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Evoluþia auditului 
statutar al conturilor

anuale ºi al conturilor
consolidate la nivelul

Uniunii Europene
Cerinþa de a audita, de cãtre profe-
sioniºti calificaþi, conturile anuale ºi
consolidate ale anumitor entitãþi,
introdusã pentru Comunitatea Euro-
peanã ca întreg prin Directivele
Contabile1, este orientatã sã prote-
jeze interesul public. Asigurarea
oferitã de conturile auditate ar trebui
sã conducã la consolidarea încrederii
tuturor pãrþilor care au relaþii cu enti-
tãþile respective. Raportãrile financia-
re auditate ale unei entitãþi, pregãtite
într-un stat membru, pot fi folosite de
terþe pãrþi în alte state membre, res-
pectiv de investitori, creditori, salari-
aþi etc. Transparenþa tot mai mare re-
zultatã din armonizarea informaþiei
financiare publicatã de entitãþi, îm-
preunã cu fiabilitatea crescutã a
acelei informaþii ca rezultat al proce-
sului de auditare de cãtre un profe-
sionist independent ºi calificat consti-
tuie o contribuþie importantã la func-
þionarea ºi dezvoltarea Pieþei Unice.

Aceste obiective sunt periclitate dacã
terþilor nu li se pot asigura un anumit
nivel de fiabilitate a informaþiilor ºi o
anumitã garanþie a auditului. Multã
vreme Cadrul normativ care regle-
menteazã auditul statutar la nivelul
Uniunii Europene a fost insuficient,
neexistând un punct de vedere unitar
privind rolul, poziþia ºi responsabili-
tatea auditorului statutar. Absenþa
unui astfel de punct de vedere co-
mun avea un impact negativ asupra
calitãþii auditului ºi, astfel, asupra
încrederii care se acorda conturilor
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Audit financiar
versus 

audit statutar.
Clarificãri necesare

în practica 
profesionalã

Ion MIHÃILESCU* & Ciprian Teodor MIHÃILESCU**

Financial Audit versus Statutory Audit.
Required Clarifications within the

Professional Practice 
The purpose of the presented paper aims to clarify some concepts regarding the statu-
tory audit field, in what concerns the annual and the consolidated accounts, estab-
lished and recognized by the European Union, and to clarify the conformity of the
financial audit and financial auditor collocations, both used within the national regula-
tion regarding the audit domain.
The authors reached to a conclusion that used a pragmatic approach of the Romanian
legislation, the outlining of the theory and practice used over the decade that passed
since the establishment of the Chamber of Financial Auditors of Romania.
The authors considered opportune such an explanation, having in view the possibility
of misinterpretation of the Romanian legislation, as well as of the meaning of the
respective concepts, in the benefit of the practitioners and of other interested parties.
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1 Directiva 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societãþi comerciale, JO,

L 222, 14.08.1978 cu modificãrile ulterioare, Directiva 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 privind conturile consoli-
date, JO, L 193, 18.07.1983 cu modificãrile ulterioare, Directiva 86/653/CEE privind conturile anuale ºi consolidate ale bãn-
cilor ºi ale altor instituþii financiare, JO, L 372, 31.12.1986 cu modificãrile ulterioare ºi Directiva 91/674/CEE privind conturile
anuale ºi consolidate ale societãþilor de asigurãri, JO, L 374, 31.12.1991 cu modificãrile ulterioare.
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auditate, dar ºi asupra libertãþii de
stabilire ºi cea de prestare de servicii
în domeniul auditului.

Lipsa unor puncte de vedere armo-
nizate la nivelul Uniunii Europene pri-
vind auditul statutar ar fi putut deveni
un handicap serios la negocierile
care se desfãºoarã la nivel interna-
þional în scopul îmbunãtãþirii accesu-
lui entitãþilor europene pe piaþa inter-
naþionalã de capital. Exista riscul ca
aceste conturi ºi conturi consolidate,
elaborate de entitãþile europene, sã
nu fie acceptate pe pieþele interna-
þionale de capital decât dacã aceste
conturi au fost auditate de un profe-
sionist independent ºi calificat în con-
formitate cu Standardele Interna-
þionale de Audit elaborate de IAASB
ºi larg acceptate pe plan mondial.

În acest context, Comisia a conside-
rat util sã organizeze o reflectare
largã asupra domeniului ºi necesitãþii
de noi acþiuni la nivelul UE în sfera
auditului statutar. Ca un prim început,
Comisia a publicat o Cartã Verde
privind rolul, poziþia ºi responsabili-
tatea auditorului statutar în interiorul
U.E., prin care s-a dorit o largã con-
sultare cu factorii interesaþi în vede-
rea unei reforme de substanþã pentru
îmbunãtãþirea legislaþiei comunitare.
Ca urmare a acestui proces s-a ajuns
la concluzia unanimã privind impor-
tanþa funcþiei auditului statutar ºi
anume cã U.E. are nevoie de un
cadru de referinþã în domeniul audi-
tului ºi cã un astfel de cadru ar trebui
sã fie bazat, cât mai mult posibil, pe
standardele internaþionale de audit.

Evenimentele negative manifestate
la începutul secolului al XXI-lea în
economia mondialã, în special în cea
americanã, mãsurile adoptate de
Congresul american prin Legea
Sarbanes Oxley pentru preîntâmpi-

narea apariþiei unor noi convulsii a
determinat Parlamentul European sã
accelereze proiectul de reformã în
domeniul auditului statutar ºi sã
adopte mãsuri adecvate pentru ela-
borarea unei noi directive cu privire la
auditul statutar al conturilor anuale ºi
al conturilor consolidate, de modifi-
care a directivelor cu referire la ca-
drul de raportare financiarã ºi de
abrogare a directivei cu privire la
auditul statutar, precum ºi necesita-
tea înfiinþãrii organismelor de supra-
veghere a auditului statutar ºi a audi-
turilor la nivelul statelor membre.

Directiva 2006/43/CE „…are ca
obiectiv armonizarea la nivel înalt –
deºi nu deplinã – a cerinþelor de audit
statutar”2, precum ºi obligarea state-
lor membre de a asigura în mod con-
secvent o înaltã calitate a auditurilor
statutare cerute de legislaþia comuni-
tarã, astfel încât misiunile de audit
statutar sã fie efectuate conform ce-
rinþelor standardelor profesionale.

Reglementarea 
naþionalã în domeniului

auditului financiar
Noþiunea de „audit financiar / auditor
financiar” o regãsim în teoria ºi prac-
tica naþionalã privind auditul înce-
pând cu anul 1999, având urmãtoa-
rele semnificaþii3: „auditul financiar
reprezintã activitatea de examinare,
în vederea exprimãrii de cãtre audi-
torii financiari, a unei opinii asupra
situaþiilor financiare, în conformitate
cu standardele de audit, armonizate
cu standardele internaþionale de au-
dit ºi adoptate de Camera Auditorilor
Financiari din România, denumitã în
continuare Camera”. În articolul ur-
mãtor sunt precizate activitãþile ce

pot fi executate de cãtre un auditor
financiar – persoanã fizicã sau juri-
dicã – ce dobândeºte aceastã cali-
tate în condiþiile legii.

Reglementarea auditului financiar
armonizeazã cerinþele naþionale de
înfiinþare, organizare ºi funcþionare a
Camerei cu legislaþia europeanã în
domeniu, insistând pe componentele
formare, pregãtire continuã ºi înre-
gistrare a auditorilor financiari, pe
respectarea cerinþelor relevante de
eticã prezentate în Codul Etic (IFAC),
realizând echivalenþa de noþiuni între
cele naþionale ºi cele europene, în
special cu prevederile Directivei a
VIII-a a Consiliului4, privind aproba-
rea persoanelor responsabile de
executarea auditului statutar al con-
turilor anuale. 

Faptul cã s-a reuºit acest lucru
rezultã din Raportul de þarã prezentat
de Comisia Europeanã, în octombrie
2005, Parlamentului European, în
care s-a menþionat cã România a
aliniat reglementãrile proprii în dome-
niul auditului la cerinþele acquis-ului
comunitar.

Directiva emisã de Uniunea Euro-
peanã 2006/43/CE din 17 mai 2006
privind auditul statutar al conturilor
anuale ºi al conturilor consolidate a
modificat directivele Consiliului
78/660/CEE ºi 83/349/CEE ºi a abro-
gat Directiva 84/253/CEE a Consiliu-
lui. În acest context, România, þarã
semnatarã a Tratatului UE, avea
obligaþia de a conforma legislaþia na-
þionalã cu reglementarea comunitarã
din domeniu, astfel cã la 24 iunie
2008 Guvernul României a adoptat
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului
nr. 90, publicatã în M.Of nr. 481 din
30 iunie 2008, privind auditul statutar
al situaþiilor financiare anuale ºi al
situaþiilor financiare consolidate.

2 CAFR – Ghid privind unele reglementãri ale profesiei de auditor, Ediþia a III- a revizuitã ºi completatã, 2009, pag.17
3 OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, M Of nr. 256, Partea I, 4 iunie 1999 art2
4 Directiva 84/253/CEE, 10 aprilie 1984, JO, L 126, 1984
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Rolul principal al actului normativ re-
zultã din însãºi expunerea de motive
ºi se referã la realizarea „unei abor-
dãri armonizate a auditului statutar la
nivelul Uniunii Europene, pentru asi-
gurarea conformitãþii auditului statu-
tar din România cu cerinþele direc-
tivelor europene prin revizuirea per-
manentã a legislaþiei în domeniu,
precum ºi pentru crearea unui sistem
de supraveghere publicã pentru
auditorii statutari ºi firmele de audit în
baza principiilor europene”5.

În înþelesul ordonanþei „auditul statu-
tar reprezintã auditul situaþiilor finan-
ciare anuale sau al situaþiilor finan-
ciare anuale consolidate, aºa cum
este prevãzut de legislaþia comuni-
tarã transpusã în reglementãrile
naþionale” ºi „auditorul statutar este
persoana fizica autorizatã de cãtre
autoritatea competentã, respectiv
Camera Auditorilor Financiari din
România (CAFR), sã efectueze audit
statutar”.

Analizând reglementarea internaþio-
nalã în comparaþie cu cea europeanã
nu putem sã ocolim un rãspuns fãrã
echivoc la întrebarea: Standardele
Internaþionale de Audit elaborate de
IAASB trecute prin Proiectul de
Clarificare, aplicate în context euro-
pean satisfac în întregime necesi-
tatea de standarde de audit în U.E?
Preocupãrile actuale ale Comisiei
sunt îndreptate spre o analizã atentã
a Standardelor Internaþionale de
Audit (revizuite ºi reformulate) în
vederea adoptãrii în cursul anului
2010 a acestora la nivelul statelor
membre, iar Direcþia Generalã Tra-
duceri a Comisiei Europene îºi va
spune ultimul cuvânt în acest sens,
dupã ce s-a asigurat de preluarea
corectã a textelor ISA în limbile
naþionale, cunoscându-se dificultãþile

de traducere, cu implicaþii serioase în
înþelegerea exactã a sensului dat de
autor. Organismelor profesionale le
revine sarcina implementãrii cerin-
þelor standardelor în timpul adecvat
pentru ca auditul statutar sã se
efectueze conform cerinþelor ISA.
Prin urmare, rãspunsul nostru la
întrebarea de mai sus va fi favorabil,
dar suntem conºtienþi de responsa-
bilitatea asumatã atât la nivel guver-
namental, cât ºi la nivelul organis-
melor relevante.

În ultima perioadã au apãrut voci
conform cãrora activitatea de audit
statutar în România ar fi supusã unei
duble reglementãri prin existenþa
celor douã ordonanþe de urgenþã
(OUG nr.75/1999 ºi OUG nr.90/2008),
ceea ce ar conduce la înþelegerea
eronatã a ariei de cuprindere a audi-
tului în general ºi a auditului statutar
în special.

Aceastã confuzie poate fi înlãturatã
prin studierea atentã a principalelor
dispoziþii degajate de cele douã re-
glementãri la care ne referim, astfel :

a) Ordonanþa de Urgenþã a Guver-
nului nr.75/1999 privind activi-
tatea de audit financiar prevede la
art. 3 „Auditorul financiar este per-
soana fizicã sau juridicã ce do-
bândeºte aceastã calitate în con-
diþiile prezentei ordonanþe”; art. 5,
alin.1 „se înfiinþeazã Camera Au-
ditorilor Financiari din România,
persoanã juridicã autonomã, ca
organizaþie profesionalã de utili-
tate publicã fãrã scop lucrativ”;
art.5, alin.2 „Camera în numele
statului organizeazã, coordonea-
zã ºi autorizeazã desfãºurarea
activitãþii de audit financiar în
România” ºi art.24 „Activitatea
Camerei se desfãºoarã sub
supravegherea autoritãþii de stat

reprezentatã de Ministerul Fi-
nanþelor Publice”.

b) Ordonanþa de Urgenþã a Guver-
nului nr.90/2008 privind auditul
statutar al situaþiilor financiare
anuale ºi al situaþiilor financiare
consolidate prevede la art.2, alin.
20: „CAFR, denumitã pe parcursul
prezentei ordonanþe de urgenþã
Camera, este persoana juridicã
autonomã înfiinþatã potrivit legii,
care funcþioneazã ca organizaþie
profesionalã de utilitate publicã
fãrã scop patrimonial în domeniul
auditului statutar”; art.3, alin.2
„autoritatea competentã respon-
sabilã pentru autorizarea audito-
rilor statutari ºi a firmelor de audit
este Camera Auditorilor Financiari
din România” ºi art.53, alin.2
„Consiliul organismului de supra-
veghere este autoritatea compe-
tentã în domeniul supravegherii
publice a auditului statutar”. 

