarea managemen-
tului este corectã, sub toate aspectele semnificative. Cea
de-a doua indica dacã, în opinia auditorului, compania a
menþinut, sub toate aspectele semnificative, un control
intern eficient asupra raportãrii financiare începând cu o
anumitã datã, pe baza criteriilor de control utilizate de
cãtre conducere. În anul 2007, PCAOB a emis Declaraþia
privind Standardele de audit nr. 5 (PCAOB 2007), care a
eliminat necesitatea primei opinii. (Bhamornsiri et al.,
2009)

Existã unele controverse în ceea ce priveºte presiunea
exercitatã de reglementare asupra companiilor ºi dacã be-
neficiile depãºesc costurile de conformitate. Raportarea în
conformitate cu SOX are menirea de a îmbunãtãþi încrederea
investitorilor în ceea ce priveºte titlurile unei anumite com-
panii, prin sporirea credibilitãþii situaþiilor sale financiare. 

Cu cât calitatea informaþiilor financiare este mai bunã 
cu atât mai mici ar trebui sã fie costurile selecþiei
adverse, presupunând cã probabilitatea de a tranzacþiona
împotriva unor brokeri mai bine informaþi este mai micã. 
Altfel spus, dacã toþi traderii din piaþã au acces la un plus de
informaþie utilã, asimetria informaþionalã dintre aceºtia se
reduce.

Dezvoltãri privind efectele
raportãrii deficienþelor 

în desfãºurarea 
controlului intern 

Cercetarea lui Jeffrey Doyle, Weili Geb ºi Sarah McVay’s
(2007) aratã cã firmele care dezvãluie slãbiciuni materiale în
conformitate cu SOX tind sã fie mai mici, mai noi, mai slabe
din punct de vedere financiar, mai complexe, se aflã în
creºtere rapidã sau sunt în curs de restructurare. Factorii
determinanþi pot varia în funcþie de motivele specifice defi-
cienþei, având în vedere cã fiecare companie se confruntã cu
propriul set de provocãri interne de control.

Slãbiciunile materiale variazã considerabil, atât în severitate,
cât ºi din cauza motivelor pentru care au apãrut. Unele apar
în posturile contabile care pot face obiectul unui audit (speci-
fice conturilor), care pot fi uºor corectate prin ajustãri, în timp
ce altele pot fi mai grave ºi dificil de atenuat prin procedurile
auditorului (la nivel de companie). Unele dintre acestea sunt
asociate cu dificultãþi de personal, iar altele cu probleme de
contabilitate complexe. Astfel, autorii iau în calcul aceastã
distincþie ºi explicã modul în care factorii determinanþi variazã
în funcþie de tipul slãbiciunii materiale. 

Firmele cu deficienþe la nivelul tranzacþiilor se încadreazã în
categoria celor mai mature (de exemplu, sunt mai mari, mai
în vârstã ºi mai puternice din punct de vedere financiar), au
operaþiuni mai diversificate ºi complexe ºi se aflã într-o
creºtere economicã internã sau legatã de achiziþii ºi fuziuni.

Atunci când se comparã problemele legate de personal cu
cele legate de complexitatea activitãþii ºi alte slãbiciuni gene-
rale, Doyle et al. (2007) opineazã cã dificultãþile ce þin de
resurse umane sunt mult mai rãspândite în cazul firmelor mai
mici ºi mai tinere. Aceste firme, de asemenea, sunt instabile
financiar, au cea mai mare incidenþã a pierderilor ºi cea mai
mare probabilitate medie de faliment. Firmele cu probleme
de personal sunt slab organizate, probabil din cauza dimen-
siunii reduse. Tot acestea au cea mai mare creºtere de
vânzãri ºi angajeazã cheltuielile medii de restructurare cele
mai mici, indicator al faptului cã aceste firme sunt în primele
etape ale ciclului de afaceri.

Companiile cu slãbiciuni generale sunt cele din categoria
celor mai mari ºi celor mai vechi, au cea mai scãzutã inci-
denþã de pierderi ºi desfãºoarã cele mai diversificate operaþii.
Prezintã, de asemenea, cel mai înalt nivel de achiziþii, cel mai
scãzut de ritm de creºtere al vânzãrilor, precum ºi cea mai
înaltã calitate în guvernare. 

Controlul intern
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Lucrarea elaboratã de cãtre Hollis Ashbaugh - Skaife,
Daniel W. Collins William R. Kinney jr. ºi Ryan Lafond3

investigheazã modul în care schimbãrile în calitatea sistemu-
lui de control intern afecteazã riscul de firmã ºi costul de capi-
tal ºi constatã cã firmele cu deficienþe de control intern au risc
„idiosincratic” semnificativ mai mare, risc sistematic ºi cost al
capitalului mai mare.

Riscul idiosincratic este definit ca riscul variaþiei de preþ din
cauza caracteristicilor specifice unui anumit titlu, spre deo-
sebire de piaþa globalã. Acest risc poate fi practic eliminat
dintr-un portofoliu prin diversificare. Mai este numit ºi risc
nesistematic. Riscul sistematic este definit ca fiind un risc
comun pentru o întreagã clasã de active sau pasive.
Valoarea investiþiilor poate scãdea într-o perioadã de timp
datã pur ºi simplu din cauza schimbãrilor economice sau a
altor evenimente care afecteazã porþiuni mari din piaþã.
Alocarea ºi diversificarea activelor pot proteja un portofoliu
împotriva riscului sistematic pentru cã diferitele segmente ale
pieþei tind sã performeze negativ în perioade diferite. Mai
este denumit ºi risc de piaþã4.

Costul capitalului unei companii reprezintã compensarea
pe care o solicitã piaþa în schimbul deþinerii activului ºi
suportarea riscului de proprietate. În teoria financiarã, este
rentabilitatea pe care acþionarii o solicitã pentru o companie,
putându-se determina în douã moduri: modelul capitalizãrii
dividendelor ºi modelul evaluãrii capitalului bazat pe active
(CAPM)5.

Mai exact, aceastã lucrare investigheazã dacã firmele care
dezvãluie deficienþe de control intern (DCI) sunt expuse unui
risc sistematic mai mare, risc idiosincratic mai mare, precum
ºi costuri mai mari de capitaluri proprii în raport cu firmele cu
controale interne eficiente. Calitatea sistemului informaþional
contabil include nu numai situaþiile întocmite pentru public,
dar ºi sistemele de control intern implementate. Calitatea
informaþiilor contabile ºi sistemele care produc aceste
informaþii influenþeazã costul de capital al firmei în douã
moduri:

(1) efectele directe - o mai bunã calitate a informaþiilor con-
tabile nu afecteazã în mod direct fluxurile de numerar, în
sine, dar afecteazã evaluarea participanþilor de pe piaþã
a variaþiei fluxurilor de numerar, precum ºi covarianþa

fluxurilor de numerar ale companiei cu fluxurile de
numerar cumulate din piaþã

(2) efectele indirecte - în cazul în care informaþiile de calitate
ºi controalele interne mai bune afecteazã deciziile reale
în cadrul firmei, inclusiv deciziile operative, precum re-
sursele pe care managerii firmei ºi le atribuie ei înºiºi. 

DCI pot afecta calitatea informaþiilor financiare în douã mo-
duri principale. O modalitate este aleatoare, prin intermediul
denaturãrilor neintenþionate cauzate de lipsa unor politici
adecvate, de formarea necorespunzãtoare sau de lipsa de
preocupare a angajaþilor companiei. A doua este prin pre-
zentarea eronatã cu intenþie sau omisiunile comise de cãtre
angajaþi sau de cãtre conducere, cum ar fi supraestimarea
profiturilor pentru perioada curentã sau subestimãri opor-
tuniste ale rezultatului prin constituirea unor rezerve nejustifi-
cate de tip „cookie jar”, în vederea acoperirii unor posibile
slabe performanþe financiare viitoare.

Ashbaugh - Skaife et al. prezintã dovezi consistente, conform
cãrora riscul informaþional, ca indicator sau mãsurã a
controlului intern ineficient, este un factor determinant
atât al riscului idiosincratic, cât ºi al riscului sistematic
care afecteazã evaluarea în piaþã a costului capitalurilor
proprii.

Bonnie Klamm ºi Marcia Weidenmier Watson6 (2009)
examineazã controalele interne atât dintr-o perspectivã a
tehnologiei informaþiei (IT), cât ºi dintr-una non-IT, în raport
cu cele cinci componente ale Cadrului COSO 1992, precum
ºi îndeplinirea unuia dintre cele trei obiective COSO – credi-
bilitatea raportãrii financiare. Firmele cu componente defi-
citare legate de IT raporteazã mai multe slãbiciuni materiale
ºi denaturãri decât cele cu deficienþe care nu sunt legate de
IT, ceea ce dovedeºte impactul negativ general al controa-
lelor slabe asupra tehnologiei informaþiilor, în special pentru
mediul de control, pentru evaluarea riscurilor ºi monitorizare.

Modelul COSO de organizare a controalelor interne are cinci
componente interdependente: mediul de control, evaluarea
riscurilor, activitãþile de control, informare ºi comunicare, pre-
cum ºi monitorizare. Utilizând raportãrile SOX 404 în cursul
primului an de conformitate, autorii clasificã slãbiciunile
materiale raportate întâi în funcþie de componenta COSO ºi
apoi ca fiind legate de IT sau non-IT. În plus, lucrarea ana-

3 The Effect of SOX Internal Control Deficiencies on Firm Risk and Cost of Equity, Journal of Accounting Research  vol. 47, 2009, pag. 1-43
4 Emery, D., Finnerty, J., Stowe, J., Principles of Financial Accounting, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey,1998, pag. 206
5 Idem
6SOX 404 Reported Internal Control Weaknesses: A Test of COSO Framework Components and Information Technology, Journal of
Information Systems, Vol. 23, 2009, No. 2, pag. 1–23
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lizeazã interdependenþa componentelor COSO slabe ºi
relaþia lor cu numãrul de conturi denaturate, care este consi-
deratã o mãsurã a credibilitãþii raportãrii financiare.

Constatãrile cercetãrii includ:

Credibilitatea raportãrii este afectatã de aria de aplicabi-
litate (de exemplu, numãrul de componente COSO
deficitare), precum ºi de existenþa unor probleme de con-
trol în anumite componente COSO deficitare, în plus faþã
de faptul cã slãbiciunea este de tip IT sau non-IT.

Firmele cu componente COSO slabe în ceea ce priveºte
IT-ul raporteazã nu numai mai multe slãbiciuni materiale
non-IT ºi denaturãri decât firmele fãrã componente slabe
non IT, dar, de asemenea, prezintã o arie mai mare de
consecinþã a denaturãrilor. 

Mai mult decât atât, existenþa unei componente COSO
deficitare de tip IT, în general, are un efect negativ asupra
credibilitãþii raportãrii financiare ºi asupra numãrului de
slãbiciuni materiale non-IT raportate, în special pentru
mediul de control, evaluarea riscurilor, precum ºi compo-
nenta de monitorizare.

Astfel, domeniul IT pare sã afecteze eficacitatea generalã
a sistemului de control intern. 

Dincolo de beneficiile implementãrii SOX ºi sporirea calitãþii
auditurilor, acestea antreneazã ºi costuri. Sak Bhamornsiri,
Robert Guinn ºi Richard G. Schroeder7 se concentreazã
pe impactul cerinþelor SOX 404 pentru companiile non-ame-
ricane listate pe bursele din SUA ºi investigheazã modul în
care aceasta a afectat reglementãrile legate de titluri de va-
loare în întreaga lume, precum ºi impactul asupra tarifelor de
audit financiar extern pentru firme în primii doi ani de apli-
care.  Companiile „accelerate” au o capitalizare de piaþã de
peste 75 milioane dolari ºi completeazã un raport pentru Co-
misia de Valori Mobiliare (Securities and Exchange
Comission - SEC).  

Unele dintre costurile de conformitate interne nu sunt direct
mãsurabile, dar o componentã importantã a acestor costuri o
reprezintã tarifele pentru serviciile de audit extern. 

Rezultatele indicã faptul cã tarifele de audit au crescut cu o
medie de 65% pentru grupul iniþial de companii în primul an
în care SOX 404 a fost în vigoare ºi cu 0,9% în ce de-al
doilea an.  Aceastã creºtere a fost asociatã cu o scãdere de
0,5% a profitului pentru aceste companii.

446 de firme (94%) dintre cele 473 ale eºantionului s-au con-
fruntat cu o creºtere a cheltuielilor cu serviciile de audit din
2003 pânã în 2004. Cea mai mare parte (334) din firme au
raportat o creºtere între 100% ºi 200% a tarifelor de audit în
perioada 2003 - 2004.  Nouãzeci ºi douã de firme au rapor-
tat o creºtere a tarifelor cuprinsã între 200% ºi 300%, în timp
ce alte 20 de firme au înregistrat creºteri ale acestor cheltu-
ieli de 300% ºi chiar mai mult. În perioada 2003-2004, tarifele
de audit au crescut cu 65%, însemnând 3.247.275 dolari (de
la 5.021.190 dolari, la 8.268.465 dolari). În perioada 2004-
2005, tarifele de audit per ansamblu au crescut cu o sumã
medie de 70.710 dolari (8.339.175 dolari – 8.268.465 dolari)
sau 0,9%.

Alte aspecte interesante sunt discutate ulterior de Bham-
ornsiri et al. (2009) în ceea ce priveºte faptul cã o astfel de
creºtere semnificativã în nivelul tarifelor de audit nu este întru
totul justificatã: 

Ar trebui sã existe o relaþie inversã între tarifele de audit
ºi costurile de conformitate, deoarece cu cât sunt cheltu-
iþi mai mulþi bani pentru îmbunãtãþirea sistemelor de con-
trol intern cu atât mai puþin efort ar trebui sã fie depus în
auditarea acestor sisteme. 

Auditurile externe au inclus o evaluare a eficienþei con-
troalelor interne, precum ºi a competenþei departamentu-
lui de audit intern, încã de la adoptarea Legii privind
Practicile Corupte (Foreign Corrupt Practices Act) din
1977, aºa cã firmele de contabilitate ºi audit ar fi trebuit
deja sã desfãºoare o parte din evaluãrile impuse de SOX;
În consecinþã, creºterile mari ale tarifelor de audit sunt
oarecum surprinzãtoare. Cerinþele SOX ar fi trebuit sã
afecteze doar costurile marginale cu auditul; mai precis,
auditarea unui client implicã o sumã substanþialã de cos-
turi fixe, astfel încât pare neobiºnuit ca tarifele percepute
sa fi crescut atât de mult.

Alte 
reglementãri 

Japonia a dezvoltat o reglementare de tip SOX (în continuare
J-SOX) pentru controale interne asupra raportãrii financiare
pentru companiile sale publice. Aceasta a fost finalizatã pe
15 februarie 2007.  Conform acestor standarde, toate compa-

Controlul intern

7  International Implications of the Cost of Compliance with the External Audit Requirements of Section 404 of Sarbanes–Oxley, International
Advances in Economic Research  No.15, 2009, pag.17–29
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niile listate în Japonia trebuie sã pregãteascã ºi sã prezinte
rapoarte de control intern pe bazã consolidatã, începând cu
anii fiscali ulteriori datei de 1 aprilie 2008.  