Dacã avem în vedere cã Ordonanþa
de urgenþã nr.75/1999 privind auditul
statutar se aflã în plin proces legisla-
tiv în Parlamentul României pentru
modificare ºi adaptare la cerinþele
impuse de Ordonanþa de urgenþã nr.
90/2008, se observã fãrã echivoc
domeniile de reglementare ale celor
douã acte normative ºi anume prima
va aborda problemele juridice legate
de organizarea ºi funcþionarea Ca-
merei Auditorilor Financiari din Ro-
mânia ca organism profesional cu rol
principal în gestionarea auditorilor
financiari (statutari) în vederea efec-
tuãrii misiunilor de audit financiar (sta-
tutar), iar cea de-a doua stabileºte
cerinþele de bazã ale efectuãrii audi-
tului statutar în conformitate cu Stan-
dardele Internaþionale de Audit, pre-
cum ºi organizarea ºi funcþionarea
Organismului de Supraveghere Pu-
blicã a activitãþii de Audit Statutar.

5 OUG 90/2008 privind auditul statutar al situaþiilor financiare anuale ºi al situaþiilor financiare anuale consolidate, publicatã
în Monitorul Oficial al României nr.481 din 30 iunie 2008, adoptatã prin Legea 278/2008, publicatã în Monitorul Oficial al
României, partea 1 nr.768, din 14 noiembrie 2008.
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Auditul situaþiilor 
financiare anuale 

ºi al situaþiilor 
financiare consolidate

În România, auditul situaþiilor finan-
ciare anuale ºi consolidate ale unei
entitãþi se executã de cãtre auditorii
financiari conform Standardelor In-
ternaþionale de Audit (ISA), cu res-
pectarea cerinþelor relevante de eticã
profesionalã, cu referire cel puþin la
funcþia lor de interes public (integri-
tate, obiectivitate, competenþã profe-
sionalã ºi atenþia cuvenitã). De men-
þionat cã autoritatea competentã în
materie de audit, respectiv Camera,
a adoptat prin hotãrâre de Consiliu
întregul set de standarde profesio-
nale elaborate de IAASB (Consiliul
pentru Standarde Internaþionale de
Audit ºi Asigurare din cadrul Fede-
raþiei Internaþionale a Contabililor
IFAC).

Din observarea atentã a spaþiului
reglementat de Directivele Europene
în domeniul profesioniºtilor contabili
se degajã consecvenþa utilizãrii no-
þiunilor de „conturi anuale/conturi
consolidate” când se referã la infor-
maþii financiare, precum ºi sintagma
„statutar” când e vorba de o misiune
de audit sau de un auditor. 

Considerãm cã menþinerea în conti-
nuare a expresiei „conturi anuale”
sau „conturi consolidate” când se fac
referiri la cadre de raportare financia-
rã este insuficientã, aºa dupã cum ºi
misiunile de audit statutar ale con-
turilor respective nu mai corespund
realitãþii.

Auditul financiar trebuie sã-ºi însu-
ºeascã toate valenþele degajate de
standardele profesionale (IAASB),
un loc central în cadrul acestora re-
venind Standardelor Internaþionale
de Audit (ISA), pentru cã în spaþiul

geografic european misiunile de
audit statutar se realizeazã în con-
formitate cu cerinþele acestora.

Din definiþiile enunþate în reglemen-
tãrile naþionale vizând conformitatea
cu Directiva a IV-a, Directiva a VII-a,
precum ºi Directiva a VIII-a privind
auditul statutar rezultã similitudinea
între sintagma ,,conturi anuale/con-
turi consolidate” ºi ,,situaþiile finan-
ciare anuale/ situaþiile financiare con-
solidate” ca fiind mai aproape de per-
cepþia ºi înþelegerea atât a profe-
sioniºtilor contabili, cât ºi a altor per-
soane mai puþin avizate în segmentul
discutat.

Prezentãm în schema alãturatã
Structura Declaraþiilor emise de
IAASB ce guverneazã auditul, re-
vizuirea, alte servicii de asigurare ºi
servicii conexe derulate în conformi-
tate cu Standardele Internaþionale.

Scopul prezentãrii structurii declaraþi-
ilor emise de Consiliul pentru Stan-
dardele Internaþionale de Audit ºi Asi-
gurare este orientat pentru înþele-
gerea facilã a preocupãrilor perma-
nente ale IAASB în vederea îmbunã-
tãþirii calitãþii standardelor. Se poate
observa cã atât auditurile ºi revizui-
rile informaþiilor financiare istorice
(ISA, ISRE), cât ºi misiunile de asigu-
rare altele decât auditul ºi revizuirea
informaþiilor financiare istorice (ISAE)
sunt guvernate de Cadrul conceptual
internaþional pentru misiunile de asi-
gurare, din care rezultã elementele ºi
obiectivele unei misiuni stabilind ser-
viciile pentru care se aplicã Stan-
dardele Internaþionale de Audit (ISA),
Standardele Internaþionale pentru
misiuni de Revizuire (ISRE)6 ºi Stan-
dardele Internaþionale pentru Misiuni
de Asigurare (ISAE).

Cadrul de referinþã stabilit se adre-
seazã:

profesioniºtilor contabili în prac-
ticã publicã – pentru misiunile de
asigurare;

altor persoane implicate inclusiv
pãrþile responsabile ºi utilizatorii;

Consiliului pentru Standarde In-
ternaþionale de Audit ºi Asigurare
(IAASB), în vederea dezvoltãrii
standardelor.

Cadrul general nu îºi propune sã sta-
bileascã standarde sau sã dezvolte
cerinþe de procedurã pentru desfãºu-
rarea misiunilor de asigurare. Stan-
dardele (ISA, ISRE ºi ISAE) dezvoltã
principii de bazã, proceduri ºi îndru-
mãri aferente, consecvente cu con-
ceptele prezentate în Cadrul general,
de care trebuie sã þinã seamã un pro-
fesionist contabil în realizarea misiu-
nilor de asigurare.

Pentru ca rezultatul unei misiuni de
audit sã aibã eficacitate maximã în
completarea Cadrului general ºi a
standardelor (ISA, ISRE, ISAE),
practicienii care efectueazã misiuni
de asigurare trebuie sã aibã în ve-
dere cerinþele:

Codului etic al profesioniºtilor
contabili IFAC;

Standardului Internaþional de
Control al Calitãþii (ISQC1)

Asigurarea rezonabilã este obþinutã
de un auditor financiar sau o firmã de
audit ca urmare a derulãrii unei misi-
uni de audit în conformitate cu cerin-
þele Standardelor Internaþionale de
Audit, exprimatã printr-o concluzie în
scopul creºterii gradului de încredere
a utilizatorilor interesaþi, alta decât
partea responsabilã (conducerea), în
privinþa evaluãrii sau cuantificãrii
unui aspect raportat la unul sau mai
multe criterii.

Analizând structura deciziilor emise
de IAASB din punctul de vedere al

6 Recomandãrile prevãzute în ISA pot fi utile practicianului în aplicarea ISRE 2400, parag 2



serviciilor la care fac referire Decla-
raþiile Consiliului, rezultã fãrã tãgadã
cuprinderea în activitatea de audit fi-
nanciar a patru categorii de servicii ºi
anume:

Servicii de audit;

Servicii de revizuire;

Servicii de proceduri agreate
(convenite);

Servicii de elaborare (compilare)
a informaþiilor.

Prin natura lor serviciile se deose-
besc în funcþie de douã elemente
importante: în primul rând, nivelul de

asigurare la care trebuie sã ajungã
auditorul financiar ºi, în al doilea
rând, felul opiniei ºi, implicit, al rapor-
tului de audit.

Art. 26 al Directivei 43/2006/CEE
prevede cã toate auditurile statutare
reglementate de legislaþia comuni-
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tarã vor fi efectuate în conformitate
cu cerinþele Standardelor Internaþio-
nale de Audit (ISA) emise de IAASB,
iar ISA 200 stabileºte cã obiectivele
generale ale auditorului sunt: „sã
obþinã asigurãri rezonabile cu privire
la mãsura în care situaþiile financiare
ca întreg în conturi denaturate sem-
nificativ, fie ele ca urmare a fraudei
sau erorii, permiþând astfel auditoru-
lui sã exprime o opinie cu privire la
mãsura în care situaþiile financiare
sunt prezentate, din toate punctele
de vedere semnificative, în conformi-
tate cu cadrul de raportare financiarã
aplicabil, ºi sã raporteze cu privire la
situaþiile financiare ºi sã comunice
aºa cum cer ISA-urile, în conformi-
tate cu identificãrile auditorului”7.

Rezultã în mod evident cã misiunile
de audit efectuate în baza cerinþelor
(ISA) reglementate de legislaþia co-
munitarã reprezintã MISIUNI DE
AUDIT STATUTAR, iar restul misiu-
nilor (IAASB) intrã într-o sferã mult
mai largã, înþeleasã de noi ca fiind
domeniul ºi activitãþile executate de
un auditor financiar.

Un reputat specialist francez, Ber-
nard Kleiner, consultant în domeniu
al Bãncii Mondiale pe lângã Guvernul
României, aprecia: „...existã îngri-
jorãri în legãturã cu alte norme ale
IAASB, cum ar fi Cadrul general,
Standardele Internaþionale pentru
servicii conexe (ISRSs), Standardele
Internaþionale pentru misiunile de
asigurare (ISAEs) ºi Declaraþiile In-
ternaþionale de Practicã de Audit
(IAPSs). Unii cred cã aceste docu-
mente ar trebui sã fie adoptate (la ni-
vel comunitar) pentru a menþine inte-
gritatea ,,corpului” standardelor, dar
alþii - cã astfel de documente nu sunt
relevante pentru auditul statutar în
UE, nu sunt necesare...”8

Concluzii
Ne rezervãm dreptul de a rezuma
aprecierea cã auditul statutar repre-
zintã misiunea realizatã în conformi-
tate cu ISA de auditorul financiar, iar
întreaga gamã de servicii din sfera
IAASB intrã în aria de cuprindere a
auditului financiar. 

Prin urmare, din punct de vedere
global privim auditul statutar ca parte
la întreg, evident ºi sintagma de audi-
tor statutar versus auditor financiar.

Prezentãm în schema din pagina alã-
turatã domeniul de preocupare al
auditului statutar ca fiind cerinþe
obligatorii de aplicare a ISA, în timp
ce restul misiunilor IAASB fac obiec-
tul auditului financiar.

Corelând elementele prezentate se
poate afirma fãrã tãgadã cã: 

Auditul statutar reprezintã audi-
tul realizat de persoanele autori-
zate, în conformitate cu prevede-
rile OUG 90/2008 cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, sã
efectueze audit statutar în baza
cerinþelor Standardelor Internaþio-
nale de Audit emise de IAASB ºi
adoptate de IFAC, indiferent de
tipul entitãþii la care acestea se
aplicã;

Auditul financiar reprezintã tota-
litatea serviciilor de asigurare ºi
non-asigurare pe care un auditor
financiar le poate efectua, con-
form legii, în calitatea sa de mem-
bru al Camerei Auditorilor Finan-
ciari din România (CAFR), indife-
rent de tipul entitãþii pentru care
serviciile respective sunt prestate.
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Introducere
În prima parte a articolului, publicatã
în nr. 1/2010 al revistei „Audit Finan-
ciar”, autorii au arãtat cã, în lipsa
unei legitimitãþi politice, IASC ºi-a
construit o legitimitate bazatã pe in-
dependenþa, imparþialitatea ºi com-
petenþa sa. 

Autorii realizeazã o analizã criticã a

fundamentelor legitimitãþii IASC,

demonstrându-le fragilitatea, atât din

punct de vedere al procedurilor pe

care instituþia le urmeazã în elabo-

rarea standardelor sale, cât ºi din

punct de vedere al conþinutului ºi al

cadrului conceptual care le susþine.

În partea a doua a lucrãrii, autorii de-
monstreazã iminenþa revenirii politi-
cului în activitatea de standardizare
internaþionalã.

1. Revenirea politicului
în standardizarea 

contabilã internaþionalã
Agenda puterii politice nu seamãnã
deloc cu un fluviu lung ºi liniºtit; re-
acþioneazã la împrejurãri ºi la emoþii
actuale fãrã a da dovadã întotdeauna
de o mare capacitate de anticipare.
În materie de reglementãri economi-
ce, echivalentul politicii faptului di-
vers îl reprezintã reacþiile la scanda-
luri ºi la crize.  Am vãzut, de aseme-
nea, ca urmare a scandalurilor de la
începutul acestui secol, mai ales cel
iscat de Enron, cum a fost votatã
legea Sarbannes-Oxley în 2002, în
SUA, ºi legea securitãþii financiare în
2003, în Franþa.