Cerinþele J-SOX sunt similare cu cele US-SOX în ceea ce
priveºte secþiunile 302 „Responsabilitatea corporativã pentru
rapoarte financiare” ºi 404 „Evaluarea controalelor interne de
cãtre management”. Ambele reglementãri au ca scop evalu-
area sistemelor de control intern cu privire la raportarea
financiarã ºi, de asemenea, de a asigura transparenþa aces-
teia ºi de a preveni reapariþia dezinformãrii investitorilor.
Existã aproximativ 3800 de companii japoneze cotate la
bursã, iar procesul de evaluare a controalelor interne se
extinde ºi asupra entitãþilor care genereazã douã treimi din
veniturile consolidate.

Existã, totuºi, un numãr de asemãnãri ºi diferenþe care trebuie
sã fie luate în calcul de cãtre companii, în special cele cu fili-
ale situate atât în Japonia, cât ºi în SUA. Per ansamblu, ce-
rinþele J-SOX necesitã o iniþiativã mai amplã decât US-SOX.
Sistemul de control intern asupra raportãrii în Japonia a încer-
cat sã evite atât povara, cât ºi confuzia din jurul US-SOX. 

Anumite elemente specifice pentru J-SOX sunt: 

Controalele interne asupra raportãrii financiare se vor
referi nu numai la situaþiile financiare ºi notele de subsol
ale acestora, dar, de asemenea, trebuie sã fie aplicate ºi
altor elemente care sunt dezvãluite în alte rapoarte legate
de valorile mobiliare. 

Evaluarea controalelor interne la nivel de companie,
inclusiv pentru procesele de închidere a exerciþiului ºi de
raportare financiarã din unitãþile comerciale. 

Companiile trebuie sã se concentreze asupra proceselor
legate de închiderea exerciþiului ºi de raportare, precum
ºi pe procesele semnificative legate de obiectivele sale
comerciale. 

O slãbiciune materialã este raportatã dacã denaturarea
este mai mare de 5% din impozitul pe venit pre-consoli-
dat. 

Cadrul J-SOX include un element de „Reacþie IT” în plus
faþã de cele cinci elemente COSO. 8

Directiva 2006/43/CE a Auditului Statutar este consideratã a
fi replica legislativã europeanã post-Sarbanes-Oxley. Com-
paniile listate în UE sunt direct afectate. De la schimbãri în
cadrul comitetului de audit, precum ºi rolul consiliului de
administraþie, la noile cerinþe interne de control, profesioniºtii

care activeazã în cadrul uniunii se vor confrunta cu aceleaºi
provocãri sau unele similare cu cele întâmpinate de colegii
americani pentru companiile care aplicã SOX.9

În comparaþie cu Legea Sarbanes-Oxley, Directiva nu
prevede publicarea deficienþelor de control intern, vreun
raport al managementului asupra eficienþei acestora sau o
opinie a auditorului pentru cã nu include un echivalent al
Secþiunii 404. În schimb, Directiva face obligatorie existenþa
unor comitete de audit pentru companiile de interes public.
Cel puþin un membru al comitetului de audit este independent
ºi are competenþã în contabilitate ºi/sau audit.

Comitetul de audit are, printre altele, urmãtoarele atribuþii:

a) monitorizeazã procesul de raportare financiarã;

b) monitorizeazã eficacitatea sistemelor de control intern, de
audit intern, dupã caz, ºi de management al riscurilor din
cadrul societãþii comerciale;

c) monitorizeazã auditul statutar al situaþiilor financiare
anuale ºi al situaþiilor financiare anuale consolidate;

d) verificã ºi monitorizeazã independenþa auditorului statu-
tar sau a firmei de audit ºi, în special, prestarea de ser-
vicii suplimentare entitãþii auditate.

Auditorul statutar sau firma de audit trebuie sã raporteze
comitetului de audit cu privire la aspectele esenþiale care
rezultã din auditul statutar ºi, în special, cu privire la defi-
cienþele semnificative ale controlului intern în ceea ce
priveºte procesul de raportare financiarã.

Difuzarea acestor informaþii cãtre pieþele de capital nu este
însã reglementatã, nefiind obligatorie descrierea slãbiciunilor
de control intern într-un raport ataºat situaþiilor financiare
anuale.

Concluzii
Interesul profesioniºtilor contabili români, în speþã al audito-
rilor financiari, pentru contribuþia eficienþei controalelor
interne la creºterea credibilitãþii raportãrilor financiare este
susþinut de practicile manageriale autohtone în care, mana-
gementul riscurilor nu se manifestã pregnant, iar cultura
organizaþionalã nu dezvoltã suficient mediul de control.
Reglementãrile recente vor determina însã auditorii români
sã fie mai activi în ceea ce priveºte raportarea deficienþelor
de control intern.

8 http://www.amper.com/publications/j-sox-sarbanes-oxley-act.asp
9 http://www.8th-company-law-training.com/
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Lucrarea se concentreazã asupra celor mai noi reglementãri
referitoare la publicarea deficienþelor de control intern, pre-
cum ºi asupra cercetãrilor desfãºurate în S.U.A în aceastã
direcþie. Atât managementul, cât ºi auditorii joacã roluri im-
portante în identificarea lor, clasificarea în funcþie de severi-
tate ºi arie ºi mai ales identificarea unor cãi de remediere.

Urmând lucrarea lui H. Ashbaugh-Skaife et al. (2009), con-
siderãm publicarea slãbiciunilor materiale în baza SOX 404
ca fiind un bun indicator al informaþiilor contabile de slabã ca-
litate. Aceste dezvãluiri afecteazã deciziile investitorilor în
sens negativ, adicã în sensul restrângerii tranzacþionãrii titlu-
rilor companiei respective, în lumina declarãrii ineficienþei
controlului asupra procesului de raportare. Alte cercetãri
aratã cã un auditor care se concentreazã asupra slãbiciunilor
materiale va putea consilia clientul în legãturã cu problemele
de personal, riscurile pe care le are de înfruntat, cât ºi asupra
calitãþii sistemelor sale IT. 

De aceea, când o companie face public faptul cã situaþiile
sale financiare pot fi viciate de astfel de deficienþe, ea
recunoaºte cã a identificat acest risc, adicã a fãcut pri-
mul pas în remedierea deficienþelor ºi, mai mult,
dovedeºte o maturitate pe care investitorii, cu timpul, o
vor aprecia. Însãºi declararea slãbiciunilor conferã deja
credibilitate companiei în sine ºi a potenþialului sãu de reme-
diere în viitor, deºi setul de situaþii financiare al anului respec-
tiv trebuie tratat cu scepticism. 

Deºi impactul iniþial poate fi negativ, concluzia noastrã este
cã divulgarea riscurilor legate de ineficienþa controalelor
interne conteazã în decizia investitorilor, iar firmele care
raporteazã controale interne eficiente sau cele care remedi-
azã deficienþele anterior divulgate beneficiazã de un cost al
capitalului mai mic ºi de o calitate potenþialã superioarã a
informaþiilor contabile. Provocarea pentru profesia de auditor
în România este de a îndeplini angajamente care sã îm-
bunãtãþeascã managementul companiei ºi care sã convingã
directorii executivi cã potenþialele beneficii sunt mai mari
decât costurile.

Controlul intern
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Introducere
Evaluarea titlurilor de tranzacþie este
consideratã o operaþiune obligatorie ºi
poate fi vãzutã ca reprezentând o con-
secinþã directã a respectãrii principiilor
contabile aplicabile bãncilor din Ro-
mânia. Ca rezultat al acestui fapt, nece-
sitatea cunoaºterii ºi înþelegerii trata-
mentului fiscal aferent acestui tip de
operaþiune devine imperativã atât pen-
tru cei care pregãtesc situaþiile financia-
re ºi fiscale ale bãncilor, cât ºi pentru
auditorii acestora. În lumina ultimelor
modificãri legislative, ne referim în mod
expres la impactul acestei evaluãri
asupra determinãrii impozitului pe pro-
fit, impozit care în mod normal trebuie
determinat lunar, dar ºi anual pentru
prezentarea acestuia de cãtre bãnci în
cadrul declaraþiei anuale privind impo-
zitul pe profit (declaraþia 101).

Metodologia de 
cercetare

Pornind de la faptul cã, începând cu 1
ianuarie 2010 anumite prevederi cu
privire la impozitul pe profit existente în
legislaþia fiscalã din România au fost
modificate, (iar unele dintre ele au im-
pact ºi asupra modalitãþii de determi-
nare a tratamentului fiscal aferent titlu-
rilor de tranzacþie deþinute de bãnci),
iar, pe de altã parte, þinând cont cã
speþa fiscalã prezentatã nu a mai
fost exploratã în România (cu toate
cã în anul 2009 pentru o mare perioadã
de timp tratamentul fiscal a fost unul
neclar, iar tratamentul fiscal aplicabil în
2010 este total diferit de cel din 2009),
ne-am bazat metodologia de cercetare

Analiza 
unor elemente 
de actualitate 
în tratamentul 
fiscal aferent 
evaluãrii titlurilor 
de tranzacþie
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Analysis of Some Current Matters Related to the
Tax Treatment of Trading Securities Valuation 
This article attempts to present the tax treatment related to evaluation of trading
securities held by the Romanian banks in the light of the recent modifications of
the Romanian Fiscal Code which have become applicable since 1st January
2010. The main goal of the article is to highlight the tax changes with direct
impact on this evaluation and to present in parallel the accounting and fiscal
treatment applicable for 2009 and 2010. The change of this tax treatment in 2010
is also considered equally relevant and highly critical for the banks. Finally, the
desired outcome of the article is to create a greater comfort for the banks in con-
nection with understanding of these new changes and their implementation as
well.
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pe surse primare, respectiv pe legislaþia
aplicabilã incidentã.

Reglementãrile 
contabile ºi fiscale

aplicabile în
România asupra

evaluãrii titlurilor 
de tranzacþie

deþinute de bãnci 
ABORDAREA CONTABILÃ

Din punct de vedere contabil, regle-
mentãrile contabile româneºti aplicabile
instituþiilor de credit1, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare definesc titlurile
de tranzacþie ca fiind „titlurile achizi-
þionate în principal în scopul vânzãrii
în viitorul apropiat, precum ºi cele
care fac parte dintr-un portofoliu de
instrumente financiare identificate care
sunt administrate împreunã ºi pentru
care existã dovada unui ritm efectiv,
recent, de a obþine câºtiguri pe termen
scurt”.

În mod concret, bãncile deþin în porto-
foliul lor diverse titluri (cu precãdere
acþiuni, dar ºi obligaþiuni emise pe ter-
men scurt, mediu ºi lung) încadrate în
categoria titlurilor de tranzacþie întrucât
acestea au fost achiziþionate cu scopul
vânzãrii lor ulterioare, într-o perioadã
de timp relativ scurtã.

Totodatã, reglementãrile contabile ro-

mâneºti (i.e. pct. 133.2 din acelaºi Or-
din menþionat mai sus) impun evalu-
area ulterioarã a acestor titluri de
tranzacþie, în vederea reflectãrii în con-
tabilitate a valorii lor de piaþã (opera-
þiunea este cunoscutã în literatura de
specialitate sub denumirea de „mark to
market”). Conform acestor prevederi
contabile, „titlurile de tranzacþie sunt
evaluate la valoarea de piaþã fãrã
deducerea costurilor de tranzacþionare
aferente vânzãrii sau cedãrii, iar dife-
renþele constatate sunt înregistrate în
contul de profit ºi pierdere”. Cu alte
cuvinte, existã obligativitatea evaluãrii
titlurilor de tranzacþie din punct de ve-
dere contabil, evaluare care trebuie sã
se realizeze periodic de cãtre bãnci, în
funcþie de opþiunea acestora (de exem-
plu, zilnic sau lunar, cu menþiunea cã
evaluarea lunarã devine obligatorie în
cazul în care nu a fost aleasã de cãtre
bancã efectuarea evaluãrii zilnice).

ABORDAREA FISCALÃ

Pânã în anul 2010, tratamentul fiscal
aplicabil acestei tranzacþii a fost unul
neclar, conducând adesea la multe
interpretãri. Chiar dacã, începând cu
1 ianuarie 2010, modificãrile efectuate
asupra Codului Fiscal2 împreunã cu
precizãrile stipulate prin Norme3 vin sã
aducã mai multã claritate, determinarea
tratamentului fiscal aferent evaluãrii
titlurilor de tranzacþie rãmâne în con-
tinuare o problemã „spinoasã”.

Astfel, în abordarea fiscalã consi-
derãm cã este necesarã parcurgerea
urmãtoarelor etape:

Etapa 1 - Investigarea ºi identifi-
carea definiþiei titlurilor de tran-
zacþie sau încadrarea acestora într-
o definiþie/terminologie fiscalã, pe
baza prevederilor Codului Fiscal

Etapa 2 - Determinarea tratamen-
tului fiscal aferent diferenþelor
favorabile sau nefavorabile rezul-
tate în urma evaluãrii titlurilor de
tranzacþie.

Codul Fiscal în sine nu conþine o
definiþie expresã a titlurilor de
tranzacþie. De aceea, este nece-
sarã analiza definiþiilor prezentate
de Codul fiscal, cu implicaþii asu-
pra tratamentului fiscal al acestor
titluri de tranzacþie ºi anume:
titluri de participare si obligaþiuni.

Investigând definiþia titlurilor de partici-
pare din Codul Fiscal (de la art. 7 pct.
31), a rezultat cã aceasta include „orice
acþiune sau altã parte socialã într-o
societate în nume colectiv, societate în
comanditã simplã, societate pe acþiuni,
societate în comanditã pe acþiuni, so-
cietate cu rãspundere limitatã sau într-o
altã persoanã juridicã sau la un fond
deschis de investiþii”, Concluzia este
deci cã în cadrul titlurilor de participare
se includ ºi acele titluri de tranzacþie
(care sunt concretizate în acþiuni) de-
þinute de cãtre bãnci cu scopul vân-
zãrii lor în scurt timp de la achizi-
þionare. 

Evaluarea titlurilor de tranzacþie

1 Ordinul nr.13/2008 emis de Banca Naþionalã a României pentru aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile
instituþiilor de credit, instituþiilor financiare nebancare ºi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial nr. 879
din 24 decembrie 2008;

2 Ordonanþa de Urgenþã 109/2009 a Guvernului României nr.109 /2009 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
publicatã în Monitorul Oficial nr. 689 din 13 octombrie 2010;

3 Hotãrârea nr. 791/ 2010 emisã de Guvernul României pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, precum ºi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevede-
rilor art. III din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ºi alte
mãsuri financiar-fiscale, publicatã în Monitorul Oficial nr. 542 din 3 august 2010;

Etapa 1 - Investigarea ºi identifi-
carea definiþiei titlurilor de
tranzacþie
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În ceea ce priveºte obligaþiunile pe ter-
men scurt, mediu sau lung nu existã o
definiþie în Codul Fiscal. O astfel de
definiþie a fost însã inclusã în ultima
modificare la normele metodologice
aferente Codului fiscal4, unde se
menþioneazã cã obligaþiunile pe termen
lung reprezintã obligaþiunile cu matu-
ritate/scadenþã mai mare de un an,
stabilitã conform prospectului de
emisiune. Astfel, pe cale de con-
secinþã, ar rezulta cã intenþia legiuitoru-
lui este de a defini obligaþiunile pe ter-
men mediu ºi scurt ca fiind acelea cu o
maturitate/scadenþã sub un an. Ca o
notã, precizãm cã, din punct de vedere
juridic, normele nu pot adãuga ele-
mente noi la lege, ci au rolul de a aduce
clarificãri legii, de aceea, considerãm
cã aceastã definiþie ar trebui sã fie
inclusã în lege. 

Analizând retrospectiv tratamen-
tul fiscal al titlurilor de tranzacþie
ºi oprindu-ne la anul 2009, putem
menþiona cã prevederile Codului
Fiscal (aplicabile la acel moment)
nu conþineau reglementãri fiscale
exprese pentru operaþiunile de
evaluare aferente acestor tipuri de
titluri. 

În consecinþã, tratamentul fiscal pentru
acest tip de operaþiune aplicabil la acea
vreme bãncilor a fost cel rezultat din
aplicarea principiului general fiscal,
respectiv evaluarea acestor titluri rezul-
tatã în diferenþe nefavorabile genera
recunoaºterea unor cheltuieli deducti-

bile din punct de vedere fiscal pentru
bãnci, iar când evaluarea conducea la
diferenþe favorabile exista necesitatea
recunoaºterii fiscale a unor venituri
impozabile pentru bãnci.

În vederea încadrãrii diferenþelor favo-
rabile de evaluare aferente titlurilor de
tranzacþie, trebuia analizat art. 20 lit. b
care preciza cã: „diferenþele de valoare
a investiþiilor financiare pe termen lung,
reprezentând acþiuni deþinute la soci-
etãþi afiliate, titluri de participare ºi
investiþii deþinute ca imobilizãri”, consti-
tuie venituri neimpozabile la calculul
profitului impozabil. 

Pentru a identifica dacã titlurile de tran-
zacþie sunt incluse în categoria investiþi-
ilor financiare pe termen lung în cazul
specific al bãncilor, este necesar sã ne
întoarcem la definiþiile date de regle-
mentãrile contabile bancare, întrucât
acest termen nu este definit de Codul
Fiscal. Deci, þinând cont, pe de-o parte,
de definiþia prezentatã mai sus pentru
titlurile de tranzacþie din care reiese clar
cã titlurile ºi obligaþiunile achiziþionate
de bãnci sunt încadrate în categoria
titlurilor de tranzacþie atunci când
scopul este obþinerea câºtigurilor pe
termen scurt ºi nu în funcþie de natu-
ra lor, iar, pe de altã parte, de definiþia
imobilizãrilor financiare date de ace-
leaºi reglementãri contabile, definiþie
care include: „titluri de participare, pãrþi
în societãþi comerciale legate ºi titluri
destinate a fi folosite în mod durabil în
activitatea instituþiei (adicã titluri ale ac-
tivitãþii de portofoliu ºi titlurile de in-
vestiþii)”, rezultã în mod evident cã
titlurile de tranzacþie nu puteau fi
încadrate în categoria imobilizãrilor
financiare.

În acest context exista riscul ca dife-
renþele favorabile aferente titlurilor
de tranzacþie sã nu cadã sub inci-
denþa art. 20 lit. b ºi, ca atare, sã fie
considerate venituri impozabile. În
fapt, o astfel de interpretare a fost
confirmatã ºi de o scrisoare emisã
de Ministerul Finanþelor în anul 2009.

În ceea ce priveºte tratamentul dife-
renþelor nefavorabile, reglementarea
Codului Fiscal nu era corelatã pe deplin
cu cea a art. 20 lit. b, fiind oarecum
diferitã. Astfel, art. 21 alin. 4 lit. h men-
þiona cã sunt nedeductibile: „cheltuielile
determinate de diferenþele nefavorabile
de valoare a titlurilor de participare la
persoanele juridice la care se deþin par-
ticipaþii, precum ºi de diferenþele nefa-
vorabile de valoare aferente obligaþiu-
nilor emise pe termen lung, cu excepþia
celor determinate de vânzarea-cesio-
narea acestora”.

În consecinþã, dupã cum se observã,
deºi existã o corelaþie în tratamentul
diferenþelor de valoare aferente titlurilor
de participare, nu se mai vorbeºte nimic
de investiþii financiare, ci de obligaþiuni
pe termen lung. 

Din cauza necorelãrii prevederilor aces-
tor articole, în anul 2009 a fost extrem
de greu de determinat cu certitudine
care este tratamentul fiscal aferent
evaluãrii titlurilor de tranzacþie, în sen-
sul cã, dacã pentru venituri se putea
ajunge mai uºor la concluzia cã dife-
renþele favorabile ar fi putut fi încadrate
ca venituri impozabile, în ceea ce pri-
veºte diferenþele nefavorabile care ge-
nerau cheltuieli nu era foarte clar dacã
în speþa datã acestea puteau fi consi-
derate deductibile sau nedeductibile fis-
cal. Opinia noastrã este cã veniturile

Etapa 2 - Determinarea tratamen-
tului fiscal aferent diferenþelor
favorabile sau nefavorabile
rezultate în urma evaluãrii
titlurilor de tranzacþie

4 Hotãrârea nr. 791/ 2010 emisã de Guvernul României pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, precum ºi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevede-
rilor art. III din  Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ºi alte
mãsuri financiar-fiscale publicatã în Monitorul Oficial nr. 542 din 3 august 2010;
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trebuiau considerate taxabile, iar prin
corelare cheltuielile erau deductibile fis-
cal. 

O astfel de interpretare a fost ulterior
confirmatã ºi de Ministerul Finanþelor
Publice printr-o adresã în care se pre-
ciza cã evaluarea titlurilor de tranzacþie
nu poate fi încadratã la art.20 lit. b din
Codul Fiscal, întrucât aceste titluri nu
reprezintã imobilizãri financiare ºi toto-
datã cã nu sunt aplicabile nici prevede-
rile articolului 21 alin. 4 lit. h. În conse-
cinþã, diferenþele favorabile trebuiau
considerate venituri impozabile, iar
diferenþele nefavorabile – cheltuieli
deductibile la calculul impozitului pe
profit .

Acest tratament fiscal „neechilibrat” în
ceea ce priveºte diferenþele de valoare
aferente titlurilor de tranzacþie a fost
„redresat” prin modificãrile de legislaþie
fiscalã care au avut loc în 2010. 

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2010 au
existat modificãri asupra art. 20 lit. b5,
iar noul articol include ºi un anumit tip
de venituri neimpozabile printre care
sunt enumerate expres ºi evaluãrile
titlurilor de participare, respectiv se pre-
cizeazã cã sunt venituri neimpozabile
„diferenþele favorabile de valoare a
titlurilor de participare, înregistrate ca
urmare a încorporãrii rezervelor, bene-
ficiilor sau primelor de emisiune la per-
soanele juridice la care se deþin titluri de
participare, precum ºi diferenþele favo-
rabile de valoare rezultate din evalu-
area titlurilor de participare ºi a obligaþi-
unilor pe termen lung[..]”. 

Pe logica faptului cã titlurile de tranzac-
þie materializate în acþiuni deþinute de
bãnci sunt incluse în definiþia titlurilor de
participare, dupã cum am demonstrat
mai sus în etapa 1, rezultã cã dife-
renþele favorabile generate de evalu-
area titlurilor de tranzacþie care sunt
concretizate în acþiuni ºi obligaþiuni
pe termen lung sunt venituri neim-
pozabile.

Prevederile art. 21 al. 4 lit. h, au rãmas
neschimbate. Totuºi, noile norme meto-
dologice emise în aplicarea ºi clarifi-
carea recentelor prevederi introduse în
Codul Fiscal6 stipuleazã la punctul 45:

„Cheltuielile reprezentând pierderi de
valoare a titlurilor de participare, ca
urmare a reducerii valorii capitalului
social la societatea comercialã la care
se deþin titlurile de participare sau ca
urmare a evaluãrii potrivit reglemen-
tãrilor contabile, sunt cheltuieli nede-
ductibile la calculul profitului impoza-
bil…”.

În concluzie, tratamentul fiscal al eva-
luãrii titlurilor de tranzacþie materializate
în acþiuni ºi obligaþiuni pe termen lung7

este diferit în 2010 faþã de cel din 2009.
Astfel, în anul 2009 veniturile impo-
zabile ºi cheltuielile deductibile aferente
generau un impact fiscal la calculul im-
pozitului pe profit. Începând cu 1 ianu-
arie 2010 se clarificã tratamentul fiscal
al diferenþelor rezultate în urma evalu-
ãrii titlurilor de participare ºi obligaþiu-
nilor emise pe termen lung (deci implicit
ºi cel al titlurilor de tranzacþie), respec-
tiv diferenþele favorabile sunt conside-
rate venituri neimpozabile, iar cele

nefavorabile trebuie sã fie tratate ca
ºi cheltuieli nedeductibile. 

Fãrã o analizã profundã a Codului Fis-
cal ºi a normelor sale metodologice,
noutatea tratamentului fiscal aplicabil
începând cu 1 ianuarie 2010 ar putea
crea dificultãþi de abordare bãncilor, de
aceea menþionãm cã o aplecare mai a-
tentã asupra modului în care a fost apli-
cat acest tratament este în egalã mãsu-
rã necesarã ºi pentru auditorii bãncilor.

Ca o ultimã remarcã, deºi legiuitorul
clarificã tratamentul fiscal al diferenþelor
de valoare rezultate în urma evaluãrii
titlurilor de tranzacþie materializate în
obligaþiuni pe termen lung, se pune o
întrebare privind tratamentul fiscal al
diferenþelor de valoare aferente titlurilor
de tranzacþie materializate în obligaþiuni
pe termen mediu ºi scurt. 

Urmând logica ºi principiile enunþate
mai sus ºi regãsite în confirmarea
Ministerului Finanþelor Publice din anul
2009, suntem de pãrere cã diferenþele
favorabile ar trebui considerate venituri
impozabile, iar cele nefavorabile cheltu-
ieli deductibile.

Concluzie
Considerãm cã o analizã exhaustivã a
modului de calcul aferent determinãrii
impozitului pe profit în cazul bãncilor
pentru primele 9 luni ale anului 2010
este potrivitã a se realiza de cãtre audi-
tori, întrucât, ar putea exista posibili-
tatea ca neclaritãþile generate de
necorelarea tratamentului fiscal pentru
venituri ºi cheltuieli din anul 2009,

Evaluarea titlurilor de tranzacþie

5 prin Ordonanþa de Urgenþã 109/2009 a Guvernului României nr.109 /2009 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
publicatã în Monitorul Oficial nr. 689 din 13 octombrie 2010;

6 Hotãrârea nr. 791/ 2010 emisã de Guvernul României pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, precum ºi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevede-
rilor art. III din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ºi alte
mãsuri financiar-fiscale publicatã în Monitorul Oficial nr. 542 din 3 august 2010;

7 În conformitate cu noua definiþie din normele Codului Fiscal; 
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coroborate cu schimbarea de tratament
fiscal din 2010, sã genereze repercusi-
uni asupra modului de determinare a
impozitului pe profit. 

Totodatã, suntem de pãrere cã pentru
obþinerea confortului lor fiscal, bãncile
ar trebui sã se asigure cu prioritate cã,
în baza de calcul a impozitului pe profit
de la 31 decembrie 2010, diferenþele
nefavorabile generate de evaluarea
titlurilor de tranzacþie de tipul acþiunilor
ºi obligaþiunilor pe termen lung sunt
considerate cheltuieli nedeductibile fis-
cal, în timp ce diferenþele favorabile
sunt considerate venituri neimpozabile
din punct de vedere fiscal.

Ordinul Bãncii Naþionale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementãrilor con-
tabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituþiilor de credit, instituþiilor
financiare nebancare ºi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, pu-
blicat în Monitorul Oficial nr. 879 din 24 decembrie 2008;

Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului României nr.109 /2009 pentru modificarea ºi com-
pletarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial nr. 689
din 13 octombrie 2010;

Hotãrâre nr. 791/ 2010 emisã de Guvernul României pentru modificarea ºi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, apro-
bate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, precum ºi pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanþa de Urgenþã a
Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal ºi alte mãsuri financiar-fiscale, publicatã în Monitorul Oficial nr. 542 din
3 august 2010;

Ordinul ministrului finanþelor pu-
blice nr.2395/2010 pentru modifi-
carea OMFP 1074/2006 privind
organizarea activitãþii de adminis-
trare a contribuabililor mijlocii la
Direcþia Generalã a Finanþelor
Publice a Municipiului Bucureºti, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare 

Ordinul ministrului finanþelor pub-
lice nr.2394/2010 pentru modifi-
carea OMFP 266/2007 privind
organizarea activitãþii de adminis-
trare a contribuabililor mijlocii la
administraþiile finanþelor publice
pentru contribuabilii mijlocii din
cadrul direcþiilor generale ale
finanþelor publice judeþene, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare 

Ordinul ministrului finanþelor pub-
lice nr.2393/2010 pentru modifi-
carea OMFP 753/2006 privind
organizarea activitãþii de adminis-
trare a marilor contribuabili, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare 

Ordinul preºedintelui Agenþiei
Naþionale de Administrare Fiscalã
nr.2520/2010 privind depunerea

declaraþiilor fiscale prin mijloace
electronice de transmitere la dis-
tanþã de cãtre contribuabilii mari ºi
mijlocii , publicat in Monitorul
Oficial nr. 670 din 1 octombrie
2010. 

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/2010 pentru modificarea ºi
completarea OUG 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã , publi-
catã în Monitorul Oficial nr.669 din
30 septembrie 2010 

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 87/2010 pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, publicatã în
Monitorul Oficial nr.669 din 30 sep-
tembrie 2010 

Ordinul preºedintelui Agenþiei
Naþionale de Administrare Fiscalã
nr.2481/ 09.09.2010 pentru com-
pletarea Ordinului nr.1022/
5.12.2006 privind aprobarea Listei
practicienilor în insolvenþã agreaþi
de Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã, cu modi-
ficãrile ulterioare. 

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 82/2010 pentru modificarea art.
7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, precum ºi pentru modificarea
art. III din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 58/2010 pentru mod-
ificarea ºi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal ºi alte
mãsuri financiar-fiscale, publicatã
în Monitorul Oficial nr.638 din 10
septembrie 2010 

Ordinul ministrului finanþelor pub-
lice nr.2191/2010 privind modifi-
carea OMFP 2281/2009 pentru
aplicarea prevederilor art. 36 din
OUG 34/2009 cu privire la rectifi-
carea bugetarã pe anul 2009 ºi
reglementarea unor mãsuri finan-
ciar-fiscale, publicat în Monitorul
Oficial nr.616 din 31 august 2010 

Ordinul ministrului finanþelor pub-
lice nr.2160/2010 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind
soluþionarea plângerilor prealabile
formulate împotriva proceselor-ver-
bale de control financiar încheiate
în baza Legii 30/1991 privind orga-
nizarea ºi funcþionarea controlului
financiar ºi a Gãrzii Financiare,
publicat în Monitorul Oficial nr.593
din 20 august 2010 

Sursa: www.anaf.ro
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Introducere
Standardul Internaþional privind Contro-
lul Calitãþii (ISQC)1 se referã la contro-
lul calitãþii pentru firmele care efectuea-
zã audit ºi revizuiri ale situaþiilor finan-
ciare, precum ºi alte servicii conexe ºi
de asigurare. 