Încrederea, care este o condiþie in-
dispensabilã a funcþionãrii pieþelor, a
putut fi zguduitã de informaþii în
aparenþã contradictorii ºi în orice caz
de neînþeles pentru publicul larg.
Primul mare semn de întrebare
apare în 1993. Daimler-Benz a pre-
zentat atunci conturi consolidate cu
un profit de 300 milioane USD la
standarde germane, conforme cu a
7-a Directivã europeanã, ºi o pier-
dere de 600 milioane USD, potrivit
standardelor IAS. În 1996, France-
Télécom a raportat un profit de 350
milioane USD potrivit standardelor
franceze, dar o pierdere de 5,65 mili-
arde USD potrivit normelor IAS! Am
vãzut deja cã amendamentul adus
standardului IAS 39 a permis bãncii
„Société Générale” sã-ºi creascã
produsul net bancar cu 1,5 miliarde
euro. Pentru Deutsche Bank, im-
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pactul a fost o creºtere de 845 mili-
oane euro, iar pentru Natixis, de 310
milioane euro. Se poate vorbi de
imagine fidelã, atunci când oglinda
are o deformare variabilã? Dar acto-
rilor nu le lipseºte imaginaþia. Astfel,
„în perspectiva deschiderii capitalului
EDF, standardele IFRS deveneau
aplicabile conturilor sale consolidate.
Or, standardul IAS 19 impunea ca
valoarea contribuþiilor la fondurile
pentru pensii sã se înscrie în pasivul
bilanþului, sumã ce s-a dovedit a fi de
trei ori mai mare celei reprezentând
fondurile proprii ale EDF, fãcând ast-
fel imposibilã introducerea sa la
bursã. Din acest motiv, legea din 9
august 2004 a introdus o contribuþie
care acoperea obligaþiile la fondul
pentru pensii, ceea ce a permis
deconsolidarea acestora din bilanþ”
(Baert & Yanno, 2009, p. 154)1.

Contabilitatea oferã o reprezentare a
întreprinderii care este oricum, dar
nu neutrã. Legile fizicii nu modificã
comportamentul electronilor, de
exemplu. Din câte ºtim, ei nu sunt
conºtienþi de legile care regle-
menteazã circulaþia lor. Anexa aces-
tui articol demonstreazã cã procesul
mãsurãrii fizice ºi cel al mãsurãrii
contabile au numeroase puncte co-
mune, dar nu se confundã. Spre deo-
sebire de fizicã, întreprinderea sau
mai exact cei care o conduc sunt
conºtienþi de judecata pe care o fac
pe baza situaþiilor financiare cei care
au investit, cei care lucreazã în între-
prindere sau cei care fac comerþ cu
aceasta. La vederea imaginii – prea
puþin conteazã dacã este fidelã sau
nu, cu condiþia sã fie credibilã - între-
prinderea se modificã ea însãºi pen-
tru a se conforma mai bine aºtep-
tãrilor pãrþilor interesate care, la rân-
dul lor, se comportã ºi iau decizii în

funcþie de aceastã imagine. Conta-
bilitatea nu este nici pe departe
tehnicã purã. Ea vehiculeazã o anu-
mitã viziune asupra întreprinderii,
care o plaseazã în inima raporturilor
economice ºi sociale dintre între-
prindere ºi diversele pãrþi interesate
(Chiapello, 2005b). Standardizarea
contabilã modeleazã aceastã vizi-
une, de aceea se poate spune cã
este politicã.

Vom vedea cum în Franþa, în Europa
ºi pe plan mondial politicienii s-au
sesizat de problema standardelor de
contabilitate.

1.1. Întoarcerea politicului 
în activitatea de 
standardizare a 
contabilitãþii, în Franþa

Baert & Yanno (2009) regretã cã pro-
cesul de modernizare al PCG, adicã
apropierea de normele IAS/IFRS2, 
„s-a derulat în secret, fãrã intervenþia
politicului, în special a Parlamentului,
chiar dacã noile standarde contabile
au impact asupra bazei de impozi-
tare a întreprinderilor, care trebuie
stabilitã în conformitate cu articolul
34 din Constituþie (p.151). De exem-
plu, amortizarea pe componente a
atras, în exerciþiul financiar al anului
2005, în funcþie de companie, o
majorare sau o micºorare a venitului
impozabil, pe care articolul 24 din
legea rectificativã a finanþelor pentru
anul 2004 a trebuit sã-l eºaloneze
pe o perioadã de 5 ani”. 

Raportul Baert & Yanno a fãcut o se-
rie de propuneri pentru reintroduce-
rea politicului în activitatea de stan-
dardizare contabilã francezã, dintre
care amintim:

Propunerea nr. 6: Pentru a infor-
ma Parlamentul cu privire la im-
pactul fiscal al noilor reglementãri
contabile pe care urmeazã sã le
adopte, Autoritatea standardelor
contabile îi va transmite în fiecare
an, înaintea examinãrii proiectului
de lege a finanþelor, un raport
care sã recapituleze aceste stan-
darde ºi sã prezinte implicaþiile lor
fiscale. 

Propunerea nr. 19: Adoptarea
noilor standarde de contabilitate
de cãtre Autoritatea standardelor
contabile sã fie precedatã de rea-
lizarea în prealabil a unor studii
de impact, mai ales cu privire la
implicaþiile lor fiscale.

Propunerea nr. 21: Menþinerea
unei definiri legislative a principi-
ilor contabile ºi simplificarea
structurii actuale a dreptului con-
tabil francez prin armonizarea
prevederilor normelor contabile
cu cele ale PCG.

Propunerea nr. 26: menþinerea
principiului existenþei unei legãturi
puternice între contabilitate ºi fis-
calitate, temperatã de o anume
flexibilitate dictatã de necesitatea
de a neutraliza consecinþele fisca-
le datorate schimbãrii standarde-
lor de contabilitate. 

Este clar cã aceste propuneri au ca
obiectiv subordonarea standardizãrii
contabile politicului. Principalul motiv
este cel fiscal: din moment ce con-
tabilitatea ºi fiscalitatea sunt legate,
organismul care elaboreazã stan-
dardele contabile este obligat sã þinã
cont de prerogativele Parlamentului,
pe care trebuie sã-l informeze per-
manent despre eventualul  impact
fiscal al standardelor sale. Relaþia
dintre organismul de standardizare
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contabilã ºi legislator ar fi, în mod
evident, diferitã dacã legãtura dintre
contabilitate ºi fiscalitate s-ar între-
rupe, dar autorii raportului afirmã
contrariul (vezi propunerea 26), ºi
anume „principiul unei legãturi puter-
nice” între cele douã.  

1.2. Întoarcerea politicului
în activitatea de stan-
dardizare contabilã
europeanã

Unul dintre cele mai frumoase
„cadouri” fãcute IASB a fost Re-
glementarea nr. 1606/2002 a Par-
lamentului European ºi a Consiliului,
care adoptã pur ºi simplu standar-
dele IAS/IFRS (articolul 1) sub rezer-
va ca acestea sã nu contravinã prin-
cipiului imaginii fidele enunþat în Di-
rectivele a 4-a ºi a 7-a ºi sã satisfacã
criteriile privind  inteligibilitatea, rele-
vanþa, fiabilitatea ºi comparabilitatea
(articolul 3).  Considerentul nr. 9 pre-
cizeazã, de asemenea, cã standar-
dele trebuie sã rãspundã interesului
public european, dar aceastã expre-
sie nu este preluatã în articolele
respectivei reglementãri. Desigur
(Gélard, 2009), Uniunea Europeanã
îºi rezervã dreptul de a include sau
nu în legislaþia sa un standard sau o
interpretare (cf. Reglementãrii amin-
tite, articolul 3),  respectându-se ast-
fel totala suveranitate. În mod formal,
este, evident, corect. Totuºi, se con-
statã cã European Financial Re-
porting Advisory Group (EFRAG) dis-
pune de mijloace foarte modeste ºi
nu poate rivaliza în privinþa compe-
tenþelor tehnice cu IASB. De altfel,
propunerea nr. 12 a raportului Baert
& Yanno este ca EFRAG sã-ºi con-
solideze resursele umane ºi materi-
ale. În acelaºi timp, nu putem repro-
ºa IASB cã a ocupat spaþiul liber
lãsat de Uniunea Europeanã. 

Într-o perioadã puþin haoticã ºi cu risc
crescut, politica revine la suprafaþã.

Astfel, Uniunea Europeanã „a deve-
nit conºtientã de consecinþele ne-
faste ale standardului IAS 39 ºi, în
cadrul reuniunii Consiliului ECOFIN
din 7 octombrie 2008, a fãcut presiu-
ni asupra IASB pentru ca acesta sã
autorizeze întreprinderile sã-ºi recla-
sifice instrumentele financiare într-o
categorie în care nu mai sunt evalu-
ate la „valoarea justã”. Acest lucru 
s-a ºi realizat, de la 13 octombrie
2008, ceea ce a permis unor bãnci
sã reducã valoarea deprecierilor ºi
sã-ºi pãstreze (din punct de vedere
contabil) profiturile. 

1.3. Când „cei  mari” din
lume profitã de stan-
dardizarea contabilã

Criza din 2008, cu prãbuºirea pieþe-
lor, generalizarea riscului de pierdere
a încrederii ºi debutul falimentelor
bancare în lanþ, ale cãror consecinþe
ar fi putut fi catastrofale, a determinat
G20 sã ia o poziþie care a interesat ºi
standardele contabile. 

Astfel, în Declaraþia sa privind pieþele
financiare ºi economia mondialã din
15.11.2008, Grupul G20 a prevãzut
acþiuni imediate ºi acþiuni pe termen
mediu:

„ Acþiuni imediate din acest mo-
ment pânã la 31 martie 2009:

Principalele organisme mondiale de
standardizare contabilã trebuie sã
lucreze la îmbunãtãþirea liniilor direc-
toare pentru evaluarea titlurilor de
valoare, þinând cont de evaluarea
produselor complexe nelichide, în
special în perioada de tensiune
asupra pieþelor financiare.

Cei care produc standarde de con-
tabilitate trebuie sã progreseze în
mod semnificativ cu lucrãrile pe care
le fac pentru remedierea lipsurilor în
materie de standarde contabile ºi de
transparenþã a instrumentelor în
afara bilanþului.

Autoritãþile de reglementare ºi pro-
ducãtorii de standarde contabile tre-
buie sã consolideze obligaþiile de a
publica întreprinderile care deþin
instrumente financiare complexe. 

Având ca obiectiv promovarea stabi-
litãþii financiare, conducerea organis-
mului internaþional care elaboreazã
standardele contabile trebuie sã fie
consolidatã, inclusiv prin revizuirea
componenþei sale, în special pentru
a-i asigura transparenþa, responsa-
bilitatea ºi o relaþie adecvatã între
acest organism independent ºi au-
toritãþile competente.

Acþiuni pe termen mediu:

Principalele organisme mondiale de
standardizare contabilã trebuie sã se
implice activ pentru a realiza un stan-
dard unic mondial de înaltã calitate.

Reglementatorii, supervizorii ºi pro-
ducãtorii de standarde contabile, pe
mãsura necesitãþii, trebuie sã conti-
nue sã lucreze unii cu alþii ºi cu sec-
torul privat pentru a face în aºa fel
încât sã se elaboreze standarde con-
tabile de înaltã calitate, care sã fie
respectate.

Societãþile financiare trebuie sã do-
vedeascã o mai mare transparenþã
referitor la riscurile ce pot sã aparã la
comunicarea situaþiilor lor financiare
ºi sã continue sã îºi facã publice
pierderile, conform bunelor practici
internaþionale ºi în funcþie de nece-
sitãþi. Autoritãþile de reglementare
trebuie sã se asigure cã situaþiile
financiare ale unei companii prezintã
un tablou complet, corect ºi rapid al
acestor activitãþi (inclusiv a activi-
tãþilor din afara bilanþului) ºi cã sunt
publicate în mod coerent ºi regulat.”

Fãrã a face prea mult caz despre
consecinþele acþiunilor imediate care
ar fi trebuit întreprinse pânã cel mai
târziu la 31 martie 2009, G20 prezin-
tã noile cerinþe în declaraþia sa din 2
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aprilie 2009 asupra consolidãrii sis-
temului financiar:

„Principiile noastre constau în conso-
lidarea transparenþei ºi a responsa-
bilitãþii, în stabilirea unei reglementãri
solide, în promovarea integritãþii
pieþelor financiare ºi în întãrirea co-
operãrii internaþionale (…).

Am convenit ca organismele care
elaboreazã standarde contabile sã
îmbunãtãþeascã normele referitoare
la evaluarea instrumentelor financia-
re pe baza lichiditãþii lor ºi pe orizon-
tul de timp de deþinere a acestora,
reafirmând în acelaºi timp cadrul
contabilitãþii la valoarea justã.

De altfel, am primit favorabil reco-
mandãrile Forumului de stabilitate
financiarã privind prociclicitatea care
se referã la probleme contabile. Am
convenit cã organismele care adoptã
standardele de contabilitate ar trebui
sã acþioneze, înainte de sfârºitul anu-
lui 2009, pentru:

- reducerea complexitãþii standar-
delor de contabilitate referitoare la
instrumentele financiare;

- lãrgirea posibilitãþilor de recu-
noaºtere contabilã a provizioane-
lor pentru pierderi aferente cre-
ditelor, incluzând o gamã largã de
informaþii în materie de credit;

- ameliorarea standardelor conta-
bile referitoare la provizioane, la
expunerile în afara bilanþului ºi la
incertitudinile legate de evaluãri;

- a face clarã ºi coerentã aplicarea
standardelor internaþionale de
evaluare, în colaborare cu auto-
ritãþile de supraveghere;

- a face progrese semnificative în
realizarea unui set unic de stan-
darde internaþionale de contabili-
tate de calitate ºi

- în cadrul procesului independent
de standardizare contabilã, sã
amelioreze participarea pãrþilor
interesate, inclusiv a autoritãþilor
de reglementare prudenþialã ºi a
pieþelor emergente, prin revizui-
rea statutarã a Consiliului Stan-
dardelor Internaþionale de Con-
tabilitate.”