Versiunea clarificatã a acestui stan-
dard, emisã de Consiliul pentru Stan-
darde Internaþionale de Audit ºi

Asigurare, a intrat în vigoare la data de
15 decembrie 2009, standardul fiind re-
emis ºi nu revizuit, ceea ce îi conferã o
importanþã deosebitã, precum ºi o
atenþie sporitã. 

Cititorilor standardului li se reaminteºte
cã ISQC 1 se referã la controlul calitãþii
pentru firme ºi la Standardul Internaþio-
nal de Audit (ISA) 220, care abordeazã
la rândul sãu controlul calitãþii auditului,
dar la nivel individual, de misiune. 

Înþelegerea Standardelor Internaþionale
de Audit clarificate, dar ºi a obiectivelor
pe care le urmãresc respectivele stan-
darde constituie cheia înþelegerii nece-
sitãþii ca firmele de audit sã se con-
formeze cu ISQC 1.

Articolul cuprinde aspecte abordate de
Chris Cantwell la Seminarul Interna-
þional privind Controlul Calitãþii, organi-
zat de Camera Auditorilor Financiari din
România, care a avut loc la Baia Mare,
în 25-26 iunie 2010.

Obiectivele ISQC 1 
(paragraful 11)

Obiectivul firmei se referã la stabilirea ºi
menþinerea unui sistem al controlului
calitãþii care sã furnizeze asigurarea cã:

(a) Atât firma, cât ºi personalul angajat
se conformeazã cu standardele pro-
fesionale ºi cu cerinþele de regle-
mentare ºi legale aplicabile; ºi

(b) Rapoartele emise de cãtre firmã sau
de cãtre partenerii misiunii sunt în
concordanþã cu circumstanþele date. 

Referirile care se fac la „asigurarea re-
zonabilã” în contextul prezentului stan-
dard au în vedere un nivel de asigurare
ridicat, dar nu absolut (paragraful
12(p)). De asemenea, este demn de
menþionat cã paragraful 13 solicitã celor
responsabili pentru sistemul de control
al calitãþii sã înþeleagã textul integral al
standardului ºi sã aplice cerinþele sale
întocmai. 

ISQC 1: cele ºapte
arii de acoperire

ICAEW a realizat o sintezã a celor ºapte
arii de acoperire ale acestui standard1:

De la teorie la practicã

Consideraþii
privind controlul
calitãþii firmelor
de audit

* Facultatea de Audit ºi Asigurare, ICAEW, e-mail: Chris.Cantwell@icaew.com

Chris CANTWELL*

Considerations on Audit Firm's Control Quality 
Understanding clarified ISAs and its objectives is the key to gaining an apprecia-
tion of what audit firms need to do in order to comply with the standards.
In this article, the author presents the International Standard on Quality Control
(ISQC)1, which addresses to the audit companies.
The author shows the seven key areas which, according to ICAEW - Institute of
Chartered Accountants in England and Wales, summarise the coverage of the
aforementioned standard and also recommends some procedures for deliver
them into practice by the firms that perform audits and reviews of financial state-
ments and other assurance and related services engagements. 
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1. Documentarea operaþiunilor sis-
temului de control al calitãþii, ast-
fel încât firma sã se conformeze
cu cerinþele relevante ale ISQC 1
(paragrafele 17, 57-59)

2. Conducerea de vârf a firmei tre-
buie sã transmitã mesaje consis-
tente privind importanþa controlu-
lui calitãþii (paragrafele 16(a), 18-
19)

3. Acþionarea conform cerinþelor re-
levante din punct de vedere etic
în conformitate cu Standardele ºi
cu declaraþiile relevante (para-
grafele 16(b), 20-25)

4. Acceptarea numai a acelor misi-
uni pentru care firma considerã cã
poate furniza un serviciu conform
cu cerinþele, mai ales cu cele care
se referã la integritate ºi compe-
tenþã (paragrafele 16(c), 26-28)

5. Recrutarea, dezvoltarea ºi susþi-
nerea unui personal competent ºi
capabil, acordând atenþia cuve-
nitã procedurilor ºi politicilor fir-
mei cu privire la resursele umane
(paragrafele 16(d), 29-31)

6. Furnizarea de servicii de audit de
calitate conforme cu legea, regle-
mentãrile ºi standardele, inclusiv
consultanþã atunci când este
cazul, pentru a întruni cerinþele
pentru revizuirea controlului cali-
tãþii misiunilor (paragrafele 16(e),
32-47)

7. Monitorizarea ºi urmãrirea îmbu-
nãtãþirii continue a sistemului de
control al calitãþii firmei ºi derula-
rea unor inspecþii periodice, obi-
ective ale misiunilor de audit în-
cheiate (paragrafele 16(f), 48-56).

1. DOCUMENTAREA

Documentarea operaþiunilor sistemu-
lui de control al calitãþii este nece-
sarã pentru ca firma sã se conforme-
ze cu cerinþele relevante ale ISQC1
(paragrafele 17, 57-59 din ISQC 1).

Standardul precizeazã cã ar fi bine ca
firmele sã stabileascã, sã menþinã ºi sã
documenteze atât politicile, cât ºi pro-
cedurile cu privire la diferitele domenii
incluse. Aceste proceduri ºi politici vor fi
în concordanþã cu mãrimea ºi natura
firmei. Introdus în mod simplist, un tip
de politicã este doar o declaraþie de
intenþie, iar procedura este mijlocul prin
care firma cautã sã asigure punerea în
practicã a politicii respective. 

Exemplu: Documentarea sistemului de
control al calitãþii. 

Politicã: Sistemul de control al calitãþii
firmei este documentat în mod co-
rect pentru a demonstra conformi-
tatea cu ISQC 1 ºi [numele practi-
cianului unic]  îºi asumã responsa-
bilitatea pentru asigurarea faptului
cã este îndeplinitã conformitatea.

Procedura: Firma întocmeºte un dosar
privind ISQC 1 în care sunt incluse
politicile de abordare ale elemen-
telor sistemului de control al calitãþii,
aºa cum sunt stabilite de ISQC 1, ºi
modul în care firma le va pune în
practicã. Acest dosar este actualizat
permanent, iar conþinutul sãu este
comunicat în mod frecvent întregu-
lui personal. 

Este probabil ca multe din procedurile
necesare sã fie îndeplinite prin auditul
standard al unei firme ºi prin alte docu-

mentaþii. Altele noi pot apãrea sau se
prea poate ca ele sã fi existat, dar sã nu
fi fost documentate integral, în trecut.
Important este ca întregul proces sã fie
realizat în scopul conformitãþii cu ISQC
1, spre exemplu: 

Manualul de audit

Manualul de eticã

Manualul personalului

Scrisorile standard ºi listele de veri-
ficare.

Toate cele de mai sus vor fi menþionate
ca referinþe în documentaþia cu privire
la ISQC 1 a firmei. 

2. RESPONSABILITÃÞILE

MANAGEMENTULUI

Conducerea de la vârful firmei trebu-
ie sã transmitã mesaje consistente
cu privire la importanþa controlului
calitãþii (paragrafele 16(a), 18-19).

Este important ca directorul executiv al
firmei, partenerul sau comitetul de con-
ducere (ori echivalentul acestuia) sã-ºi
asume responsabilitatea finalã pentru
sistemul firmei, privind controlul calitãþii.
Ei ar trebui sã promoveze o culturã
internã care sã concentreze calitatea ca
aspect esenþial pentru modul de ope-
rare al practicii de audit. Importanþa
conducerii este determinantã pentru
cultura firmei în ceea ce priveºte anga-
jamentul luat faþã de calitate. 

Firmelor le poate fi de ajutor sã aibã un
partener pentru controlul calitãþii, dar,
bineînþeles, partenerul senior deþine
responsabilitatea finalã. 

1 ICAEW, Facultatea de Audit ºi Asigurare,  Controlul Calitãþii în Mediul de Audit, un ghid practic al ISQC (Marea Britanie ºi Irlanda) 1, accesibil la
http://www.icaew.com/index.cfm/route/173567/icaew_ga/en/Technical_and_Business_Topics/Faculties/Audit_and_Assurance_Faculty_home/Qual
ity_Control_in_the_Audit_Environment
Aceastã nouã ediþie ia în considerare noile modificãri, mai ales ISQC 1 clarificat. Publicaþia identificã ºapte arii, necesar de luat în considerare de
cãtre firme. Sunt furnizate exemple de proceduri ºi politici privind aspectele selecþionate pentru fiecare dintre cele ºapte domenii. Ghidul conþine ºi
o anexã cu rãspunsuri la diferite întrebãri referitoare la standard, întrebãri frecvent adresate. 
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3. CERINÞE DE ORDIN ETIC

Acþionaþi în mod etic, în concordanþã
cu Standardele ºi declaraþiile rele-
vante (paragrafele 16(b), 20-25)!

Standardul oferã îndrumãri cu precã-
dere asupra independenþei auditorilor.
Întregului personal al firmei i se cer de-
claraþii scrise, anuale, cu privire la inde-
pendenþã, declaraþii care sã ateste in-
dependenþa conform cerinþelor etice re-
levante. Codul Etic pentru Profesioniºtii
Contabili, emis de Comitetul pentru
Standarde Internaþionale de Eticã pen-
tru Contabili, este reperul cel mai impor-
tant atunci când se analizeazã cerinþele
cu privire la independenþa unui auditor. 

4. ACCEPTAREA ºI

CONTINUAREA MISIUNII

Acceptarea numai a acelor misiuni
pentru care firma considerã cã poate
furniza un serviciu conform cu cerin-
þele, mai ales cu cele care se referã la
integritate ºi competenþã (paragrafele
16(c), 26-28)

În momentul deciziei de acceptare sau
continuare a unor relaþii sau a unei misi-
uni de audit, firmele vor lua în conside-
rare ºi, în consecinþã, vor documenta
urmãtorii factori: 

integritatea clientului;

capacitatea firmei de a efectua mi-
siunea; ºi

dacã se pot îndeplini cerinþele etice.

Iatã câteva din întrebãrile pe care firma
le-ar putea aborda:

Este un domeniu de specialitate în
care sunt necesare cunoºtinþe de
specialitate? 

Suntem mulþumiþi de independenþa
auditorului, spre exemplu, în cazul
furnizãrii serviciilor de non audit? 

Existã cazuri de fraudã?

Este posibil ca firma sã utilizeze liste de
verificare pentru a rãspunde la acest tip
de întrebãri, cu toate cã este necesar
sã se detalieze anumite aspecte cu pri-
vire la circumstanþele specifice ale
clientului. Aspectele care sunt identifi-
cate nu vor exclude neapãrat firma de
la acceptarea misiunii, spre exemplu, în
cazul în care a existat o fraudã semni-
ficativã, dar s-au luat mãsurile necesare
pentru remedierea situaþiei. 

5. RESURSELE UMANE

Recrutarea, dezvoltarea ºi susþinerea
unui personal competent ºi capabil,
acordând atenþia cuvenitã proceduri-
lor ºi politicilor firmei cu privire la re-
sursele umane (paragrafele 16(d), 29-
31)

Este posibil ca importanþa politicilor ºi
procedurilor privind resursele umane
(HR) sã nu fie întotdeauna privitã la
adevãrata sa valoare, dar, în fapt, acest
domeniu este extrem de semnificativ în
ceea ce priveºte:

recrutarea;

obþinerea referinþelor;

inducþia; ºi

dezvoltarea carierei.

Firmele vor urmãri eficienþa modului de
evaluare a performanþelor ºi sã recom-
penseze tot sistemul cu revizuiri evalu-
ative care sã fie documentate. Politicile
ºi procedurile de HR ajutã la asigurarea
cã: 

partenerii ºi personalul desemnat
efectuãrii misiunii de audit deþin
competenþele de care au nevoie,
cât ºi angajamentul necesar faþã de
asigurarea calitãþii;

sunt suficient de independenþi ºi
abordeazã auditul cu scepticism
profesional;

pregãtirea este specificã necesi-
tãþilor firmei ºi clienþilor sãi; ºi

existã angajamentul partenerilor

misiunii ºi al personalului faþã de
dezvoltarea profesionalã continuã.

Revizuirile post auditului ºi revizuirile
privind conformitatea auditului deþin un
rol important în identificarea dezvoltãrii
personale ºi a aspectelor privind pre-
gãtirea ºi existã necesitatea unei abor-
dãri integrante între HR ºi politicile de
audit. 

6. PERFORMANÞELE MISIUNII

Furnizarea de servicii de audit de ca-
litate conforme cu legea, reglemen-
tãrile ºi standardele, inclusiv consul-
tanþa atunci când este cazul, pentru
a întruni cerinþele pentru revizuirea
controlului calitãþii misiunilor (para-
grafele 16(e), 32-47)

Furnizarea auditurilor se va realiza con-
form cu standardele prevãzute. Iatã câ-
teva aspecte semnificative care conduc
la un audit de calitate: 

planificarea;

utilizarea unor specialiºti atunci
când este cazul; ºi

revizuiri post audit eficiente, care sã
fie conexate cu evaluarea resurse-
lor umane (a se vedea mai sus) ºi
planificarea auditului pentru anul
urmãtor. 

Consultanþã

Firmele trebuie sã recunoascã momen-
tele în care au nevoie de consultanþã.
Iatã câteva exemple de astfel de situ-
aþii:

atunci când se constatã existenþa
unui tratament contabil neobiºnuit;

preocuparea faþã de principiul conti-
nuitãþii activitãþii; ori

o evaluare complexã.

Firmele ar trebui sã aibã angajaþi care
sã se ocupe de acest aspect. Este im-
portant pentru firme sã poatã demon-
stra cã în urma consultaþiilor s-au obþi-
nut concluzii veridice. 

Controlul calitãþii firmelor de audit
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Revizuirile privind controlul 
calitãþii misiunii 

O revizuire privind controlul calitãþii mi-
siunii este necesarã pentru toate audi-
turile entitãþilor listate la bursã ºi a altor
entitãþi, dupã cum este cazul (în funcþie
de criteriile firmei). În mod normal,
aceste criterii includ:

interesul public;

natura misiunii; ºi

riscuri sau circumstanþe neobiº-
nuite.

Este necesar ca cel care efectueazã re-
vizuirea controlului calitãþii unei misiuni
sã aibã cunoºtinþele ºi aptitudinile nece-
sare ºi sã fie independent. Firmele ar
trebui sã poatã demonstra cã revizuirea
controlului calitãþii misiunii a fost efectu-
atã ºi documentatã integral. De sublini-
at cã responsabilitãþile partenerului mi-
siunii rãmân aceleaºi.

Documentaþia misiunii

Firmele ar trebui sã încheie asamblarea
dosarului de audit în funcþie de terme-
nul prestabilit. În mod normal acesta nu
ar trebui sã fie mai târziu de 60 de zile
de la data emiterii raportului de audit. Ar
fi bine ca firmele sã aibã în vigoare pro-
ceduri ºi politici cu privire la comple-
tarea ºi finalizarea dosarului de audit ºi
o politicã cu privire la momentul când
dosarul poate fi înmânat. Documentaþia
în funcþie de nivelul misiunii este abor-
datã în cadrul ISA 230 Documentaþia de
audit. Cantitatea de documentaþie con-
form ISA-urilor este controversatã ºi
destul de dificil de stabilit, în special în
ceea ce priveºte auditurile entitãþilor
mici2. Este posibil sã se ajungã la o
supra-documentaþie sau la o documen-
taþie superficialã ºi acest fapt poate fi
ineficient. În Marea Britanie au fost
emise îndrumãri cu acest subiect de

cãtre Comitetul pentru Practici de Audit,
prin intermediul Notei cu privire la
Practicã, nr. 26. 