În sfârºit, G20 a stabilit o foaie de
parcurs pentru îmbunãtãþirea stan-
dardelor de contabilitate. Acest punct
s-a dovedit a fi mai puþin în consens,
þãrile din G20 având viziuni diferite
privind rolul contabilitãþii, regãsindu-
se aici delimitarea dintre þãrile anglo-
saxone ºi celelalte. Unul dintre punc-
tele dezbãtute a fost evaluarea la va-
loare de piaþã ºi câmpul de aplicare
al valorii juste. Totuºi, cerând ca or-
ganismele de standardizare con-
tabilã sã þinã cont mai mult de con-
strângerile stabilitãþii financiare, G20
a admis, în mod implicit, cã alegerile
care se fac în contabilitate nu rãmân
neutre pentru stabilitatea financiarã.
În orice caz, þãrile din G 20, dincolo
de divergenþele lor asupra modelului
contabil, au convenit asupra a trei
obiective: reducerea complexitãþii
standardelor contabile, convergenþa
standardelor la nivel internaþional ºi
introducerea unui sistem de provi-
zioane mai prospectiv (orientat cãtre
viitor).

De altfel, transformarea Forumului
de Stabilitate Financiarã în Consiliu
de Stabilitate Financiarã, cu o struc-
turã administrativã consolidatã ºi
permanentã, face din acest organism
o veritabilã instanþã internaþionalã.
Acesta a câºtigat o puternicã legitimi-
tate datoritã în special componenþei,
extinsã la toate statele din G20. Con-
siliul îºi confirmã rolul-cheie în moni-
torizarea stabilitãþii financiare prin

implicarea sa deplinã ºi întreagã în
identificarea vulnerabilitãþilor FMI.
Acest rol de supraveghere se ex-
tinde, desigur, ºi la standardele con-
tabile.

Toate aceste iniþiative tind, implicit,
cãtre un control crescut, dacã nu
chiar cãtre punerea sub tutelã poli-
ticã a IASB. Fundaþia IASC a reac-
þionat anticipat, realizând o reformã
prin crearea unui Consiliu de Moni-
torizare (Monitoring Board) pentru
iniþiative care constituie potenþiale
atentate la autonomia standardiza-
torului. Dar va fi oare de ajuns
crearea acestui Consiliu pentru a sa-
tisface exigenþele de control expri-
mate de G20? În ceea ce priveºte
Uniunea Europeanã, se va mulþumi
aceasta cu un loc pe strapontinã în
Consiliul de Monitorizare, singura
organizaþie politicã alãturi de auto-
ritãþile de reglementare bursierã3?

Concluzie 
generalã

Organism internaþional de drept pri-
vat, lipsit de orice legitimitate politicã,
IASC/IASB ºi-a construit de-a lungul
timpului o legitimitate proceduralã,
bazatã pe propriul sãu procedeu de
elaborare,  ºi o legitimitate de sub-
stanþã, fondatã pe cadrul sãu con-
ceptual.

Dupã cum am vãzut, aceste douã
surse de legitimitate sunt foarte fra-
gile.

Dând iluzia cã diversele pãrþi intere-
sate pot participa la elaborarea stan-
dardelor, în fapt, due process lasã
elaborarea acestora pe seama pãrþi-
lor care dispun de importante resurse
financiare ºi intelectuale, necesare
pentru o participare eficientã. Nu
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este, deci, o procedurã democraticã.

În ceea ce priveºte cadrul conceptu-
al al IASC/IASB, acesta este alimen-
tat de douã teorii – teoria de agent ºi
teoria pieþelor eficiente – care fac

obiectul unor critici puternice. Teoria

de agent oferã, de fapt, o reprezen-

tare foarte sumarã a întreprinderii,

redusã la contractul de delegare a

puterii transmis între acþionari-

investitori ºi manageri. În ceea ce

priveºte ipoteza eficienþei pieþelor,

aceasta nu a primit decât validãri

parþiale; a o considera „realã” ºi a

trage consecinþe  normative înseam-
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nã de fapt sã iei ceea ce nu este
decât teorie drept realitate sau sã
propui o teorie ca înlocuitor al reali-
tãþii prezente, adicã sã faci din
aceasta suportul unui proiect ideo-
logic de promovare a pieþelor finan-
ciare. 

Totuºi, o retoricã abilã de neutrali-
tate, fidelitate, obiectivitate, chiar de
dreptate, bazatã pe o teorie contem-
plativã a contabilitãþii, constând în
reprezentarea fidelã a unei realitãþi
pre-existente, a permis IASC/IASB
sã mascheze slãbiciunile ºi limitele
acestei duble legitimitãþi. A putut ast-
fel sã þinã treazã atenþia organizaþiilor
guvernamentale ºi interguvernamen-
tale ºi chiar sã obþinã din partea
unora dintre ele, precum Uniunea
Europeanã, o externalizare a elabo-
rãrii standardelor contabile, însuºin-
du-ºi în acelaºi timp, legitimitatea lor
politicã.

Consecinþele potenþial catastrofale
ale aplicãrii unor standarde interna-
þionale în contextul crizei au submi-
nat legitimitatea câºtigatã de
IASC/IASB. Acestea au determinat
organizaþiile guvernamentale ºi inter-
guvernamentale sã reia iniþiativa în
materie de standardizare contabilã ºi
sã punã în discuþie rolul IASC/IASB.
Criza a subliniat în special neconcor-
danþele cadrului conceptual al stan-
dardelor internaþionale. 

Dacã aceastã deºteptare a organiza-
þiilor guvernamentale ºi neguverna-
mentale se confirmã este posibil sã
ia naºtere „o contabilitate politicã”, o
contabilitate în serviciul activitãþii
politice, deºi aceastã expresie este
un pleonasm deoarece, pentru cine
cunoaºte, contabilitatea este complet
(de la un capãt la altul) politicã în
ceea ce priveºte crearea ºi reparti-
zarea bogãþiilor în societãþile con-
temporane ºi, în general, reglemen-
tãrile sociale. 
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Aspecte de ordin 
general. Metodologia 

de cercetare
De la început arãtãm faptul cã
prezentul articol reprezintã o analizã
a cerinþelor ISA 2651 referitoare la co-
municarea deficienþelor în controlul
intern cãtre persoanele însãrcinate
cu guvernanþa ºi cãtre conducere ºi
o evaluare privind stadiul creãrii unei
culturi a guvernanþei corporative în
entitãþi de interes public reprezenta-
tive din România care au fãcut obiec-
tul unei cercetãri pe bazã de ches-
tionar efectuate în cursul trimestrului
al treilea al anului 2009. Aspectele
analizate reprezintã un bun prilej
pentru diseminarea rezultatelor cer-
cetãrii efectuate în baza contractului
de cercetare exploratorie (cod pro-
iect I.D._795), intitulat „Cercetare în
vederea stabilirii cãilor ºi programe-
lor de creºtere a capacitãþii României
de implementare a acquis-ului comu-
nitar privind contabilitatea, auditul
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The Role of Financial Audit in Evaluating
and Consolidating the Internal Control of the

Audited Entities  

It is a known fact that good corporate governance in an entity ensures a better financial
performance, improves access to capital markets and to financing sources and implic-
itly increases the shareholders' wealth and the sources of incentives for employees. For
this reason, in the present article the authors aim to emphasize: the role of the auditor's
communication with those charged with governance and with the entity's management,
the necessity of identifying, based on the audit activity, of the significant deficiencies in
internal control that need to be object of communication, as well as the results of a
research carried out during the third quarter of 2009 among public interest entities in
Romania with regard to the level attained in building a culture of corporate governance
in those entities and the importance given to organising and exerting internal control.

Key words: communication, corporate governance, internal control, 
significant deficiency, materiality, professional judgment
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financiar ºi guvernanþa corporativã”.
Cercetarea ºi-a propus sã cunoascã
opiniile entitãþilor de interes public
cuprinse în eºantionul cercetat cu
privire la: formele de control organi-
zate de acestea; instrumentele ºi
obiectivele controlului intern, legãtu-
ra dintre comitetul de audit, controlul
intern, auditul intern ºi auditul statu-
tar º.a.

Pentru realizarea acestor obiective 
s-a recurs la o metodã de cercetare
selectivã; entitãþile cuprinse în eºan-
tion sunt: companii naþionale ºi so-
cietãþi naþionale; instituþii de credit;
instituþii financiare nebancare; socie-
tãþi comerciale ale cãror valori mobili-
are sunt tranzacþionate pe piaþa re-
glementatã din România; fonduri de
pensii private etc. Prelucrarea date-
lor a fost realizatã cu ajutorul unei
analize SWOT (Strengths, Weak-
nesses, Opportunities and Threats),
elaboratã cu sprijinul institutului
IRECSON, iar concluziile au fost for-
mulate în raport cu rezultatele re-
ieºite din analizã.

Cu privire la cerinþele
ISA 265 în materie 

de comunicare 
a deficienþelor 

în controlul intern
Trebuie remarcat faptul cã ISA 265
nu impune responsabilitãþi supli-
mentare care îi revin auditorului cu
privire la obþinerea de probe ºi efec-
tuarea de teste în scopul exprimãrii
unei opinii despre eficacitatea con-
trolului intern2. 

Auditorul trebuie însã sã realizeze
înþelegerea controlului intern relevant
pentru audit, ceea ce presupune cã
auditorul evalueazã modul în care a

fost conceput controlul intern, mã-
sura în care acesta a fost implemen-
tat ºi modul în care persoanele însãr-
cinate cu guvernanþa ºi conducerile
activitãþilor au creat ºi menþinut o cul-
turã de guvernanþã bazatã pe onesti-
tate ºi conduitã eticã, punctele forte
ºi deficienþele modului de control
care influenþeazã componentele con-
trolului intern etc. 

Obiectivul auditorului în baza acestui
standard este de a comunica în mod
corespunzãtor deficienþele din con-
trolul intern identificate potrivit
raþionamentului profesional al aces-
tuia cãtre persoanele însãrcinate cu
guvernanþa ºi cãtre conducerea enti-
tãþilor auditate. În contextul standar-
delor de audit, deficienþa în con-
trolul intern existã atunci când:

- controlul intern organizat ºi imple-
mentat nu poate preveni, detecta
ºi corecta denaturãrile situaþiilor
financiare la momentul oportun;

- lipseºte controlul intern necesar
pentru a preveni, detecta ºi corec-
ta denaturãrile din situaþiile finan-
ciare la momentul oportun.

Deficienþa semnificativã în con-
trolul intern reprezintã o deficienþã
sau o combinaþie între deficienþele
controlului intern suficient de impor-
tante potrivit raþionamentului profe-
sional pentru a atrage atenþia per-
soanelor însãrcinate cu guvernanþa. 

Rezultã cã auditorul trebuie sã iden-
tifice, pe baza activitãþii de audit des-
fãºurate, deficienþe semnificative
care sã fie comunicate în scris la
momentul oportun persoanelor în-
sãrcinate cu guvernanþa ºi conducerii
entitãþii cu un nivel de responsabili-
tate adecvat.

Auditorul poate comunica într-o pri-
mã fazã conducerii entitãþii, verbal,
deficienþele identificate ºi ulterior în

scris persoanelor însãrcinate cu gu-
vernanþa, pentru a le asista în luarea
mãsurilor de remediere necesare.

Pentru ca persoanele însãrcinate cu
guvernanþa ºi conducerea sã înþe-
leagã contextul comunicãrii, auditorul
trebuie sã explice acestora rãspun-
derea generalã a auditorului în efec-
tuarea unui audit al situaþiilor finan-
ciare în conformitate cu ISA ºi expri-
marea de cãtre acesta a unei opinii ºi
faptul cã aspectele comunicate sunt
limitate la deficienþe clar identificate
ºi suficient de importante.

Prezentãm în continuare câteva
exemple de deficienþe din controlul
intern care pot fi caracterizate ca fiind
semnificative întrucât pot genera, în
viitor, denaturãri semnificative ale
situaþiilor financiare:

- existenþa susceptibilitãþii de pier-
deri sau fraude asociate activelor
ºi datoriilor (pierderi de creanþe ca
urmare a neurmãririi încasãrii
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2 IAASB, ISA 265 „Comunicarea deficienþelor din controlul intern cãtre persoanele însãrcinate cu guvernanþa ºi cãtre con-
ducere”, 2009.

... auditorul trebuie 
sã identifice, pe baza

activitãþii de audit
desfãºurate, deficienþe

semnificative care 
sã fie comunicate 

în scris la momentul
oportun persoanelor

însãrcinate cu 
guvernanþa ºi conduc-
erii entitãþii cu un nivel

de responsabilitate
adecvat



acestora sau unor proceduri pri-
vind disciplina contractualã inefi-
ciente sau inexistente; fraude
asociate activelor gestionate ca
urmare a unor proceduri de inven-
tariere inadecvate; plãþi de do-
bânzi, amenzi ºi penalitãþi gene-
rate de indisciplinã în efectuarea
plãþilor etc.);

- subiectivism în determinarea va-
lorilor estimate (ajustãri pentru
depreciere ºi pierdere de valoare
subevaluate; provizioane neaco-
peritoare pentru riscurile ºi cheltu-
ielile reale ale entitãþii; estimãri
eronate ale valorii juste, ale du-
ratelor de amortizare a valorilor
recuperabile etc.);

- lipsa sau insuficienþa controalelor
pentru procesul de raportare fi-
nanciarã (lipsa controalelor cu
scopul monitorizãrii generale,
controale insuficiente sau inadec-
vate în vederea detectãrii ºi pre-
venirii fraudei, lipsa controalelor
privind adecvarea politicilor con-
tabile etc.). 