7. MONITORIZAREA

Monitorizarea ºi urmãrirea îmbunãtã-
þirii continue a sistemului de control
al calitãþii firmei ºi derularea unor in-
specþii periodice, obiective ale misi-
unilor de audit încheiate (paragrafele
16(f), 48-56).

Aceastã secþiune abordeazã revizuirile
interne ale firmei. Revizorii misiunilor de
audit încheiate nu trebuie sã fie impli-
caþi în efectuarea misiunii sau în efectu-
area revizuirilor privind controlul calitãþii
misiunilor, iar acest fapt ar putea deveni
o provocare pentru firmele foarte mici,
în cadrul cãrora nu existã nici o per-
soanã independentã care sã fie califi-
catã pentru îndeplinirea acestui rol. Pa-
ragraful A66 oferã exemplul unui ciclu
de trei ani pentru revizuire, dar sublini-
azã faptul cã maniera de organizare a
ciclului revizuirii depinde de mai mulþi
factori, inclusiv de mãrimea firmei. 

În Marea Britanie, o serie de organizaþii
externe furnizeazã servicii de revizuire
a conformitãþii auditului pentru firmele
mai mici de audit, inclusiv pentru misiu-
nile de audit încheiate. Acest tip de ser-
vicii s-ar putea dezvolta ºi în alte þãri. 

Reclamaþii

În ceea ce priveºte reclamaþiile, sunt
necesare politici ºi proceduri, iar firma
trebuie sã poatã demonstra cum a
ajuns la anumite concluzii. 

Concluzii
În Marea Britanie este pus în aplicare
ISQC (Marea Britanie ºi Irlanda) 1, care
este, virtual, identic cu versiunea
IAASB a acestui standard. De aseme-
nea, existã ºi Reglementãri de Audit
care abordeazã, pe de-a-ntregul, toate
practicile firmei, care le sunt solicitate
firmelor de audit înregistrate ºi cu care
acestea trebuie sã se conformeze.
Reglementãrile de Audit impun firmelor
sã se conformeze cu ISQC (Marea Bri-
tanie ºi Irlanda) 1 ºi sã desfãºoare misi-
unile de audit în conformitate cu ISA-
urile (Marea Britanie ºi Irlanda). De-
partamentul IACEW privind Asigurarea
Calitãþii monitorizeazã conformitatea
firmelor cu aceste Reglementãri. As-
pectele relevate în urma monitorizãrii
de cãtre ICAEW a asigurãrii calitãþii au
fost, de asemenea, abordate la Baia
Mare de cãtre Paul Simkins, director
ICAEW pe Asigurarea Calitãþii3. 

Traducere ºi adaptare 
Alexandra JORA

2 IFAC, Ghidul Controlului Calitãþii pentru Practicile Mici ºi Mijlocii, ediþia a doua, accesabil la http://press.ifac.org/news/2010/07/ifac-smp-committee-
publishes-quality-control-implementation-guide. Acest ghid include ºi manuale exemplificative care pot fi utilizate de firme. 

3 În cadrul Seminarului Internaþional privind Controlul Calitãþii, organizat de Camera Auditorilor Financiari din România, care a avut loc la Baia Mare,
în 25-26 iunie 2010.

ICAEW - Facultatea de Audit ºi Asigurare, Controlul Calitãþii în Mediul de Audit, Londra,
2010, accesabil la http://www.icaew.com/index.cfm/route/173567/icaew_ga-
/en/Technical_and_Business_Topics/Faculties/Audit_and_Assurance_Faculty_hom
e/Quality_Control_in_the_Audit_Environment

IFAC, Ghidul Controlului Calitãþii pentru Practicile Mici ºi Mijlocii, ediþia a doua,
accesabil la http://press.ifac.org/news/2010/07/ifac-smp-committee-publishes-quali-
ty-control-implementation-guide. 

IFAC, Manual de standarde internaþionale de audit ºi control de calitate. Audit financiar
2009, coeditare CAFR - editura Irecson, Bucureºti, 2009.
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Introducere
În acest articol vom analiza aspecte ce
þin de provocãrile care apar în procesul
de adoptare ºi implementare a stan-
dardelor globale de contabilitate ºi
audit.

Vom vedea cum un sistem sãnãtos de
raportare financiarã, susþinut de stan-
darde de înaltã calitate ºi cadre de
reglementare ºi de guvernare cores-
punzãtoare reprezintã o parte inte-
grantã a dezvoltãrii economice.

Forþele globalizãrii, împreunã cu pieþele
de capital transfrontaliere au determinat
din ce în ce mai multe þãri sã sesizeze
beneficiile deschiderii cãtre investiþiile
strãine. Într-adevãr, pe mãsurã ce com-
paniile ºi-au extins activitatea peste
graniþe, a existat o recunoaºtere din ce
în ce mai amplã a importanþei cadrelor
generale contabile comune, consoli-
date prin standarde de audit acceptate
la nivel global.

Standardele 
globale credibile: 

promovarea creºterii
economice ºi 

a stabilitãþii 
financiare

Beneficiile unui cadru general global de
raportare financiarã sunt numeroase.
Cele mai frecvente exemple sunt o mai
bunã comparabilitate a informaþiilor
financiare, costul mai redus al capitalu-
lui ºi creºterea nivelului investiþiilor
transfrontaliere. Investitorii ºi creditorii
vor fi mai dispuºi sã diversifice credi-
tarea ºi investiþiile transfrontaliere dacã

De la teorie la practicã

Standarde globale 
de contabilitate 
ºi audit: 
provocãrile 
adoptãrii 
ºi implementãrii

* Director pentru raportare financiarã, ACCA, e-mail: info@ro.accaglobal.com

Aziz TAYYEBI*

Challenges of Adoption and Implementation 
of Global Accounting and 
Auditing Standards 
In this article the author is analyzing the aspects related to the challenges which
can occur during the process of adoption and implementation of the global
accounting and auditing standards.
It is shown how a sound financial reporting system, supported by the high quali-
ty standards and appropriate regulatory and governance frameworks is an inte-
gral part of economic development. Robust standards in auditing, ethics and
financial reporting underpin the trust that investors place in financial information
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pot sã aibã încredere în informaþiile fi-
nanciare întocmite pe baza unui set
cunoscut de standarde, în care au în-
credere. Prin urmare, aderarea la stan-
darde internaþionale, cum sunt cele
elaborate de Consiliul pentru Standarde
Internaþionale de Contabilitate (IASB) ºi
de cãtre Consiliul pentru Standarde
Internaþionale de Audit ºi Asigurare, are
beneficii atât la nivel naþional, cât ºi la
nivel internaþional.

Pe lângã faptul cã oferã o platformã
pentru creºterea economicã, standar-
dele globale promoveazã stabilitatea
financiarã internaþionalã prin facilitarea
luãrii unor decizii de creditare ºi inves-
tire mai bine informate, prin îmbunãtã-
þirea integritãþii pieþei ºi prin reducerea
riscurilor dezastrelor ºi contagiunii fi-
nanciare.

Cu toate acestea, implementarea stan-
dardelor internaþionale în sine nu este
suficientã pentru a asigura stabilitatea
financiarã, deoarece ele reprezintã sim-

ple mijloace de promovare a sistemelor
financiare sãnãtoase ºi a creºterii eco-
nomice susþinute. Acestea se cuvine a fi
revizuite în permanenþã pentru a-ºi
menþine relevanþa în împrejurãri în con-
tinuã schimbare. Importanþa relativã a
diverselor standarde pentru economiile
individuale depinde de structurile finan-
ciare ale respectivelor þãri ºi de alte cir-
cumstanþe naþionale. Implementarea
standardelor trebuie sã se integreze
într-o strategie generalã a þãrii pentru
dezvoltarea sectorului economic ºi fi-
nanciar, având în vedere stadiul de dez-
voltare a þãrii, nivelul capacitãþii insti-
tuþionale ºi alþi factori naþionali.

Standardele 
globale de succes:

toatã lumea este
mulþumitã

Un proces de normalizare pentru adop-
tarea ºi implementarea standardelor
internaþionale trebuie neapãrat sã în-
ceapã cu dezvoltarea ºi angajarea
tuturor pãrþilor interesate la nivel naþio-
nal, pentru a fi încununat de succes. De
la acestea se aºteaptã sã demonstreze
obiectivele ºi beneficiile convergenþei,
evidenþiind rolurile ºi responsabilitãþile
lor ºi sã asiste în stabilirea unui pro-
gram practicabil de realizare a procesu-
lui.

Este deosebit de important ca economi-
ile sã aibã un cadru de reglementare ºi
o infrastructurã eficiente pentru imple-
mentare. De asemenea, este vital ca
normalizatorii naþionali ºi alte pãrþi
interesate sã se asigure cã participã
activ la programele ºi procesele nor-
malizatorilor internaþionali.

Adoptarea oricãrui set de standarde
globale se bazeazã pe o serie de fac-
tori-cheie:

Standardele sã fie de o înaltã cali-
tate, ceea ce oferã încredere celor
care le implementeazã, precum ºi
celor care se bazeazã pe aceste
standarde. 

Standardele sã fie aplicate, pe cât
posibil, uniform, pãrþile interesate
implicate în lanþul de furnizare a
informaþiilor financiare încurajând ºi
susþinând conformitatea.

Adoptarea sau convergenþa cu
standardele internaþionale sã fie
consideratã de cãtre normalizatorii
naþionali drept o prioritate ºi nu
drept atributul exclusiv al normaliza-
torilor internaþionali.

Normalizatorii internaþionali sã se
asigure cã sunt implementate pro-
cesele necesare pentru a facilita
implicarea naþionalã, care va con-
duce, în final, la standarde de înaltã
calitate, care pot fi acceptate la nivel
global.

Conform site-ului IAS Plus al Deloitte,
pânã în luna martie 2008, peste 120 de
þãri fie permiteau, fie impuneau utiliza-
rea standardelor internaþionale de ra-
portare financiarã – IFRS (inclusiv cele
echivalente, adaptate ºi cele cu terme-
ne amânate). Nivelul semnificativ al
asimilãrii într-o perioadã relativ scurtã
indicã nivelul cererii pentru standarde
globale de calitate în domeniul contabi-
litãþii.

Standardele globale
în contabilitate 

ºi audit: asemãnãri
ºi deosebiri

În mod cert existã provocãri asemãnã-
toare atât în adoptarea ºi implemen-
tarea IFRS, cât ºi a standardelor inter-
naþionale de audit (ISA).

Implementarea 
standardelor trebuie
sã se integreze într-o
strategie generalã 
a þãrii pentru 
dezvoltarea sectorului
economic ºi financiar,
având în vedere 
stadiul de dezvoltare 
a þãrii, nivelul 
capacitãþii 
instituþionale ºi alþi 
factori naþionali
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Una din cele mai frecvente probleme cu
care s-au confruntat anumite jurisdicþii,
atât în implementarea IFRS, cât ºi a
ISA, s-a referit la neînþelegerea corectã
a termenului „adoptare”. Aceastã pro-
blemã este evidentã ºi în constatãrile
din Rapoartele privind respectarea
standardelor ºi codurilor (ROSC) reali-
zate de cãtre Banca Mondialã. 

Scopul general al acestei iniþiative a
fost de a evalua necesitãþile de dez-
voltare ale sectorului privat internaþio-
nal ºi ale sectorului financiar inter-
naþional.

Amploarea diversitãþii constatatã de
cãtre ROSC în rapoartele realizate în
2004 încã este evidentã ºi în ziua de
azi.

Jurisdicþiile care utilizeazã IFRS sub o
formã sau alta pot fi clasificate în funcþie
de:

Adoptarea IFRS complete (de
exemplu, Venezuela)

Adoptarea IFRS complete la un
moment dat, dar fãrã modificãrile
ulterioare (de exemplu, Uruguay)

Adoptarea unor IFRS modificate
sau selectate (de exemplu, Uniunea
Europeanã – companiile cotate), ºi

Respectarea standardelor locale
„bazate pe IFRS” (de exemplu,
Hong Kong).

Implementarea ISA poate fi clasificatã
în mod similar, deºi se poate preciza cã
anumite þãri, din cauza complexitãþii
standardelor, au adoptat pur ºi simplu
versiuni-rezumat ale ISA.

De asemenea, este demn de menþionat
faptul cã mai ales natura standardelor
de audit ºi interacþiunea lor cu legile ºi
reglementãrile a condus, adesea, la
extinderea ISA în unele þãri. Aceastã
situaþie este clar demonstratã în UE,
care a adoptat ISA în întregime, dar,
realizând cã existã nuanþe ale unor

prevederi cu specific naþional, a permis
prevederi suplimentare.

Se cuvine precizat faptul cã impactul
standardelor contabile internaþionale
are un efect direct asupra unui numãr
considerabil mai mare de pãrþi intere-
sate decât cel al standardelor de audit.
Deºi, pentru cei care întocmesc situaþi-
ile financiare, vor exista, fãrã îndoialã,
implicaþii financiare ale oricãror stan-
darde internaþionale de audit revizuite
ºi, posibil, mai complexe, aceºtia nu vor
trebui sã interpreteze ºi sã imple-
menteze aceste standarde. În ceea ce
priveºte standardele contabile, indife-
rent de complexitatea lor relativã, cei
care întocmesc situaþiile financiare,
împreunã cu auditorii ºi alte pãrþi intere-
sate incluse în lanþul de furnizare a
informaþiilor financiare, vor trebui sã
asigure înþelegerea standardelor.

Întreprinderile mici 
ºi mijlocii: o singurã

mãsurã nu se
potriveºte tuturor

Legislaþia naþionalã din aproape toate
þãrile cere ca marea majoritate a enti-
tãþilor, dacã nu chiar toate, sã întoc-
meascã situaþii financiare care respectã
un set de principii contabile general
acceptate (GAAP). Aceste situaþii finan-
ciare trebuie auditate în conformitate cu
prevederile unui set de standarde de
audit general acceptate. Apoi, situaþiile
financiare sunt depuse la agenþii guver-
namentale, care le pun la dispoziþia
publicului.

În ciuda faptului evident cã atât stan-
dardele internaþionale de contabilitate,
cât ºi cele de audit sunt axate, în gene-
ral, cãtre entitãþi multinaþionale mari, de
interes public, o mare parte a entitãþilor
care depun situaþiile financiare sunt

întreprinderi mici ºi mijlocii. De exem-
plu, în UE estimãrile recente apreciazã
cã numãrul companiilor care sunt IMM-
uri reprezintã aproximativ 99% ºi cã
acestea oferã douã treimi din locurile de
muncã din sistemul privat din þãrile UE.
Aceste statistici reflectã cu acurateþe
prevalenþa IMM-urilor în economiile din
întreaga lume.