Iatã ºi câteva exemple de indicii ale
deficienþelor semnificative din con-
trolul intern:

- mediu de control ineficient (indicii
cã tranzacþiile semnificative în
care conducerea are un interes
financiar nu au fost investigate
corespunzãtor; indicii cã modul de
organizare ºi exercitarea a con-
trolului intern nu poate conduce la
identificarea ºi prevenirea fraude-
lor etc.);

- absenþa unui proces de evaluare
a riscului în cadrul entitãþii;

- rãspunsuri ineficiente la riscurile
identificate;

- denaturãri semnificative detectate
prin procedurile de audit.

3. Evaluarea activitãþii
de control în entitãþile

de interes public
cuprinse în eºantion

Prezentãm numai câteva din rãspun-
surile la întrebãrile adresate.

3.1. La solicitarea privind precizarea
elementelor care aparþin sis-
temului de control intern la ni-
velul entitãþilor de interes public
intervievate, rãspunsurile sunt
prezentate în Tabelul 1.

Rezultã cã aproape toate elementele
unui sistem de control intern sunt

puse în aplicare la nivelul tuturor
entitãþilor din eºantion. Rãspunsurile
afirmative privind existenþa unui me-
diu de control în proporþie de 69,52%
în cadrul entitãþilor respondente con-
siderãm cã reflectã o situaþie de fapt
realã. Crearea mediului de control la
nivelul unei entitãþi presupune exis-
tenþa unei culturi de guvernanþã cor-
porativã, asumarea riscurilor gene-
rale ºi specifice generate de activi-
tatea desfãºuratã ºi derularea activi-
tãþilor de control intern adecvate.

3.2. La solicitarea de precizare a o-
biectivelor controlului intern
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exercitat la nivelul entitãþilor cu-
prinse în eºantion rãspunsurile
sunt prezentate în Tabelul 2.

Rãspunsurile respective reflectã fap-
tul cã, în cazul entitãþilor de interes
public care funcþioneazã pe bazã de
reglementãri speciale ºi care cuprind
cerinþe exprese în materie de control
intern (instituþii de credit, fonduri de
pensii private, instituþii  financiare ne-
bancare), acestea ºi-au asumat
obiective corespunzãtoare pentru a fi
urmãrite. Considerãm cã auditorii
financiari, potrivit rãspunderilor pro-
fesionale ale acestora, prevãzute de
ISA 2653, au un rol important în pro-
movarea unei bune organizãri ºi e-
xercitãri a controlului intern ºi înþe-
legerii obiectivelor acestuia la nivelul
entitãþilor ale cãror situaþii financiare
sunt supuse auditului statutar, pre-
cum ºi în înþelegerea rãspunderilor
pe care le au responsabilii însãrcinaþi
cu guvernanþa corporativã. 

3.3. La solicitarea precizãrii obiec-
tivelor controlului intern al infor-
maþiei contabile ºi financiare,
rãspunsurile primite sunt rele-
vante ºi denotã înþelegerea rolu-
lui controlului intern pentru acest
domeniu ºi sunt prezentate în
Tabelul 3.

Pe baza rãspunsurilor primite se
poate concluziona cã, deºi marea
majoritate a entitãþilor din eºantion
au perceput corect obiectivele con-
trolului intern, acþiunile acestora vor
putea fi considerate pe deplin coer-
ente atunci când fiecare entitate va
înþelege sã-ºi asume primele cinci
obiective nominalizate mai sus în
integralitatea lor.

3.4. La întrebarea privind realizarea
în entitãþile intervievate a atri-

buþiilor comitetului de audit pre-
vãzute de Ordonanþa de Ur-
genþã a Guvernului nr. 90/2008
privitoare la monitorizarea efica-
citãþii sistemelor de control in-
tern, de audit intern ºi de mana-
gement al riscurilor4, rãspunsu-
rile sunt urmãtoarele:

Faptul cã în proporþie de 41,90%
entitãþile chestionate afirmã cã „nu
ºtiu” reflectã, în opinia noastrã, faptul
cã prevederile Ordonanþei de Urgen-
þã a Guvernului nr. 90/2008 privind
atribuþiile Comitetului de Audit privind
monitorizarea eficacitãþii sistemelor
de control intern sunt insuficient cu-
noscute. O explicaþie a dezinteresu-
lui rezultat poate fi pusã ºi pe seama
lipsei de sancþiuni pentru nere-
spectarea prevederilor legale. 

3.5. La întrebarea dacã auditorul
statutar a raportat comitetului de
audit aspectele esenþiale cu
privire la deficienþele semnifica-
tive ale controlului intern în ceea
ce priveºte raportarea financiarã
rezultate din auditul statutar,
rãspunsurile sunt prezentate în
Tabelul 5.

Rãspunsurile cu „Nu”, peste 32%, ºi
cu „Nu ºtiu”, de peste 35%, reflectã,
în opinia noastrã, defecþiuni majore
ale procesului de comunicare, pre-

cum ºi unele minusuri în cunoaºterea
ºi înþelegerea controlului intern ºi a
rãspunderilor privind organizarea ºi
exercitarea acestui control, care
priveºte toate categoriile de entitãþi. 

Concluzii
Din aspectele prezentate rezultã cu
claritate responsabilitatea auditorului
de a comunica în mod corespunzã-
tor, cãtre persoanele însãrcinate cu
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4 Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaþiilor financiare anuale ºi al situaþiilor finan-
ciare anuale consolidate, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 481 din 30 iunie 2008, articolul 47, paragr. 2.
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guvernanþa ºi cãtre conducerea
entitãþilor ,deficienþele din controlul
intern pe care acesta le-a identificat
în cadrul unui audit al situaþiilor finan-
ciare. 

În contextul acestor rãspunderi, audi-
torul, pe baza unei cunoaºteri apro-
fundate a problematicii organizãrii ºi
exercitãrii controlului intern la nivelul
unei entitãþi ºi a obiectivelor acestuia,
trebuie sã determine, pe baza activi-
tãþii de audit desfãºurate, deficienþele
semnificative din controlul intern din-
tre cele identificate pe parcursul
auditului ºi sã le comunice în scris, la
momentul oportun, persoanelor în-
sãrcinate cu guvernanþa conducerii
entitãþilor.

În realizarea acestor rãspunderi con-
siderãm cã trebuie puse în evidenþã
ºi minusurile cadrului juridic în vi-
goare în materie de control intern.
Astfel, cerinþele Legii societãþilor co-
merciale nr. 31/1990 cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare republicate
nu sunt explicite cu privire la organi-
zarea ºi exercitarea controlului intern
(legea face referire la controlul finan-
ciar ºi nu la controlul intern)5. 

Dacã avem în vedere ºi inconsis-
tenþele legislative, ne putem explica
aspectele rezultate din practica en-
titãþilor intervievate prezentate anteri-
or. Considerãm totodatã cã Ordinul
ministrului finanþelor publice nr.
3055/2009 care aprobã Reglemen-
tãrile contabile conforme cu direc-
tivele europene, aplicabil începând
cu 1 ianuarie 2010, acoperã un gol
resimþit în materie de control intern,
în general ºi control intern contabil ºi
financiar, în special, cuprinzând cer-
inþe clare privind obiectivele acestu-
ia, cu privire la exercitare, evaluare ºi
rãspundere6. 

Astfel, acest ordin dezvoltã compo-
nentele controlului intern referitoare
la definitivarea clarã a responsabili-
tãþilor, difuzarea internã de informaþii
pertinente ºi fiabile pentru exer-
citarea corespunzãtoare a respon-
sabilitãþilor, existenþa la nivelul
fiecãrei entitãþi a unui sistem de iden-
tificare ºi analizã a riscurilor ºi a pro-
cedurilor de gestionare a acestora ºi
explicã scopul acestuia de a asigura
coerenþa obiectivelor ºi de a identifi-
ca factorii cheie de reuºitã. 

Apreciem cã sunt deosebit de utile
auditorului extern cerinþele acestei
reglementãri în materie de evaluare
a controlului intern, mai ales în ce
priveºte: existenþa de ghiduri ºi ma-
nuale de proceduri, garantarea evo-
luþiei sistemului de control intern,

asigurarea posibilitãþii accesului la
sistem pentru controlul extern. Iatã
de ce, prevederile reglementãrilor
contabile menþionate, care privesc
toate categoriile de entitãþi, consi-
derãm cã ar trebui sã ajute conside-
rabil atât conducerile entitãþilor, cât ºi
auditorii financiari în impunerea con-
trolului intern al entitãþilor ca factor
esenþial în realizarea unei informaþii
fiabile ºi conforme cu cerinþele legale
ºi ale standardelor profesionale.

Totodatã, în opinia noastrã, se im-
pune modificarea prevederilor Legii
societãþilor comerciale, astfel încât
cerinþa legalã privind rãspunderile în
materie de organizare ºi exercitare a
controlului intern sã fie clarã ºi expli-
citã. 

20

Cercetãri în audit ºi raportãri financiare

5 Legea societãþilor comerciale nr. 31/1990 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004.

6 Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele
europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 bis din 10 noiembrie 2009, Secþiunea 11

International Federation of Accountants (IFAC), Manual de Standarde

Internaþionale de Audit ºi Control de Calitate. Audit financiar 2009, ISA 265

„Comunicarea deficienþelor din controlul intern cãtre persoanele însãrcinate cu

guvernanþa ºi cãtre conducere”, coeditare CAFR ºi IRECSON, Bucureºti, 2009

Manolescu M., Roman A. G., Roman C., Mocanu M., Comunicarea auditorului cu

persoanele însãrcinate cu guvernanþa, Revista ”Audit financiar” nr. 1/2010

Morariu A., Suciu Gh., Stoian F., Audit intern ºi guvernanþã corporativã, Editura

Universitarã, Bucureºti, 2008

Roman C., Tabãrã V., Roman A.G., Control financiar ºi audit public, Editura

Economicã, Bucureºti 2007

Legea contabilitãþii nr.82/1991, republicatã în Monitorul Oficial nr.454/18.06.2008

Legea societãþilor comerciale nr. 31/1990 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie

2004

Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglemen-

tãrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 766 bis din 10 noiembrie 2009

Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaþi-

ilor financiare anuale ºi al situaþiilor financiare anuale consolidate, publicatã în

Monitorul Oficial al României nr. 481 din 30 iunie 2008

Bibliografie



Introducere
Actuala crizã globalã financiarã ºi economicã, cauzatã
de reducerea severã a lichiditãþilor la nivel mondial,
începutã la jumãtatea anului 2007 (denumitã generic
„criza creditelor”), a avut ca rezultat, printre altele, un
nivel redus al finanþãrii pieþei de capital, nivele scãzute
ale lichiditãþii în sectorul bancar ºi la scara mai largã a
economiei, precum ºi o volatilitate ridicatã a stocurilor ºi
pieþelor monetare. Incertitudinile de pe pieþele financiare
internaþionale au determinat falimente ale unor bãnci ºi
organizaþii, precum ºi salvarea altor bãnci în Statele
Unite ale Americii, în Europa de Vest ºi în alte pãrþi ale
lumii. Contextul economic actual ridicã probleme pentru
conducere, comitetele de audit ºi alte organisme
responsabile cu guvernanþa ºi implicate în întocmirea
situaþiilor financiare în conformitate cu IFRS ºi cu
Principiile Contabile General Acceptate (GAAP) la nivel
local. 

În acest articol, voi încerca sã prezint, pe scurt,
aspectele cele mai importante de care trebuie sã se þinã
cont la întocmirea situaþiilor financiare IFRS în aceastã
perioadã de crizã.

Problemele cele mai relevante pentru situaþia actualã
sunt prezentate în continuare:

- determinarea valorii juste a instrumentelor finan-
ciare pe pieþele nelichide;

- eventualitatea ca activele financiare ºi nefinancia-
re sã fie depreciate;

- provizioane pentru restructurare ºi contracte
oneroase;

- aspecte legate de continuitatea activitãþii;

- raportarea evenimentelor care au avut loc dupã
data bilanþului contabil („evenimente ulterioare”);

- prezentarea informaþiilor.

Determinarea valorii juste 
a instrumentelor financiare

IAS 39 cuprinde o ierarhie a evaluãrii. Preþurile cotate pe
o piaþã activã reprezintã cea mai bunã dovadã a valorii
juste ºi trebuie folosite atunci când sunt disponibile. În
absenþa unor astfel de preþuri cotate, entitatea utilizeazã
o tehnicã de evaluare. Obiectivul utilizãrii unei tehnici de
evaluare este acela de a stabili ce preþ de tranzacþie s-
ar fi obþinut la data evaluãrii, într-o tranzacþie desfã-

212/2010

Miroslaw SZMIGIELSKI*

Probleme 
contabile 

determinate 
de situaþia 

actualã a pieþei

Accounting Issues Arising from
Recent Market Conditions

In the last two decades, serious accounting scandals
occurred in large companies (Enron and WorldCom). It was
the moment when the problem of creative accounting and
accounting fraud has come on the agenda of business firms
and governments. Creative accounting regroups the tech-
niques based on the spaces of liberty and the options pre-
sented by the accounting normaliser which allows and oblig-
es the managers of a company or a group of companies to fix
the level of the result inside a delimitated space. Unlike cre-
ative accounting, fraud comes from an illegal deed, the differ-
ence between creative accounting and fraud consisting in the
intentioned and illegal deed which generated the anomaly.
This study examples the most often met cases, which are at
the limit between creative accounting and accounting fraud,
with the purpose to reflect upon some limits of the audit pro-
cedures which are meant to identify the situations which gen-
erate the accounting fraud.  

Key words: active market, disclosures, fair value, financial
instruments, going concern, IFRS, impairment, provisions,

subsequent events

Abstract

Cuvinte cheie:
piaþã activã, prezentarea informaþiilor, 
valoare justã, instrumente financiare, 

continuitatea activitãþii, IFRS, depreciere,
provizioane, evenimente ulterioare

* Director, Departament Audit Financiar, PricewaterhouseCoopers România, e-mail: miroslaw.szmigielski@ro.pwc.com.



ºuratã în condiþii obiective, motivatã de considerente
normale de afaceri. Tehnica de evaluare aleasã încor-
poreazã toþi factorii pe care participanþii de pe piaþã i-ar
lua în considerare la stabilirea preþului ºi este conformã
cu metodologiile economice acceptate pentru stabilirea
preþului instrumentelor financiare1. 

Societãþile trebuie sã estimeze dacã semnificaþia eveni-
mentelor actuale de pe piaþã este aceea cã nu mai
existã o piaþã activã pentru anumite active financiare
pentru care anterior a existat o astfel de piaþã.

Urmãtorii factori sunt relevanþi pentru soluþionarea pro-
blemelor legate de „piaþa îngustã”:

Paragraful 48A al IAS 39 stipuleazã cã cea mai bunã
dovadã a valorii juste o reprezintã preþurile cotate pe
o piaþã activã. Astfel, dacã existã un preþ cotat pe o
piaþã activã, entitatea trebuie sã îl utilizeze pe 
acesta.

Conform paragrafului AG 71 al IAS 39, un instrument
financiar este considerat cotat pe o piaþã activã dacã
preþurile cotate sunt disponibile imediat ºi, de obicei,
dintr-un schimb, dealer, broker, grup din ramura res-
pectivã, serviciu de stabilire a preþurilor sau agenþie
de reglementare ºi dacã acele preþuri reprezintã tran-
zacþii desfãºurate în condiþii obiective, care apar în
mod normal pe piaþã. Paragraful AG 69 al IAS 39
precizeazã cã valoarea justã nu este valoarea pe
care o entitate ar primi-o sau ar plãti-o într-o tranzac-
þie forþatã, lichidare involuntarã sau vânzare forþatã.

Un volum al tranzacþiilor mai redus decât în mod
obiºnuit nu înseamnã neapãrat cã nu existã o piaþã
activã ºi cã tranzacþiile examinate sunt vânzãri
forþate. La fel, un volum al tranzacþiilor mai redus
decât în mod obiºnuit nu înseamnã neapãrat cã tran-
zacþiile care au loc au altã motivaþie decât conside-
rentele normale de afaceri. Dezechilibrul dintre cere-
re ºi ofertã (de exemplu, sunt mai puþini cumpãrãtori
decât vânzãtori, forþând astfel scãderea preþurilor) nu
este acelaºi lucru cu o tranzacþie forþatã. Dacã tran-
zacþiile au loc între cumpãrãtori ºi vânzãtori interesaþi
în mod obiºnuit de tranzacþii care implicã astfel de
active, acestea nu constituie vânzãri forþate. Este
nevoie de dovezi convingãtoare pentru a stabili cã o
tranzacþie observabilã reprezintã o vânzare forþatã.

La fel, absenþa tranzacþiilor pentru o scurtã perioadã
nu înseamnã neapãrat cã piaþa respectivã a încetat

sã mai fie activã. Dacã tranzacþiile au loc în mod re-
gulat, destul de frecvent pentru a putea obþine infor-
maþii credibile referitoare la stabilirea preþurilor în
mod regulat, piaþa respectivã va fi consideratã activã.
Este nevoie de dovezi convingãtoare pentru a stabili
cã preþurile examinate ale tranzacþiilor curente nu
reprezintã cea mai bunã dovadã a valorii juste.

Totuºi, paragraful AG 71 al IAS 39 prevede cã pe o
piaþã activã este necesar sã aibã loc tranzacþii regu-
late, desfãºurate în condiþii obiective. Prin urmare,
dacã tranzacþiile examinate nu mai au loc cu regula-
ritate sau dacã singurele tranzacþii examinate sunt de
tipul vânzare forþatã, atunci piaþa nu va mai fi consi-
deratã activã. Semnificaþia noþiunilor „au loc cu regu-
laritate” ºi „vânzãri forþate” este apreciatã în funcþie
de anumite fapte ºi circumstanþe. De exemplu, o vân-
zare forþatã este o tranzacþie care rezultã din încãl-
carea de cãtre vânzãtor a acelor elemente ale con-
tractului care impun vânzarea activelor în cauzã. Cu
toate acestea, printre indiciile faptului cã o vânzare
nu este forþatã se numãrã ºi existenþa unui numãr de
potenþiali cumpãrãtori interesaþi, precum ºi a unei
perioade rezonabile de comercializare.

Instrumentele financiare trebuie evaluate separat
pentru a stabili dacã e vorba de o piaþã activã. Faptul
cã nu existã o piaþã activã pentru un activ financiar nu
implicã în mod necesar faptul cã nu existã pieþe
active pentru alte active financiare similare.

În cazurile în care se considerã cã nu mai existã o
piaþã activã, orice tranzacþie care are loc poate,
totuºi, sã furnizeze probe cu privire la situaþia actualã
a pieþei (de exemplu, cu privire la dimensiunea
primelor de lichiditate sau la plajele de credit). Ca
atare, reprezintã unul dintre factorii luaþi în conside-
rare la estimarea valorii juste prin utilizarea unei
tehnici de evaluare.

Dacã piaþa pentru un instrument financiar nu este activã,
IAS 39 impune utilizarea unei tehnici de evaluare. S-a
ridicat problema ce elemente trebuie luate în conside-
rare la elaborarea unei tehnici de evaluare adecvate
pentru condiþiile actuale. Urmãtoarele elemente sunt re-
levante în acest sens:

Paragraful AG 75 al IAS 39 prevede cã obiectivul uti-
lizãrii unei tehnici de evaluare este de a stabili care ar fi
preþul tranzacþiei (adicã, preþul primit pentru vânzarea
activului) la data evaluãrii. Paragraful 48A al IAS 39
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impune ca tehnica de evaluare aleasã sã cuprindã toþi
factorii de care participanþii de pe piaþã ar þine cont la
stabilirea preþului. Atunci când existã dovezi ale modi-
ficãrii plajei creditului sau ale altor riscuri de care partici-
pantul pe piaþã trebuie sã þinã cont la stabilirea preþului
instrumentului, paragraful AG 78 al IAS 39 prevede cã
efectele modificãrii trebuie luate în considerare la deter-
minarea valorii juste.

De aici rezultã cã, la determinarea valorii juste, trebuie
sã se þinã cont de condiþiile actuale ale pieþei, inclusiv de
lichiditatea relativã a pieþei ºi de plajele de credit actuale.
Obiectivul evaluãrii rãmâne acelaºi atât în cazul evaluãrii
pe baza unui model, cât ºi al celei pe baza preþurilor
cotate pe pieþe active. Ca atare, o tehnicã de evaluare
trebuie sã reflecte modul cum se estimeazã cã va apre-
cia piaþa un instrument, în condiþiile existente la data
evaluãrii.

Societãþile nu pot ignora informaþii despre modul cum va
evalua piaþa, un instrument care este disponibil în mod
rezonabil, fãrã costuri ºi eforturi nejustificate. Astfel de
informaþii includ preþurile de piaþã observabile pentru
active similare (fie cã e vorba de pieþe active sau nu ºi
incluzând vânzãrile forþate). 

Dacã astfel de informaþii existã, ele trebuie incluse în
tehnica de evaluare a entitãþii. În plus, paragraful AG 76
al IAS 39 solicitã ca orice tehnicã de evaluare sã fie ca-
libratã periodic, în funcþie de tranzacþiile pe piaþã ale
aceluiaºi instrument sau în funcþie de informaþiile
observabile disponibile pe piaþã, impunând din nou ca
orice tranzacþie realã sã fie luatã în considerare la sta-
bilirea evaluãrii ºi a oricãror diferenþe ce trebuie expli-
cate.

Pentru a testa dacã o anumitã tehnicã de evaluare
reflectã condiþiile actuale ale pieþei, aceasta poate fi apli-
catã unor active similare pentru care existã informaþii
disponibile referitoare la preþ. Dacã tehnica de evaluare
reflectã, în mod adecvat, condiþiile actuale de piaþã, ar
trebui sã rezulte aproximativ acelaºi preþ de piaþã.

Dacã o entitate încearcã sã se bazeze pe o valoare
furnizatã de un terþ (de exemplu, o cotaþie a unui broker
sau un serviciu de stabilire a preþurilor), aceasta trebuie
sã înþeleagã modul cum terþul a fãcut acea evaluare ºi
dacã este în conformitate cu cerinþele IAS 39. Factorii
care trebuie luaþi în calcul includ:

- dacã ºi în ce mod include evaluarea evenimentele
actuale de pe piaþã;

- cât de frecvent este actualizatã evaluarea, astfel
încât sã reflecte caracteristicile pieþei în schim-
bare;

- numãrul de surse din care rezultã evaluarea (o
evaluare rezultatã din mai multe cotaþii sau surse
de informaþii fiind, de regulã, preferabilã uneia
efectuate în baza unui numãr mai mic de surse);

- dacã reflectã tranzacþii reale sau doar preþuri
indicative;

- dacã reflectã un preþ la care se estimeazã cã enti-
tatea ar tranzacþiona (de exemplu, o piaþã la care
entitatea are acces); ºi

- dacã evaluarea corespunde informaþiilor disponi-
bile pe piaþã, incluzând orice tranzacþii pe piaþa
actualã ale aceluiaºi activ sau ale unor active si-
milare.

Deprecierea activelor 
financiare

Problemele legate de depreciere care pot apãrea în
multe entitãþi din cauza actualei crize economice depind
de clasificarea activelor în conformitate cu IAS 39 ca:
investiþii în capitaluri proprii disponibile pentru vânzare
(DPV); ºi active evaluate la cost amortizat (împrumuturi
ºi creanþe pãstrate pânã la scadenþã). 

Fiecare dintre acestea este prezentat separat în conti-
nuare.

Investiþii în capitaluri proprii disponibile
pentru vânzare

Conform paragrafului 61 al IAS 39, o scãdere semnifica-
tivã sau prelungitã a valorii unei investiþii într-un instru-
ment de capitaluri proprii sub costul sãu reprezintã o
dovadã de depreciere. 

Dacã o asemenea dovadã existã, paragraful 67 al IAS
39 impune ca scãderea în valoarea justã sub cost sã fie
recunoscutã în profit sau pierdere. Nu este acceptabil sã
se ignore perioadele de volatilitate ridicatã în scopul
evaluãrii descreºterii semnificative sau prelungite ca
dovadã obiectivã. Odatã ce investiþia în capitaluri proprii
disponibile pentru vânzare este depreciatã, orice
pierderi ulterioare sunt, de asemenea, recunoscute în
profit sau pierdere pânã când activul este derecunoscut
(IAS 39 IG E.4.9).
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Active disponibile pentru vânzare
ºi active evaluate la cost amortizat

Paragraful 59 al IAS 39 cuprinde o listã de exemple de
dovezi obiective ale faptului cã un instrument de datorie
este depreciat. Toate acestea se referã la o scãdere a
fluxurilor de trezorerie viitoare estimate din active finan-
ciare (mai degrabã decât la o creºtere a ratei dobânzii
fãrã risc sau a plajei de credit care, de regulã, nu sunt
indicii ale deprecierii).

Trebuie luate în considerare toate informaþiile disponibile
atunci când se stabileºte dacã e vorba de o scãdere a
fluxurilor de trezorerie viitoare estimate dintr-un instru-
ment de datorie. La estimarea valorii oricãrei pierderi din
depreciere, entitãþile trebuie sã se asigure cã valoarea
pierderii, în caz de neglijenþã, reflectã situaþia actualã a
pieþei, inclusiv orice scãdere a valorii garanþiilor, care ar
fi verificate în caz de neglijenþã.

Pe lângã evaluarea deprecierii individuale, pentru acele
active financiare evaluate la cost amortizat, entitãþile tre-
buie sã aibã în vedere necesitatea unei deprecieri
(portofoliu) majorate colective, care sã reflecte eveni-
mentele actuale de pe piaþã. 

De exemplu, entitãþile care au portofolii de împrumuturi
cãtre clienþi de retail sau corporativi trebuie sã þinã cont
de efectul actualelor evenimente de pe piaþã, incluzând
declinul general al mediului economic, cãderea preþurilor
ºi cererile de garanþii, asupra capacitãþii de rambursare
a debitorilor.

Active doar disponibile pentru vânzare

Dacã existã dovezi obiective ale deprecierii unui împru-
mut de capitaluri proprii DPV, valoarea pierderii din
depreciere, recunoscutã în profit sau pierdere, cuprinde
totalitatea pierderilor cumulate recunoscute în capi-
talurile proprii2. Aceasta va include orice descreºtere a
valorii juste (inclusiv cele rezultate din creºterea ratelor
dobânzii) sub costul amortizat ºi nu se va limita la
pierderea din depreciere care ar fi fost recunoscutã dacã
activul ar fi fost evaluat la cost amortizat.

Active evaluate doar la cost amortizat

Dacã existã dovezi obiective ale deprecierii unui activ
evaluat la cost amortizat, valoarea pierderii din depre-

ciere, recunoscute în profit sau pierdere, este evaluatã
ca fiind diferenþa dintre valoarea contabilã iniþialã a
activului ºi valoarea actualizatã a viitoarelor fluxuri de
trezorerie estimate, actualizate la rata iniþialã a dobânzii
efective a activului3. 