Este demn de menþionat faptul cã, în
Marea Britanie, unde IFRS sunt obliga-
torii pentru situaþiile financiare de grup
ale companiilor cotate, încã existã o
opþiune care permite tuturor entitãþilor
(inclusiv IMM-urilor) sã adopte IFRS
dacã doresc sã facã acest lucru.

Pânã în prezent existã puþine date care
sã sugereze cã un numãr semnificativ
al acestor companii aleg voluntar IFRS
în favoarea GAAP-urilor Marii Britanii,
constatare care este consecventã la
nivelul întregii UE, unde aceastã opþi-
une este disponibilã.

Standarde globale de contabilitate ºi audit

Un proces de 
normalizare pentru

adoptarea ºi 
implementarea 

standardelor 
internaþionale trebuie
neapãrat sã înceapã

cu dezvoltarea 
ºi angajarea tuturor

pãrþilor interesate 
la nivel naþional, 

pentru a fi încununat
de succes
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Deºi existã anumiþi factori specifici care
contribuie la aceastã situaþie, cum ar fi
incertitudinile fiscale, existã o serie de
preocupãri generice care sunt relevante
în jurisdicþii care analizeazã posibilita-
tea adoptãrii IFRS. Acestea includ di-
mensiunile ºi complexitatea standarde-
lor internaþionale ºi costurile confor-
mitãþii cu IFRS în raport cu beneficiile
care ar fi obþinute. În practicã, aceasta
înseamnã cã multe jurisdicþii au trebuit
efectiv sã pãstreze GAAP existente,
împreunã cu IFRS pentru companiile
cotate.

În mod clar, situaþia în care normaliza-
torii naþionali reglementeazã ceea ce
reprezintã, în unele cazuri, standarde
contabile destul de diferite, nu numai cã
este ineficientã, dar ºi compromite
obiectivele cheie ale convergenþei, cum
ar fi consecvenþa ºi comparabilitatea.

Ca rezultat al incompatibilitãþii evidente
a IFRS cu necesitãþile IMM-urilor, IASB
a început activitatea la un proiect de
elaborare a unor standarde internaþio-
nale de contabilitate pentru IMM-uri.
Aceasta a demarat cu un document de
discuþii în anul 2004 ºi a condus la
lansarea unei propuneri detaliate pen-
tru un standard în 2007. Acest proiect
de expunere a unei propuneri de IFRS
pentru IMM a avut scopul de a simplifi-
ca IFRS complete, fãcându-le mai
accesibile pentru cei care întocmesc ºi
cei care utilizeazã situaþiile financiare
ale IMM. 

Cererea pentru un standard internaþio-
nal relevant pentru IMM este cel mai
bine demonstratã de þãri precum Africa
de Sud care, confruntatã cu IFRS com-
plete pentru companii mai mici, a adop-
tat deja proiectul standardului IFRS
pentru IMM.

Cu aceleaºi probleme ca ºi IFRS se
confruntã ºi aplicabilitatea ISA la IMM.
Din nou, acestea se concentreazã în
jurul dificultãþii de a aplica standardele

tuturor auditurilor realizate pentru enti-
tãþi de toate dimensiunile ºi nu numai
pentru auditarea companiilor mari,
multinaþionale, de interes public.

Într-o oarecare mãsurã, nevoia ca ISA
sã fie mai potrivite pentru entitãþile ºi
cabinetele mai mici este mai pregnantã,
deoarece standardele prevãd cã sunt
relevante pentru toate entitãþile. În
acest scop, Federaþia Internaþionalã a
Contabililor (IFAC), din care face parte
IAASB, a înfiinþat un Comitet pentru
cabinetele mici ºi mijlocii (SMP) pentru
a se asigura cã informaþiile provenite de
la cabinetele mai mici au fost încorpo-
rate în normele noi ºi revizuite.

În mod clar, este imperativ ca atât IASB,
cât ºi IAASB sã aibã în vedere nece-
sitãþile entitãþilor mici ºi mijlocii, fie prin
intermediul unor standarde specifice,
fie prin recunoaºterea acestor necesi-
tãþi în standardele noi ºi în propunerile
de standarde.

În acelaºi timp, normalizatorii naþionali,
guvernele ºi reglementatorii trebuie sã
se asigure cã au în vedere nevoile spe-
ciale ale IMM-urilor ºi participarea lor
activã la programele normalizatorilor
internaþionali.

Beneficiile standardelor globale în con-
tabilitate ºi audit sunt multiple. Pentru
ca aceste beneficii sã poatã fi fructifi-
cate ºi pentru ca ele sã fie acceptate la
nivel internaþional se cer a fi depãºite
multe obstacole. 

Date fiind diversele limbi, culturi ºi reali-
tãþi economice ale posibililor utilizatori
ai acestor standarde, este imperativ ca
atât cei care emit standardele, cât ºi cei
care le utilizeazã sã aibã în vedere

aceºti factori. Normalizatorii internaþio-
nali care emit standardele trebuie sã
gãseascã un echilibru între calitate ºi
complexitate ºi sã colaboreze cu regle-
mentatorii naþionali care vor utiliza ºi
vor implementa standardele pentru a se
asigura cã existã un proces structurat
de implementare, proces care implicã
toate pãrþile interesate.

Concluzie
Beneficiile standardelor contabile ºi de
audit globale se constituie într-o varie-
tate de beneficii naþionale ºi inter-
naþionale interdependente:

o mai bunã comparabilitate,

un cost mai redus al capitalului,

investiþii transfrontaliere mai mari.

Totuºi, ca sã aibã succes, standardele
trebuie:

sã fie de o înaltã calitate,

sã fie aplicate uniform,

sã beneficieze de implicarea atât a
normalizatorilor naþionali, cât ºi a
celor internaþionali.

Normalizatorii internaþionali sunt datori
sã fie conºtienþi cine le va utiliza stan-
dardele ºi sã aibã în vedere:

relevanþa standardelor lor pentru
diferite þãri ºi entitãþi,

un proces structurat de imple-
mentare,

aspectele culturale ºi cele referi-
toare la traducere.

www.ifrs.org/Home.htm

www.ifac.org/IAASB/ 

www.worldbank.org/ifa/rosc.html 
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Cartea „Calculaþia costurilor pe cen-
tre de profit”, realizatã de dr. Adrian
Groºanu, auditor financiar, a apãrut
recent la editura IRECSON, fiind rezul-
tatul cercetãrii pe care autorul a efec-
tuat-o în cadrul studiilor doctorale.

Lucrarea, bazatã pe cercetare 
ºtiinþificã atât fundamentalã, cât ºi
aplicativã, are o notã de aport personal
ºi de originalitate evidentã, cu 
menirea de concretizare practicã a
unor cerinþe teoretice ºi necesitãþi
despre care se vorbeºte mult, dar care
sunt, însã, în þara noastrã în faza de
pionierat.

În prima parte a cãrþii autorul prezintã
ºi comenteazã noþiunile ºi conceptele
teoretice specifice contabilitãþii de
gestiune ºi propune un sistem de orga-
nizare a contabilitãþii de gestiune pe
centre de profit.

În partea a doua a lucrãrii sunt 
prezentate principiile pe baza 
cãrora este construit sistemul 
contabilitãþii de gestiune pe centre de
responsabilitate ºi opiniile autorului
privind modificarea actualului plan 
de conturi destinat contabilitãþii de
gestiune.

În partea a treia a lucrãrii este realizatã
o cercetare statisticã relevantã la un
numãr semnificativ de entitãþi econo-
mice, care evidenþiazã modul în care
acestea privesc organizarea contabili-
tãþii de gestiune, implementarea cen-
trelor de responsabilitate ºi utilizarea
bugetelor. 

Prin organizarea entitãþii economice în
centre de responsabilitate, cu accent
asupra centrelor de profit, se creeazã
condiþiile pentru o utilizare mai eficien-
tã a resurselor economice ºi pentru
stimularea performanþelor. 

Experienþa în activitatea practicã a
entitãþilor economice, dublatã de
cercetãrile teoretice în domeniu, au
permis autorului sã propunã un sistem
al contabilitãþii de gestiune care are ca
obiectiv fundamental obþinerea infor-
maþiilor privind consumurile de resurse
economice din ce în ce mai limitate ºi
eficienþa utilizãrii acestora.

A apãrut cea de-a 10-a ediþie a lucrãrii
„Contabilitatea întreprinderii”, rea-
lizatã de Ladislau Possler, Gheorghe
Lambru ºi Bogdan Lambru, la editura
Fundaþiei „Andrei ªaguna” din
Constanþa.

Volumul reprezintã un îndrumar practic
de contabilitate, actualizat ºi completat
prin reglementãrile contabile prevãzute
de Directivele Europene a IV-a ºi a VII-
a, aprobate de OMFP nr. 3055/2009,
actul normativ de bazã al contabilitãþii
întreprinderii, începând cu 1 ianuarie
2010. De altfel, autorii au considerat
necesar ca în partea I a cãrþii sã pre-
zinte reglementãrile amintite.

Partea a doua cuprinde planul de con-
turi general, în vigoare de la 1 ianuarie

2010 ºi transpunerea soldurilor în ba-
lanþa de verificare la 31.12.2009 numai
pentru conturile noi. 

În partea a treia sunt prezentate
conþinutul ºi funcþiunea conturilor con-
tabile, care cuprinde ºi conturi speci-
fice consolidãrii, cu exemplificarea
modului de înregistrare contabilã a
principalelor operaþiuni economico-
financiare.

În partea a patra autorii realizeazã o
sintezã a structurii situaþiilor financiare
anuale, a stabilirii rezultatului exerciþiu-
lui financiar ºi prezintã unele 
precizãri privind elaborarea, 
aprobarea ºi publicarea situaþiilor
financiare anuale. 
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Introducere: Auditul continuu,
ca direcþie de dezvoltare 

a auditului intern
Informaþia digitalã este flexibilã, accesibilã, transferabilã ºi
poate sã fie mai uºor rezumatã ºi organizatã faþã de infor-
maþia de hârtie.

Tehnologiile informaþionale au activat organizaþiile pentru a
dirija tranzacþiile de afaceri cu ajutorul tehnicilor electronice ºi
a prelucrãrilor informatice. 

Schimbãrile în procesele de business impun schimbãri ºi în
procedurile de audit, ce se pot dezvolta în timp real, deter-
minând, practic, un audit în mediu informatizat de tip conti-
nuu1. Auditul de tip continuu în mediu informatizat este o
temã de ultimã orã a auditului pe plan mondial.

Utilizarea tehnologiilor 
de inteligenþã artificialã în 
dezvoltarea auditului continuu

* Ec. drd. ing., auditor intern, Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Buzãu, e-mail: vintilescu_adrian@yahoo.com
** Ec. drd., Inspector, Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Buzãu, e-mail: daniela_cretu7@yahoo.com
*** Ec. drd., consilier superior, Ministerul Finanþelor Publice, Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã, e-mail: adi_andreea2001@yahoo.com
1 Rezaee, Z., Ford, W.F. and Elam, R., The role of internal auditors in a real-time accounting system, Internal Auditor, 2000 
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Using Artificial Intelligence Technology in Continuous Audit Development 
Real-time decision making depends on the availability of information and its processing using technologies. Changes in busi-
ness processes require changes in audit procedures. Audit procedures can be developed in real time, resulting a continuous
audit type.
The article presents continuous audit as the direction of development and other artificial intelligence techniques that can be
used: text mining procedure, expert systems and process modeling. Regarding these techniques there are presented telling
examples in three directions.
First, the authors present a study based on rules if-then specific expert system. In the second part they present a study meant
to identify auditable objects using unsupervised techniques auditable using text mining techniques on the documents of
organizations. The third study concerns the modeling of business processes and using data in process control. This study
can make new ways of developing audit techniques, but also can create a platform for continuous internal audit of such enti-
ties .

Key words: public internal audit, continuous audit, text mining, expert systems, processes, six sigma
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Auditul continuu influenþeazã procesul de control în câteva
moduri2:

este posibilã cunoaºterea mediului de control asiguratã
de siguranþa ºi relevanþa documentelor electronice;

sunt mai bine analizate procesele ºi tranzacþiile ca flux
operaþional, datoritã utilizãrii unor tehnologii de tip Six
Sigma;

posibilitatea realizãrii unui management coerent al
riscurilor, datoritã analizei statistice în instrumentarea

riscului ca variantã a caracteristicilor unui fenomen. 

Beneficiul major constã, însã, în reducerea costului de audit.

Existã ºi probleme operaþionale specifice care trebuie anali-
zate ºi aici ne referim la:

sunt datele electronice disponibile?

pachetele software de prelucrare a datelor sunt sigure ?

modelarea proceselor de business poate asigura indica-
tori utili în audit ?

2 Clark, R., Dillion, R. and Farrell, T., Continuous auditing, Internal Auditor, 1989
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au auditorii suportul hardware ºi software suficient ?

ce pachete software de audit sunt disponibile ?

ce tehnici de audit în mediu informatizat sunt disponibile?

au auditorii programe informatice de cuantificare a
riscurilor ºi de editare a documentelor ?

au auditorii instrumente adecvate de planificare ?

au auditorii instrumente adecvate de mãsurare a plusva-
lorii aduse de audit ?

Integrarea tehnologiilor de date într-un singur software de
audit poate duce la o nouã direcþie de dezvoltare a auditului
intern, având o abordare unitarã dinamicã ºi integratã în pro-
cesul de management.

Procesul de audit propus va funcþiona, practic, în back-
ground, în mod permanent. Comparaþia cu un antivirus este
edificatoare, însã insuficientã. Auditul va fi implicat direct în
atingerea obiectivelor organizaþiei ºi în remodelarea acesteia
prin evaluarea permanentã a controlului intern.

Schematizând, putem spune cã auditul continuu în mediu
informatizat poate fi integrat în fiecare treaptã a managemen-
tului unei organizaþii prin procese de modelare ºi analizã de
date, astfel încât sã ofere în timp real evaluãri ºi opinii asupra
regularitãþii ºi performanþei, asigurând plusvaloare (figura 1).

Activitatea de audit intern este relativ nouã, date semnifica-
tive privind organizarea ºi desfãºurarea profesiei de auditor
intern fiind înregistrate în anul 1941, când a apãrut Institutul
Internaþional al Auditorilor Interni (IIA – Institute of Internal
Auditors) în Statele Unite ale Americii. 

Conform IIA, auditul intern efectueazã misiuni de asigurare ºi
de consiliere, iar domeniile sale de responsabilitate sunt
riscul, controlul intern ºi conducerea organizaþiei, finalizându-
se prin plusul de valoare adus acestora. Astfel, deºi au fost
conturate elementele esenþiale pe care le abordeazã auditul
intern, modul de lucru este rezumat la misiuni, neprecizân-
du-se decât prin standarde în ce constã o misiune. Nu sunt
concretizate suficient nici mijloace ºi instrumente („tools”)
utile.

Cei care practicã auditul intern oferã o imagine diversificatã
asupra acestuia, eterogenitatea fiind încã destul de prezentã,
din cauza faptului cã entitãþile sunt foarte diferite, dar mai
ales fiindcã existã culturi ºi tradiþii organizaþionale uneori
chiar contrare.

De exemplu, în funcþie de profilul activitãþii unei entitãþi se uti-
lizeazã anumite proceduri sau instrumente de lucru, inclusiv
rapoartele de audit intern au forme ºi conþinut destul de 
diferit.

Sigur cã s-au obþinut progrese prin aplicarea standardelor
profesionale în materie, dar acestea au un caracter normativ
prea general, modalitãþile practice de aplicare fiind, în conti-
nuare, insuficient cunoscute ºi aplicate de auditorii interni,
datorate, în mare parte, lipsei instrumentelor de audit în
mediu informatizat.

De asemenea, se remarcã faptul cã în prezent misiunile sunt
periodice pentru cei care sunt auditaþi, deºi funcþia de audit
are un caracter permanent în cadrul entitãþii.

Cei auditaþi au legãturã cu auditorii interni poate o datã pe an
sau la doi ani, atunci când activitatea lor intrã în planul de
audit ºi pentru o perioadã scurtã de timp, care nu va depãºi
trei luni într-un an. Auditul continuu va elimina aceste bariere
ºi va crea practic noi concepte. 

Metodologia de 
cercetare 

Auditul continuu presupune însã ºi tehnologii noi. În acest
sens, articolul prezintã modul de utilizare a acestor tehnologii
în cadrul auditului continuu.

Un sistem expert este un program
care urmãreºte cunoºtinþele 
ºi raþioneazã pentru obþinerea
rezultatelor într-o activitate 
dificilã, întreprinsã uzual doar 
de experþi umani. 
Principala caracteristicã 
a sistemelor expert este derivatã
din baza de cunoºtinþe împreunã
cu un algoritm de cãutare specific
metodei de raþionare
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În primul rând va fi analizatã, pe un studiu de caz, baza de
reguli specificã identificãrii fraudei, într-un mediu continuu de
date, bazat pe reguli if – then aferente unui sistem expert.

Mijloacele prin care sistemele expert îºi ating obiectivele se
bazeazã pe mulþimi de fapte ºi reguli euristice, adicã reguli
pentru gestiunea cunoºtinþelor.

Menþionãm cã un sistem expert bazat pe reguli are trei com-
ponente:

baza de cunoºtinþe (sau baza de reguli), care descrie
universul domeniului în care se aplicã sistemul expert;
reprezentarea cunoºtinþelor se face utilizând reguli de
forma:IF <condiþie_1> ºi …<condiþie _k> THEN <acþi-
une>;

memoria de lucru, care conþine informaþia de stare
necesarã rezolvãrii unei probleme;

mecanismul de inferenþã, care reprezintã componenta
de control ºi execuþie. 

În a doua parte a studiului este prezentatã identificarea cu
ajutorul tehnicilor nesupervizate de analizã de date a obiec-
telor auditabile, utilizând tehnici de text mining pe documente
aparþinând organizaþiilor. 

Text mining utilizeazã informaþiile nestructurate sub formã de
text ºi le analizeazã, în încercarea de a descoperi structuri ºi
sensuri implicite „ascunse” în cadrul textului. 

Text mining, în sine, nu este o funcþie, ea include funcþii
diferite, care pot fi: cãutarea, categorizarea, sumarizarea, pri-
oritizarea, clusteringul.

În cele ce urmeazã se va utiliza, ca tehnicã de text mining,
categorizarea ºi clusteringul pentru a analiza un text aparþi-
nând regulamentului de organizare ºi funcþionare al unei
instituþii privind resursele umane.

Al treilea studiu se referã la modelarea proceselor de busi-
ness ºi utilizarea datelor în controlul continuu al proceselor. 

Business Process Modeling permite modelarea proceselor ºi
utilizarea unor metodologii diverse, prin reprezentarea gra-
ficã pe bazã de diagrame pentru definirea proceselor de busi-
ness ºi utilizarea tehnologiei six sigma. 

În acest sens va fi modelat concret un proces de business
folosind acest limbaj de modelare ºi unele implicaþii în uti-
lizarea tehnologiei six sigma. 

Utilizarea sistemelor expert 
în auditul intern de tip continuu

ºi în identificarea fraudei
Un sistem expert este un program care urmãreºte cunoºtin-
þele ºi raþioneazã pentru obþinerea rezultatelor într-o activi-
tate dificilã, întreprinsã uzual doar de experþi umani. Princi-
pala caracteristicã a sistemelor expert este derivatã din baza
de cunoºtinþe împreunã cu un algoritm de cãutare specific
metodei de raþionare. Sistemele expert sunt destinate sã
simuleze raþionamentul uman prin intermediul unui program
informatic3.

Principalele funcþii pe care le poate avea un sistem expert
sunt: interpretare, diagnostic, supraveghere, previziune, si-
mulare, planificare, întreþinere, concepþie. 

Creºterea complexitãþii sistemelor, în special a sistemelor de
contabilitate informatizatã, cât ºi volumul mare al tranzacþiilor
înregistrate în prezent au condus la înlocuirea cu o frecvenþã
acceleratã a tehnicilor de audit clasic, „manuale”, cu tehnici
moderne asistate de calculator, cunoscute sub numele de
CAAT (Computer Assisted Audit Techniques).

O facilitate suplimentarã a tehnicilor de audit asistate de cal-
culator este aceea a detectãrii tranzacþiilor frauduloase;
aceasta presupune analiza tranzacþiilor duplicate, lipsã sau a
altor anomalii.

Analiza de tip digital constã în observarea unui anumit format
de date „ºablon”, care se evidenþiazã în momentul aplicãrii de
cãtre auditor a unor criterii specifice de selectare ºi analizã. 

Regulile de fraudare odatã identificate pot fi introduse într-un
sistem expert care poate supraveghea „în mod continuu”
activitatea ºi poate oferi semnale în mod continuu. 

Utilizarea acestor tehnici, pe lângã posibilitatea dezvoltãrii
auditului continuu, poate îmbunãtãþi eficacitatea ºi eficienþa
procedurilor de audit prin furnizarea unor teste eficiente ale
controalelor ºi a unor proceduri de fond, acolo unde nu existã
documente de intrare sau dovezi vizibile de audit (este vorba
mai ales de tranzacþiile bancare) sau acolo unde populaþia ºi
dimensiunile eºantionului sunt foarte mari. 

Vom considera un exemplu la o casierie unde casierul
încaseazã numerar de la client pe baza documentului elibe-
rat de referent, întocmind un document de încasare în dublu
exemplar. 

3 Bodea, Constanþa-Nicoleta, Inteligenþa Artificialã ºi Sisteme Expert, Editura Inforec, Bucureºti, 1998
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Clientul completeazã mai multe foi de vãrsãmânt pe care le
predã referentului, însã, din cauza unui circuit defectuos al
documentului, casierul nu confirmã toate foile de vãrsãmânt,
însuºindu-ºi contravaloarea unei foi de vãrsãmânt „sãrite”.

Prezentul studiu nu exclude identificarea fraudei utilizând cir-
cuitul auditului ºi diagrame de flux, el îºi propune sã identi-
fice fenomenul de fraudã numai din date în mod conti-
nuu.

În prima fazã, analizându-se tipologia fraudei de cãtre audi-
tor, a rezultat cã reflectarea în date a fraudei are drept carac-
teristicã faptul cã foile de vãrsãmânt frauduloase existã la
agenþii economici unde, în aceeaºi zi, existã o diferenþã mai
mare ca 1 la numãrul documentului de platã.

Regula if-then astfel generatã, de exemplu printr-un program
VBA sub Microsoft Access, în baza de date este de tipul:
dacã codul precedent de identificare al plãtitorului este
acelaºi cu codul anterior, data este aceeaºi cu data ante-
rioarã ºi numãrul documentului este mai mare decât docu-
mentul anterior cu mai mult de o unitate, acea tranzacþie este
suspectã de fraudã. 

Option Compare Database 

Priv

Sub Command0_Click()

Open “C:\LISTA.TXT” For Output As #1

Dim PCOD, PNR, PDATA

Dim RS As Recordset

Set RS = CurrentDb.OpenRecordset(“DATE_SORTATE”,
dbOpenDynaset)

MsgBox “Aveti “ & RS.RecordCount & “ de inregistrari”

‘’VALORILE DE PE PRIMUL RAND

PCOD = RS!COD

PNR = RS!NR

PDATA = RS!DataZ

Do While Not RS.EOF

‘’FAC VERIFICAREA DOAR DACA AM ACELASI COD SI
ACEEASI DATA CA RANDUL PRECEDENT

If RS!COD = PCOD And PDATA = RS!DataZ Then

‘’VERIFIC SÃ NU FIE DIFERENÞÃ MAI MARE DE 1
ÎNTRE NR ACTUAL ªI PRECEDENT

If RS!NR - PNR = 3 Then

Print #1, “LIPSEªTE NR:” & PNR + 1 & “ PENTRU CODUL
“ & PCOD & “ DIN DATA “ & PDATA & vbCrLf

End If

End If

PCOD = RS!COD

PNR = RS!NR

PDATA = RS!DataZ

RS.MoveNext

Loop

Close

MsgBox “REZULTATELE AU FOST SALVATE IN FISIERUL
C:\LISTA.TXT”

End Sub

Regulile if-then predefinite de cãtre auditor dupã analizarea
tipologiei acestei fraude vor fi introduse în sistemul expert
împreunã cu baza de date.

Sistemul expert de tipul Visual Prolog poate monitoriza per-
manent tranzacþiile frauduloase specifice unei activitãþi în
mod informatic ºi continuu.

Utilizarea tehnologiei de text
mining în auditul intern de tip

continuu ºi identificarea
obiectelor auditabile 

Dacã data mining este un proces iterativ de a crea modele
predictive ºi descriptive4, prin descoperirea tendinþelor anteri-
or necunoscute ºi modele în cantitãþi mari de date, în text
mining se aplicã aceleaºi tehnici de analizã a textului pe bazã
de documente. 

Analiza efectuatã de auditor, referitor la un domeniu auditat ºi
stabilirea obiectelor auditabile, poate fi privitã ca o extragere
de cunoºtinþe care trebuie sã îndeplineascã cerinþe de nou-
tate, validitate ºi operaþionalitate în texte date.

Practic, în etapa de colectare a informaþiilor auditorii interni
solicitã ºi colecteazã informaþii cu caracter general despre
entitatea auditatã, respectiv identificarea legislaþiei specifice,

4 Han, Jiawei; Kamber, Micheline, Data Mining: Concepts and Techniques, 2nd edition, Morgan Kaufmann, 2006.
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regulamentul de organizare ºi funcþionare, proceduri, norme
interne ºi alte materiale.

Este vorba, de cele mai multe ori, de o cantitate imensã de
informaþie text care se modeleazã dificil din cauza diversitãþii
acesteia. 

Aplicaþiile de text mining au ca obiectiv principal extragerea
automatã de cunoºtinþe în zone cu o mare cantitate de infor-
maþie ºi sunt de urmãtoarele tipuri:

a) aplicaþii online pentru cãutarea inteligentã pe internet. 

b) aplicaþii offline pentru clasificarea documentelor, rezu-
marea documentelor, concatenarea documentelor.

Una dintre direcþiile de dezvoltare cu un impact potenþial
deosebit de amplu în audit este extragerea automatã a inter-
dependenþelor dintre termenii relevanþi ai domeniului supus
analizei.

Opþiunile de implementare a tehnicilor de text mining sunt
ghidate tot de cãtre metodologia CRISP-DM, pe care am
descris-o într-un articol precedent5. 

Modelul de text mining a urmãrit în textul propus, respectiv
Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare al unei organiza-
þii, cele mai numeroase exprimãri ca procent ºi ca numãr
(figura 2).

Pe baza acestor exprimãri a fost dezvoltatã o analizã de
clasificare a cuvintelor utilizate.

Analiza de clasificare ulterioarã (TwoStep Cluster) a abordat
probleme de segmentare ºi a presupus o separare a datelor
cu caracteristici similare de cele diferite, având ca obiectiv
determinarea obiectelor auditabile6.

Two Step Cluster este o metodã de grupare în doi paºi.
Primul pas este o trecere simplã prin date, în timpul cãreia
rândurile de date iniþiale sunt comprimate într-un set de sub-
grupuri ce pot fi manipulate. 

Al doilea pas utilizeazã o metodã de ierarhizare a grupurilor
care uneºte progresiv subgrupurile în clustere mai mici ºi mai
mari, fãrã a se mai cere încã o trecere prin date. Gruparea
ierarhicã are avantajul de a nu solicita sã fie selectat dinainte
un numãr de clustere. Aplicând aceastã metodã de aglome-

5 Vintilescu Belciug, A., Creþu, D., Gegea, C., Utilizarea tehnicilor de data mining ca metodã complementarã în audit, revista “Audit Financiar” nr.
7/2010, editor CAFR, pag. 30-35

6 Hastie, Trevor; Tibshirani, Robert; Friedman, Jerome, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Springer Verlag,
2001.
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rare pentru text minig au rezultat douã clustere, caracterizate
de anumite concepte organizaþionale.

Conceptele de text care sunt utilizate împreunã pot fi folosite
la recunoaºterea obiectelor auditabile, precum acordarea
drepturilor salariale, actualizarea informaþiilor, actualizarea
datelor, legãtura cu structurile funcþionale etc. De asemenea,
aglomerãrile descoperite în cadrul proceselor de clustering
pot fi utilizate în înþelegerea nesupervizatã a structurilor audi-
tate în mod continuu. Deºi aceste lucruri pot pãrea banale,
trebuie sã subliniem punctul de plecare, respectiv analiza
nesupervizatã de date text dintr-un volum uriaº de date. Cu
alte cuvinte, dacã introducem într-un sistem de text mining
toate documentele unei organizaþii în mod continuu ce se s-
ar obþine ? 

Utilizarea tehnologiei six sigma
ºi modelarea proceselor 

în auditul intern 
Auditul de tip continuu nu poate neglija circuitul auditului ºi
fluxul de activitãþi. Activitãþi aferente atingerii obiectivelor fãrã

de care entitatea nu ar avea sens.

Analiza unui flux implicã un model la care auditorul modern
va trebui sã se implice mult mai mult, chiar în cazul auditului
continuu.

Datele rezultate din modele vor fi prelucrate cu ajutorul ana-
lizei de date, în mod continuu. 

În ceea ce urmeazã vom descrie un caz concret pentru mo-
delarea ce va trebui efectuatã de auditor într-o abordare a
unui audit de tip continuu. 

Auditul poate sã fie privit în cadrul unui concept mai larg de
analizã a arhitecturii unui sistem. 

Prin similitudine cu o clãdire, putem afirma cã se poate ana-
liza arhitectura prin totalitatea documentelor ºi a diagramelor
care o descriu. 

Aºa cum arhitectura unei case cuprinde planurile con-
strucþiei, a instalaþiei sanitare ºi a instalaþiei electrice - toate
corelate, tot aºa arhitectura întreprinderii trebuie sã aibã cele
trei documentaþii interconectate.

Continuând analogia, putem afirma cã arhitectura instituþiei
cuprinde viziunea, misiunea, obiectivele ºi procesele, arhitec-
tura informaþiei (care cuprinde informaþia folositã de procese)
ºi arhitectura tehnologiei, care se referã la întreaga tehnolo-
gie folositã, cât ºi la manipularea informaþiei (hardware, soft-
ware).

Pe cale de consecinþã, fiecare proces trebuie sã fie legat de
informaþia folositã ºi de tehnologia utilizatã. Procesul aferent
realizãrii obiectivelor asigurã datele de analizã. Nu putem
vorbi de date analizate în auditul continuu fãrã o analizã de
proces corespunzãtoare.