Aceasta va diferi probabil de orice scãdere a valorii
juste, pentru cã va exclude orice efect pe care actualele
evenimente de pe piaþã l-au avut asupra ratei dobânzii
efective, aplicabile în prezent activului.

Deprecierea activelor 
nefinanciare

Efectele crizei economice pot influenþa calculul de-
precierii în mai multe moduri, în special: atragerea de
revizuiri ale deprecierii, influenþarea ipotezelor principale
care stau la baza previziunilor conducerii cu privire la
fluxurile de trezorerie (rate de creºtere ºi de actualizare)
ºi impunerea de prezentãri referitoare la senzitivitate.

Activele ce fac parte din aria de aplicabilitate a IAS 36,
care sunt supuse testãrii pentru depreciere includ:

- imobilizãri corporale;

- imobilizãri necorporale;

- fondul comercial;

- investiþii în filiale, entitãþi asociate ºi asocieri în
participaþie.

O serie de societãþi pãstreazã active imobilizate care nu
trebuie trecute cu vederea la elaborarea testelor pentru
depreciere, în special:

mijloace fixe capitalizate în baza unor contracte de
leasing financiar;

active în curs;

costuri de dezvoltare capitalizate cu privire la pro-
duse noi în curs de dezvoltare.

Indicii ale deprecierii

Paragraful 9 al IAS 36 impune entitãþilor sã estimeze la
fiecare datã de raportare dacã existã indicii cã un activ
este depreciat ºi sã efectueze un test de depreciere
dacã existã astfel de indicii.
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Indiferent dacã existã sau nu astfel de indicii, fondul
comercial, imobilizãrile necorporale cu o duratã de viaþã
nedeterminatã ºi imobilizãrile necorporale care nu sunt
gata de utilizare trebuie testate anual. 

Aceastã testare anualã nu trebuie sã se facã la sfârºitul
perioadei. Dacã testarea anualã s-a fãcut deja, dar
existã indicii ulterioare ale deprecierii, testul de
depreciere va trebui repetat.

IAS 36 prezintã mai multe exemple de potenþiale indicii
ale deprecierii. Indiciile specifice, care pot fi relevante în
actualele condiþii de piaþã, includ urmãtoarele situaþii:

- Ratele de piaþã ale dobânzii au scãzut, dar
finanþarea este greu de obþinut;

- Sumele cheltuite de consumatori s-au diminuat;

- Reduceri semnificative ale valorii de piaþã a
activelor, peste cele estimate în mod obiºnuit din
trecerea timpului sau utilizare;

- Schimbãri semnificative ale pieþei sau mediului
economic în care funcþioneazã entitatea; 

- Valoarea contabilã a activelor nete ale entitãþii
depãºeºte capitalizarea de piaþã a acesteia. 

Valoarea recuperabilã

Activele ºi unitãþile generatoare de numerar (UGN) tre-
buie înregistrate la valorile lor recuperabile. Valoarea
recuperabilã este suma mai mare dintre valoarea justã a
unui activ sau cea a UGN, mai puþin costurile de vânzare
ºi valoarea sa de utilizare.

Nu este necesar sã se determine atât valoarea justã a
unui activ, mai puþin costurile de vânzare, cât ºi valoarea
sa de utilizare. Dacã oricare dintre aceste sume
depãºeºte valoarea contabilã a activului, activul nu este
depreciat ºi nu este necesar sã se estimeze ºi cealaltã
sumã.

Uneori, nu este posibil sã se determine valoarea justã
mai puþin costurile de vânzare, deoarece nu existã o
bazã pentru realizarea unei estimãri credibile a sumei
care poate fi obþinutã din vânzarea unui activ în cadrul
unei tranzacþii cu preþ obiectiv, de bunãvoie, între pãrþi
aflate în cunoºtinþã de cauzã. În acest caz, entitatea
poate folosi valoarea de utilizare a activului ca valoarea
sa recuperabilã. 

Pe de altã parte, dacã nu avem motive sã credem cã va-
loarea de utilizare a unui activ depãºeºte semnificativ
valoarea justã a acestuia mai puþin costurile de vânzare,

aceasta din urmã poate fi folositã ca valoare recuper-
abilã a activului.

Standardul permite utilizarea de estimãri, medii ºi faci-
litãþi de calcul pentru determinarea valorii juste, mai
puþin costurile de vânzare sau valoarea de utilizare‚
dacã acestea reprezintã o aproximare rezonabilã a cal-
culelor detaliate impuse de acest standard.

Fluxuri de trezorerie

Fluxurile de trezorerie utilizate la testarea deprecierii tre-
buie sã aibã la bazã un plan de afaceri care sã reflecte
impactul total al crizei economice. În practicã, acesta tre-
buie actualizat în cursul ultimului semestru al anului ºi
aprobat de cãtre conducere ºi consiliul de administraþie.
Previziunea sau planul de afaceri trebuie sã aibã la bazã
ipoteze rezonabile ºi justificabile, care vor predomina pe
durata de viaþã rãmasã a activului sau a UGN. Nu este
suficient sã ne bazãm, pur ºi simplu, pe o previziune
aprobatã. Proiecþiile trebuie comparate cu datele
disponibile pe piaþã.

Trebuie sã se þinã cont de urmãtoarele considerente în
estimarea proiecþiilor de fluxuri de trezorerie: 

Pentru Valoarea justã mai puþin costul de vânzare:

- toate cheltuielile cu capitalul (întreþinere, cât ºi
extindere) sunt incluse în proiecþiile de fluxuri de
trezorerie dacã acestea ar fi înregistrate de un
cumpãrãtor tipic;

- efectul achiziþiilor viitoare poate fi avut în vedere
pentru proiecþiile de fluxuri de trezorerie dacã
aceste achiziþii sunt rezonabile din punctul de
vedere al unui cumpãrãtor tipic;

- sinergiile trebuie excluse din proiecþiile fluxurilor
de trezorerie deoarece prezumþia cheie pentru
metoda valorii juste mai puþin costurile de vânzare
este aceea cã societatea este independentã.

Pentru Valoarea de utilizare:

- costurile de extindere a activitãþii (extindere
CAPEX) trebuie excluse din proiecþiile fluxurilor
de trezorerie;

- efectul achiziþiilor viitoare trebuie exclus;

- sinergiile trebuie incluse în proiecþiile fluxurilor de
trezorerie. Prezumþia cheie pentru metoda valorii
de utilizare este aceea cã societatea este consi-
deratã ca fãcând parte dintr-un grup.
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Rata de actualizare

Rata de actualizare trebuie sã reflecte valoarea tempo-
ralã a numerarului pentru perioadele pânã la sfârºitul
duratei de viaþã utilã a activului/UGN, riscurile de piaþã,
riscurile de þarã, riscurile specifice activelor/UGN, pre-
cum ºi alþi factori utilizaþi de participanþii pe piaþã la sta-
bilirea preþurilor fluxurilor de trezorerie viitoare, estimate
de entitate ca derivând din acel activ/UGN. 

Rata de actualizare utilizatã este rata care reflectã
riscurile specifice ale activului sau UGN. UGN diferite
pot garanta rate de actualizare diferite. 

Rata de actualizare nu trebuie ajustatã pentru riscurile
care au fost deja avute în vedere în proiecþiile fluxurilor
de trezorerie. În majoritatea cazurilor însã, calculele flux-
urilor de trezorerie actualizate pe baza bugetelor apro-
bate nu au fost ajustate la risc, astfel încât rata de actu-
alizare nu trebuie redusã. 

Rate diferite trebuie utilizate pentru perioade viitoare
diferite, cu riscuri diferite, acolo unde este cazul. 

Ca punct de plecare în calculul unei astfel de rate, con-
ducerea poate sã foloseascã costul mediu ponderat al
capitalului. În ciuda crizei financiare, nu sunt motive de
ajustare a abordãrii generale de calcul al costului de
capital; metodele de calcul al costului de capital trebuie
folosite în continuare. Cu toate acestea, reevaluarea
fiecãrei intrãri de date în calculul ºi evaluarea rezultatu-
lui general este necesarã ºi poate avea ca rezultat o ratã
de actualizare diferitã de cea utilizatã în situaþiile finan-
ciare ale anului anterior.

Rata de actualizare nu rezultã, pur ºi simplu, din apli-
carea unei formule. Este nevoie de exercitarea raþiona-
mentului profesional în cadrul exerciþiului de evaluare
generalã. 

Provizioane
La întocmirea situaþiilor financiare în contextul actual,
conducerea trebuie sã estimeze cu atenþie recu-
noaºterea ºi evaluarea provizioanelor. Domeniile princi-
pale sunt:

- recunoaºterea provizioanelor de restructurare; 

- recunoaºterea contractelor oneroase;

- evaluarea provizioanelor.

Recunoaºtere

Provizioanele trebuie recunoscute atunci când existã o
obligaþie legalã sau constructivã ca urmare a unui eveni-
ment anterior ºi când este probabil cã va exista o ieºire
de resurse. Conducerea trebuie sã ºtie cã un provizion
este recunoscut numai când obligaþia rezultã din eveni-
mente care au avut loc la data bilanþului contabil. Cele
douã domenii de care trebuie sã se þinã cont, în mod
special, în climatul actual sunt provizioanele pentru
restructurare ºi contractele oneroase.

Provizioane pentru restructurare

Situaþia actualã a pieþei a determinat multe societãþi sã
aibã în vedere reducerea operaþiunilor sau a forþei de
muncã. Aceste acþiuni pot conduce la cheltuieli de
restructurare. Un provizion de restructurare este recu-
noscut numai atunci când o societate a înregistrat o
obligaþie. Aceastã obligaþie este înregistratã numai când
conducerea are un plan oficial detaliat pentru restruc-
turare ºi a elaborat o estimare valabilã pentru cei afec-
taþi, conform cãreia planul va fi implementat. Planul
detaliat, în sine, nu constituie o obligaþie. Un provizion
nu trebuie recunoscut pânã când conducerea nu creazã
o obligaþie prin anunþarea sau începerea implementãrii
planului.

Un provizion pentru restructurare trebuie sã includã doar
cheltuielile directe rezultate din restructurare, care sunt
în mod obligatoriu rezultate din restructurare (ex. costuri
de reziliere a contractului, costuri de încetare a contrac-
tului de leasing) ºi nu sunt asociate cu activitãþile curente
ale entitãþii. 

Un provizion pentru restructurare exclude toate costurile
aferente activitãþii curente, cum ar fi relocare, recalificare
ºi marketing. Provizionul trebuie sã excludã ºi pierderile
viitoare din exploatare pânã la implementarea planului.

Contracte oneroase 

Un contract oneros este un contract în care costurile
inevitabile asociate îndeplinirii obligaþiilor contractuale
depãºesc beneficiile economice estimate ca rezultând
din acesta. Costurile inevitabile reflectã cele mai mici
costuri nete aferente încetãrii contractului, fie prin
îndeplinirea obligaþiilor, fie prin plata unei penalitãþi de
încetare a contractului.

Conducerea trebuie sã estimeze dacã actualul context
economic a fãcut ca un contract sã devinã oneros.
Contractele oneroase nu trebuie confundate cu pierde-
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rile viitoare din exploatare. Un contract nu este neapãrat
oneros doar pentru cã o entitate pierde bani. Contractele
oneroase trebuie evaluate individual, contract cu con-
tract. Conducerea trebuie sã estimeze beneficiile directe
ºi indirecte rezultate din contract atunci când stabilesc
dacã un contract este oneros. 

Evaluare

Provizioanele trebuie evaluate pe baza celei mai bune
estimãri a cheltuielilor necesare la sfârºitul perioadei de
raportare pentru stingerea obligaþiei. Cea mai bunã esti-
mare este suma pe care entitatea ar plãti-o în mod
rezonabil pentru stingerea obligaþiei, la sfârºitul perioa-
dei de raportare sau pentru a fi transferatã unui terþ.
Când valoarea temporalã a numerarului este semnifica-
tivã, provizionul trebuie ajustat pentru a reflecta valoarea
actualizatã a obligaþiei. Majorarea provizionului trebuie
recunoscutã ca ºi cost al îndatorãrii.

Provizioanele trebuie revizuite la sfârºitul fiecãrei pe-
rioade de raportare ºi ajustate pentru a reflecta cea mai
bunã estimare actualã. Aceastã revizuire ºi ajustarea
trebuie sã includã o revizuire a ratei de actualizare.
Modificãrile provizionului, inclusiv impactul modificãrii
ratei de actualizare, trebuie reflectate, în general, în con-
tul de profit ºi pierdere, ca ajustare a cheltuielilor rele-
vante.

Conducerea trebuie sã þinã cont, de asemenea, de reco-
mandãrile din IAS 1 cu privire la sursele principale ale
estimãrii incertitudinii în legãturã cu provizioanele. De
exemplu, modificãrile ipotezelor folosite la estimarea
unui provizion, inclusiv fluxurile de trezorerie viitoare ºi
rata de actualizare, pot avea ca rezultat diferite modi-
ficãri ale situaþiilor financiare. Conducerea trebuie sã
prezinte natura ipotezelor ºi senzitivitatea provizionului
la modificarea acelor ipoteze ºi sã furnizeze celelalte
informaþii cerute de IAS 37.

Evenimente ulterioare
Situaþia actualã a pieþei obligã conducerea sã evalueze
cu atenþie dacã evenimentele care au loc între data
bilanþului contabil ºi data aprobãrii trebuie reflectate în
situaþiile financiare. 

Evenimentele ulterioare datei bilanþului contabil sunt fie
evenimente care conduc la ajustarea situaþiilor financia-
re, fie evenimente care nu conduc la ajustarea situaþiilor
financiare. 