Existã numeroase metodologii ºi standarde de analizã ºi do-
cumentare a proceselor de business. Toate metodologiile au
acelaºi scop - de a crea un instrument deosebit de util pen-
tru managementul proceselor de business: harta proceselor.

Business Process Modeling este un instrument important de
înþelegere ºi de restructurare a activitãþilor dintr-o între-
prindere.

Literatura ultimilor ani abundã în articole orientate spre iden-
tificarea unui metamodel7 ºi unificarea conceptelor general
valabile pentru modelarea entitãþilor. 

7 Höfferer, Peter, Achieving business process model interoperability using metamodels and ontologies, Department of Knowledge and Business
Engineering, University of Vienna, accesabil la http://www.dke.at/614.htlm 

Pentru analiza unui proces 
auditorul va defini indicatorii 
de performanþã caracteristici 

procesului aferent 
operaþiunii prin densitãþile 

de probabilitate care se comparã
cu o caracteristicã 

de proces al unei alte structuri 
sau rezultatã din 

benchmarking, 
obþinându-se concluzii
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Prin instrumentul informatic Enterprise Architect8 se pot mo-
dela procesele ºi fluxurile de informaþii cu ajutorul UML ºi
Business Process Modeling Notation (BPMN). 

Originea multor din aceste analize provine din modelarea
obiectualã ºi, de aceea, diagnosticarea controlului intern
poate fi abordatã utilizând tehnica de proiectare a sistemelor
informatice orientatã pe obiect. 

În cadrul unei perspective a dezvoltãrii auditului continuu,
principala activitate a auditorului va fi canalizatã spre mode-
larea de proces, analiza de date fiind efectuatã în mare parte
nesupervizat.

Cu alte cuvinte, analiza proceselor oferã datele de analizã ce
vor fi prelucrate. Pentru a avea o imagine generalã a unui
astfel de tip de demers, care va trebui efectuat de auditor în

cadrul procesului de audit continuu, vom prezenta analiza
unui proces utilizând conceptul de business process model-
ing ºi modul de analizã a datelor utilizând metoda six sigma.

Business Process Modeling Notation permite modelarea pro-
ceselor ºi utilizarea unor metodologii diverse prin reprezen-
tarea graficã pe bazã de diagrame, pentru definirea proce-
selor de business . 

Un model de proces este reprezentat de diagrame de flux de
activitãþi care conþin suficiente detalii ca procesul sã poatã fi
analizat, simulat ºi executat. Simplificat, Business Process
Modeling Notation utilizeazã patru categorii de bazã de ele-
mente (Flow Objects, Connecting Objects, Swimlanes,
Artifacts).

Events – reprezintã ceva ce se întâmplã în timpul unui
proces de business. 

8 http://www.sparxsystems.com/
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Activities – reprezintã activitãþile care pot fi atomice sau
non-atomice (compuse).

Gateway – reprezintã un element de decizie.

Sequence flow – reprezintã ordinea activitãþilor într-un
proces.

Message flow – reprezintã fluxul de mesaje între doi par-
ticipanþi diferiþi la proces.

Association – asociazã date, text sau alte artefacte cu
flow.

Pool – reprezintã un participant la un proces.

Dacã considerãm, de exemplu, un flux care trebuie auditat ºi
care presupune prezentarea unui contribuabil la un ghiºeu,
formularea unei petiþii ºi rãspunsul la aceasta, putem analiza
circuitul auditului pe baza unor diagrame de business care
cuprind fluxurile de operaþiuni (figura 3).

Astfel, pot fi analizate riscurile aferente tranziþiei dintre stãri
inter-procesuale (ca, de exemplu, erori în identificarea dome-
niului la care face referire consultanþa faþã de conþinutul primi-
rii mesajului), dar ºi riscuri derivate din abordarea obiectualã.

Rolul auditorului în auditul continuu va fi, în primul rând de a
realiza o analizã bazatã pe proces ºi aprofundatã, care sã
poatã fi cuantificatã numeric prin gãsirea datelor potrivite ce
pot fi analizate cantitativ.

Six Sigma reprezintã o metodologie de creºtere a capabili-
taþii ºi de reducere a defectelor în orice proces9. 

Aceasta se realizeazã printr-un control continuu ºi o rea-
justare a procesului, utilizând metodologia DMAIC (D –
definirea oportunitãþilor, M – mãsurarea performanþei, A –
analiza oportunitãþilor, I – îmbunãtãþirea performanþei, C –
controlul performanþei). 

Pentru analiza unui proces auditorul va defini indicatorii de
performanþã caracteristici procesului aferent operaþiunii prin
densitãþile de probabilitate care se comparã cu o caracteris-
ticã de proces al unei alte structuri sau rezultatã din bench-
marking, obþinându-se concluzii.

Concluzii
Schimbãrile în procedurile de audit descrise în prezentul arti-
col, prin utilizarea tehnicilor de text mining ºi a sistemelor
expert, creeazã premizele dezvoltãrii unui audit în mediu
informatizat de tip continuu, care duce la creºterea calitãþii ºi
la reducerea costului de audit. Auditorul va acþiona în perma-
nenþã ajutat de tehnici nesupervizate, care îi vor întãri inde-
pendenþa. Schematizând, putem spune cã auditul continuu în
mediu informatizat poate, prin procese de modelare ºi anali-
za de date, sã ofere în timp real evaluãri ºi opinii asupra re-
gularitãþii ºi performanþei, asigurând plusvaloare. 

Studiul oferã direcþii practice de dezvoltare a auditului conti-
nuu ºi creeazã premizele dezvoltãrii unui audit în mediu in-
formatizat eficient.
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Asigurãtorii din Uniunea Europeanã
mai au aproximativ doi ani pentru imple-
mentarea Directivei 2009/138/EC a
Parlamentului European ºi a Consiliului
din 25 noiembrie 2009 privind accesul
la activitate ºi desfãºurarea activitãþii de
asigurare ºi de reasigurare (Solvency
II), ale cãrei prevederi intrã în vigoare
începând cu 1 noiembrie 2012. Potrivit
sondajului realizat de KPMG, mulþi “ju-
cãtori” ai industriei asigurãrilor din Eu-
ropa Centralã ºi de Est sunt încã într-o
fazã incipientã a procesului de pregãtire
pentru asigurarea conformitãþii cu ce-
rinþele Directivei.

„Implementarea Solvency II este un
proces amplu ºi complex”, apreciazã
Corina Cucoli, director în cadrul
Departamentului de Consultanþã al
KPMG în România, explicând de ce
anumiþi actori ai pieþei de asigurãri din
regiune par sã nu se grãbeascã:
„Printre societãþile care nu au început
pregãtirile pentru Solvency II se numãrã
în principal filialele ºi sucursalele mari-
lor asigurãtori din Europa, care dezvoltã
o abordare la nivel de grup pentru
implementarea cerinþelor Solvency II.
Majoritatea societãþilor de asigurare din
Europa Centralã ºi de Est sunt de talie
micã ºi, mai devreme sau mai târziu,

vor adopta strategia stabilitã la nivel de
grup, menþinându-se pentru moment în
expectativã. În aceste cazuri, cel mai
probabil eforturile de implementare sunt
concentrate în statul în care este locali-
zatã societatea mamã.” Pe de altã
parte, existã societãþi care opereazã
independent ºi care, deºi beneficiazã
de suport minim din partea grupului ºi
nu sunt încã supuse unor presiuni din
partea autoritãþilor de supraveghere, au
optat pentru o abordare proactivã.
Aceste societãþi au premize mai bune
de a depãºi cu succes problemele ine-
rente ce vor apãrea în procesul de
implementare. În plus, existã ºi câteva
mari grupuri locale din Europa Centralã
ºi de Est, în principal din þãri precum
Cehia, Polonia ºi Slovenia, care fac
progrese vizibile în implementarea
regimului Solvency II prin forþe proprii.

Indiferent de mãrimea ºi structura so-
cietãþilor de asigurare, participarea
acestora la studiile anterioare de impact
cantitativ („QIS”) desfãºurate de
CEIOPS (Comitetul European al Auto-
ritãþilor de Supraveghere în Asigurãri ºi
Pensii Ocupaþionale) a accelerat ritmul
de desfãºurare a pregãtirilor pentru
Solvency II. „Sondajul nostru indicã fap-
tul cã societãþile care au participat la cel

de-al patrulea studiu de impact cantita-
tiv (QIS 4) sunt într-un stadiu mai
avansat al proiectul de implementare a
Solvency II decât societãþile care nu au
luat parte la acest exerciþiu”, subliniazã
Corina Cucoli, care adaugã: „De ase-
menea, societãþile care au participat la
QIS 4 acordã mai multã atenþie anumi-
tor aspecte ale procesului de imple-
mentare comparativ cu societãþile care
au participat la acest exerciþiu. Din
aceastã perspectivã, participarea la
urmãtorul studiu de impact cantitativ,
QIS 5, se dovedeºte a fi esenþialã. Nu
va fi un exerciþiu uºor, având în vedere
cã societãþile participante trebuie sã se
respecte specificaþiile tehnice cuprinse
într-un document de 460 de pagini, dar
în acelaºi timp poate reprezenta o re-
petiþie generalã pentru momentul intrãrii
în vigoare a regimului Solvency II.”

În opinia Corinei Cucoli, regimul Sol-
vency II se referã la alinierea la piaþã,
precum ºi la senzitivitatea la risc ºi ad-
ministrarea riscului: „Din acest punct de
vedere, este încurajator faptul cã parti-
cipanþii la acest sondaj indicã membrii
conducerii executive ºi autoritãþile de
supraveghere din anumite þãri ca fiind
factorii care conduc procesul de imple-
mentare a Solvency II.”

Solvency II este un nou regim de deter-
minare a cerinþelor de capital, care va
armoniza reglementãrile aplicabile so-
cietãþilor de asigurare din Uniunea Eu-
ropeanã ºi care þine cont de factorii de
risc, ceea ce înseamnã cã activele ºi
datoriile societãþilor de asigurare vor fi
prezentate în bilanþ la valori care vor
reflecta condiþiile pieþei.

În prezent, autoritãþile de supraveghere
permit societãþilor de asigurare sã uti-
lizeze formule foarte generale pentru
calculul cerinþelor de capital, care sunt
uºor de aplicat, dar care nu oferã o
imagine exactã a poziþiei financiare.

Studiu KPMG

Cum se pregãtesc
asigurãtorii 

din Europa Centralã 
ºi de Est pentru

Solvency II
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Studiu KPMG

Odatã cu introducerea regimului Sol-
vency II, asigurãtorii trebuie sã imple-
menteze un sistem mai complex, sensi-
bil la factorii de risc, care îi va obliga sã
punã deoparte active care sã le asigure
capacitatea de a-ºi îndeplini obligaþiile
de platã cãtre deþinãtorii de poliþe.

„Astfel, precizeazã Corina Cucoli, con-
form regimului Solvabilitate II, evalua-
rea datoriilor nu se va mai face conform
unor reguli impuse prin reglementãri
specifice sau unor reguli contabile. Atât
activele, cât ºi datoriile vor fi evaluate
pe baza regulilor impuse de piaþã.
Aºadar, ne îndreptãm cãtre reflectarea
în bilanþ a condiþiilor de piaþã. Abor-

darea Solvency II cu privire la cerinþele
de capital trebuie sã fie consecventã,
necesitând înþelegerea riscurilor reale,
dar ºi identificarea unor soluþii de pro-
tecþie împotriva acestor riscuri.”

Desigur, respectarea cerinþelor impuse
de regimul Solvabilitate II va costa atât
timp, cât ºi bani, dar valoarea adãugatã
va consta în creºterea eficienþei ca
urmare a trecerii la noul regim.

Efectul secundar al implementãrii este
acela cã cerinþele impuse de noile
reglementãri vor ajuta societãþile de
asigurare sã înþeleagã mai bine câºti-
gurile ºi pierderile de valoare din activi-

tatea lor, în special sub forma orientãrii
spre active cu un grad de risc mai
redus.

„Practic, prin acest sondaj, asigurãtorii
ne-au spus: Nu am fãcut progrese sem-
nificative în ceea ce priveºte conformi-
tatea alinierii la noile cerinþe, dar sun-
tem hotãrâþi sã acþionãm în viitor.
Aºadar, angajamentul existã”, conclu-
zioneazã Corina Cucoli. „Cele mai mari
provocãri ale implementãrii Solvency II
sunt timpul scurt rãmas ºi agenda foar-
te încãrcatã, în special dacã se desfã-
ºoarã în paralel cu alte proiecte
interne.”
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Conferinþa internaþionalã 
a Uniunii Auditorilor 

din Ucraina
Camera Auditorilor Financiari din România a fost 
reprezentatã prin vice-preºedintele Emil Culda, la
Conferinþa internaþionalã organizatã de Uniunea Auditorilor
din Ucraina la Dnepropetrovsk, în perioada 24-26 septem-
brie 2010. Tema acestei manifestãri a fost „Auditul 
în secolul XXI”.

Evenimentul a reunit ºi delegaþii ale Asociaþiei Contabililor ºi
Auditorilor Profesioniºti din Republica Moldova (ACAP), ai
Federaþiei Europene a Contabililor ºi Auditorilor pentru Între-
prinderi Mici ºi Mijlocii (EFAA), ai Camerei Auditorilor din
Rusia ºi ai Camerei Auditorilor din Slovacia (SKAU). 

În cadrul lucrãrilor profesionale, reprezentanþii diferitelor de-
legaþii, alãturi de membrii organizaþiei din Ucraina ºi de de-
legaþii autoritãþilor guvernamentale din aceastã þarã au
prezentat situaþia profesiei de audit ºi principalele provocãri
la care aceasta va trebui sã facã faþã pe viitor.

Vicepreºedintele Emil Culda a rostit un mesaj cu ocazia
deschiderii Conferinþei, ºi a avut o prezentare profesionalã
cu titlul „Calitatea - garanþia credibilitãþii auditorului finan-
ciar”.

Întrebãrile ºi discuþiile ce au urmat fiecãrei teme au fost cât
se poate de intense, problemele cu care se confruntã profe-
sia în Ucraina fiind asemãnãtoare cu cele din România, dar
efectele regimului comunist sovietic sunt în aceastã þarã
parcã mult mai puternice decât la noi.

Al 14-lea Congres al Asociaþiei
Contabililor ºi Auditorilor 

din Republica Srpska
În perioada 23-25 septembrie 2010 a avut la Banja Vrucica,
în Republica Srpska, Congresul anual al Asociaþiei
Contabililor ºi Auditorilor din Republica Srpska, cu tema
„Rolul profesiei financiare ºi contabile în depãºirea crizei
reale ºi în sectorul financiar”. Camera Auditorilor Financiari
din România a fost reprezentatã în cadrul acestei mani-
festãri profesionale prin Alexandru Groza, membru al
Consiliului CAFR.

Temele profesionale susþinute în cadrul acestui Congres ºi
sesiunile de dezbateri au pus accentul pe raportarea
externã ºi internã, ca sprijin al conducerii companiilor, pe
supraveghere ca instrument de realizare a obiectivelor unei
companii, precum ºi pe corelaþiile dintre lichiditãþi ºi pro-
fitabilitate în depãºirea crizei economice.