Evenimentele care conduc la ajustarea situaþiilor finan-
ciare prezintã probe suplimentare referitoare la condiþiile
existente la data bilanþului contabil - de exemplu, primi-
rea de informaþii ulterioare datei bilanþului contabil, care
indicã faptul cã un activ a fost depreciat la data bilanþu-
lui contabil sau cã valoarea unei pierderi din depreciere
recunoscutã iniþial pentru acel activ trebuie ajustatã. 

Evenimentele care nu conduc la ajustarea situaþiilor
financiare ºi care au avut loc dupã data bilanþului con-
tabil - de exemplu, când se înregistreazã o descreºtere
a valorii de piaþã a investiþiilor între data bilanþului con-
tabil ºi data aprobãrii. 

În mod normal, descreºterea valorii de piaþã nu
afecteazã situaþia investiþiilor la data bilanþului contabil,
ci reflectã evenimente care au apãrut ulterior. Prin
urmare, o entitate nu va ajusta sumele recunoscute în
situaþiile financiare ca investiþii.

Uneori, un eveniment care nu conduce la ajustarea situ-
aþiilor financiare poate avea efecte care conduc la
ajustare. De pildã, anunþarea unui plan privind întreru-
perea unei activitãþi, dupã sfârºitul anului, ar fi un eveni-
ment care nu conduce la ajustarea situaþiilor financiare,
din punctul de vedere al înregistrãrii unui provizion de
restructurare. Cu toate acestea, ar putea fi un eveniment
care conduce la ajustarea situaþiilor financiare dacã
activele aferente ar fi depreciate.

Valorile contabile ale activelor ºi datoriilor la data bilanþu-
lui contabil sunt ajustate doar ca evenimente care con-
duc la ajustarea situaþiilor financiare. Evenimentele sem-
nificative, ulterioare datei bilanþului contabil, vor fi
prezentate.

Continuitatea activitãþii
Criza creditelor ºi efectele sale asupra tuturor soci-
etãþilor fac ca prezumþia de continuitate a activitãþii sã nu
mai fie o concluzie prestabilitã. Problemele majore
legate de lichiditãþi, care afecteazã bãncile, societãþile
de asigurãri, retailerii ºi producãtorii de maºini, demon-
streazã cã menþinerea continuitãþii activitãþii – adicã
deþinerea de fonduri suficiente pentru a-ºi putea îndepli-
ni obligaþiile ajunse la scadenþã, timp de cel puþin
douãsprezece luni de la data bilanþului contabil – este, în
prezent, o problemã realã pentru multe societãþi.

Urmãtoarele sunt exemple de evenimente sau condiþii
care, individual sau în ansamblu, pot pune semnificativ
la îndoialã prezumþia de continuitate a activitãþii:
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- împrumuturi pe termen scurt care se apropie de
scadenþã sau rolul major al împrumuturilor pe ter-
men scurt în finanþarea activelor pe termen lung;

- indicii ale retragerii sprijinului financiar de cãtre
debitori ºi alþi creditori;

- dificultãþi financiare pentru principalii clienþi, furni-
zori sau împrumutãtori;

- indicatori financiari cheie nefavorabili;

- deteriorarea semnificativã a valorii activelor uti-
lizate la generarea de fluxuri de trezorerie;

- respectarea cu dificultate a termenilor contractelor
de împrumut, inclusiv a angajamentelor.

Conducerea trebuie sã evalueze dacã mai este adecvat
sã întocmeascã situaþii financiare în baza principiului
continuitãþii activitãþii. 

Prezentarea informaþiilor este, de asemenea, importan-
tã, mai ales atunci când concluziile unei entitãþi au la
bazã ipoteze care sunt afectate de incertitudini semni-
ficative. 

Se va acorda o atenþie specialã prezentãrii de informaþii
referitoare la lichiditãþi conform IFRS 7, precum ºi raþio-
namentului critic ºi prezentãrilor de informaþii estimative
conform IAS 1. 

IAS 1 cuprinde o cerinþã suplimentarã referitoare la
prezentãri specifice pentru cazul în care „incertitudini
semnificative” cu privire la evenimente viitoare „pun la
îndoialã semnificativ” capacitatea entitãþii de a-ºi conti-
nua activitatea. 

Pentru utilizatorii situaþiilor financiare trebuie sã fie clar
de ce se considerã cã o societate îºi va continua activi-
tatea, care sunt ipotezele care au condus la aceastã
concluzie ºi care sunt riscurile ca evenimentele reale sã
fie diferite de estimãri.

Prezentarea informaþiilor
Evenimentele actuale de pe piaþã necesitã o serie de
prezentãri suplimentare. IFRS 7 este relevant în acest
sens, necesitând acordarea unei atenþii speciale înde-
plinirii obiectivelor stabilite de IFRS 7.

Cerinþele de prezentãri specifice care trebuie avute în
vedere sunt urmãtoarele:

- IAS 1 paragraful 116 – surse principale ale es-

timãrii incertitudinii (ex. provizioane, contingenþe
referitoare la impozitul pe venit);

- IAS 1 paragraful 113 – raþionamente contabile
semnificative (ex. rezerve pentru venituri din
vânzãri, depreciere);

- IAS 1 paragraful 23 – dacã existã incertitudini
semnificative referitoare la continuitatea activitãþii;

- IFRS 7 paragraful 10 – valoarea oricãrei modi-
ficãri a valorii juste a obligaþiei financiare
atribuibile modificãrii riscului de credit asociat
acelei obligaþii;

- IFRS 7 paragraful 27 - metode ºi ipoteze utilizate
la determinarea valorii juste; efectul modificãrilor
potenþiale rezonabile asupra prezumþiilor pentru
care se folosesc tehnici de evaluare nesusþinute
de date de piaþã observabile;

- IFRS 7 paragraful 33 – prezentãri calitative referi-
toare la expunerea la risc (incluzând riscul de
credit ºi riscul de lichiditate), politici de gestionare
a riscului ºi metode utilizate la evaluarea riscului;

- IFRS 7 paragraful 34 – prezentãri sumare cantita-
tive referitoare la expunerea la risc (incluzând
riscul de credit ºi riscul de lichiditate), incluzând
concentrãrile de risc;

- IFRS 7 paragrafele 36 - 38 – prezentãri referitoare
la riscul de credit, incluzând expunerea la riscul
maxim de credit rezultat din angajamentele de
împrumut ºi garanþiile aferente4;

- IFRS 7 paragraful 39 - prezentãri referitoare la
riscul de lichiditate, incluzând modul cum ges-
tioneazã conducerea riscul de lichiditate rezultat
din plata obligaþiilor ºi orice modificãri ale politicii
de lichiditate; ºi

- IFRS 7 paragrafele 40 - 42 - prezentãri referitoare
la riscul de piaþã, inclusiv ceea ce este considerat
ca posibilã modificare a variabilei de risc conform
paragrafului 40(a) al IFRS 7, având în vedere
evenimentele actuale de pe piaþã.
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Introducere
Într-o economie instabilã, entitãþile
sectorului public se confruntã cu difi-
cultatea asigurãrii echilibrului între
resursele limitate ºi cererea ascen-
dentã de servicii publice. În acest
context, informaþiile financiare de
calitate sunt esenþiale pentru un
management eficient al sectorului
public. Prin cercetarea fundamentalã
întreprinsã explicitãm conceptele de
contabilitate de angajamente ºi con-
tabilitate de casã, analizãm adop-
tarea contabilitãþii de casã ºi a celei
de angajamente ca bazã de ra-
portare în sectorul public internaþio-
nal, european, naþional ºi identificãm
avantajele ºi limitele utilizãrii con-
tabilitãþii de angajamente ºi de casã. 

Deoarece utilizarea contabilitãþii de
angajamente ca bazã de raportare a
performanþei financiare în sectorul
public asigurã o mai mare trans-
parenþã, relevanþã, credibilitate infor-
maþiilor ºi rãspunde nevoilor infor-
maþionale reale ale sectorului public
din România, propunem adoptarea
integralã a contabilitãþii de angaja-
mente. 

292/2010

Contabilitatea de angajamente
versus contabilitatea de casã

în raportarea performanþei
financiare a entitãþilor 

sectorului public

Accrual Accounting versus Cash Accounting
in Reporting the Financial Performance 

of the Public Sector Entities  
The public sector entities must answer the users' increasing demands of quality pub-
lic services, the requests for more responsibility and transparency in terms of allotment
and usage of public resources into a coercive environment created by the existing reg-
ulations, resource limitations and difficulties in providing relevant, credible and compa-
rable information regarding the financial performance of the entity. 

This fundamental research considers the problem of adopting the (integral) accrual
accounting, as a basis of reporting the financial performance of the public sector enti-
ties at national and international levels. 

The study takes into account a synthesis of the articles published by national and inter-
national accounting regulators, works put forward on the matter. There are explained
the concepts of accrual accounting and cash accounting from the point of view of
accounting theoreticians and regulators, the adoption of cash and accrual accounting
is analysed as a reporting basis in the European and international public sector, there
are identified the advantages and limitations of using accrual and cash accounting as
reporting basis. There is analysed the basis of reporting the financial performance in
the public sector in Romania and it is proposed the integral adoption of accrual
accounting, basis responding to the real informational needs of the public sector enti-
ties, too.

Key words: public sector entity, accrual accounting, cash accounting, 
financial performance, result 
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Metodologia cercetãrii
Cercetarea noastrã are ca obiectiv
sã dezvolte conceptul de contabili-
tate de angajamente (integralã) ca
bazã de raportare a performanþei
entitãþilor sectorului public în contex-
tul economic actual ºi al tendinþelor
europene ºi internaþionale în dome-
niu. Demersul cercetãrii are în ve-
dere o sintezã a ideilor publicate pe
aceastã temã în literatura de specia-
litate, a reglementãrilor elaborate de
normalizatorii contabili naþionali ºi
internaþionali, de organisme ale pro-
fesiei contabile.

Pentru atingerea obiectivului propus
vom utiliza o metodologie de cerce-
tare fundamentalã. De asemenea,
vom face recurs la mecanisme de-
ductive ºi inductive de cercetare pen-
tru delimitarea conceptelor de con-
tabilitate de angajamente, contabili-
tate de casã, analiza comparativã a
raportãrii la nivelul sectorului public
internaþional pe baza contabilitãþii de
angajamente ºi de casã, identificarea
avantajelor ºi limitelor utilizãrii con-
tabilitãþii de angajamente ºi de casã
ca bazã de raportare, precum ºi ana-
liza criticã a cuplului contabilitate de
casã-contabilitate de angajamente,
bazã de raportare a performanþei în
entitãþile sectorului public din Ro-
mânia. 

Aceastã cercetare este finanþatã de
Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþi-
fice din Învãþãmântul Superior (CNC-
SIS) prin proiectul de cercetare
PNCDI II – Program IDEI, cod
ID_1827, contractul nr.955/
19.01.2009, Panoptic privind cono-
taþiile conceptului de performanþã în

entitãþile sectorului public din Ro-
mânia-creare versus diseminare.

Delimitãri conceptuale
privind contabilitatea 

de angajamente ºi 
contabilitatea de casã 

în sectorul public
Contabilitatea de angajamente 
(contabilitate de exerciþiu/baza de
angajamente) reprezintã, conform
IPSAS 1 Prezentarea situaþiilor finan-
ciare1, un principiu de contabilizare
conform cãruia tranzacþiile ºi eveni-
mentele sunt recunoscute atunci
când apar ºi nu atunci când se con-
cretizeazã în numerar sau în echiva-
lente de numerar primite sau plãtite.
Elementele recunoscute conform
acestei baze de raportare sunt
activele, datoriile, capitalurile proprii
(activele nete), veniturile, cheltuielile.
Criteriile de recunoaºtere sunt urmã-
toarele:

activele sunt recunoscute atunci
când este probabil ca beneficiile
economice viitoare sã se constitu-
ie în fluxuri cãtre entitate ºi activul
are un cost sau o valoare care
poate fi evaluat în mod credibil;

datoriile sunt recunoscute atunci
când este probabil ca o ieºire de
resurse generatoare de beneficii
economice sã rezulte din stinge-
rea unei datorii prezente, iar va-
loarea la care va avea loc poate fi
determinatã credibil;

veniturile sunt recunoscute atunci
când are loc o creºtere a benefici-
ilor economice viitoare în perioa-

da exerciþiului, asociatã unei
creºteri de active sau reduceri de
datorii ºi aceasta poate fi evaluatã
în mod credibil;

cheltuielile sunt recunoscute
atunci când are loc o diminuare a
beneficiilor economice viitoare
asociate unei reduceri de active
sau creºteri de datorii ºi aceasta
poate fi evaluatã în mod credibil.

Raportatã la nivel european, conta-
bilitatea de angajamente (ABAC,
Accrual Based Accounting) este o
componentã a reformei contabile din
anul 2005, prin care Comisia Euro-
peanã s-a angajat sã elaboreze un
sistem de raportare financiarã în con-
formitate cu tendinþele internaþionale
în domeniu, care pun accent pe
transparenþã ºi acurateþe. Reforma a
constat în trecerea de la contabili-
tatea de casã la contabilitatea de an-
gajamente, consideratã fundamen-
talã pentru garantarea unui control
eficient al cheltuielilor, minimizarea
riscului de eroare ºi îmbunãtãþirea
gestionãrii curente a fondurilor Uni-
unii Europene.

În viziunea lui Lande2, introducerea
contabilitãþii de angajamente impune
o reformã culturalã a managementu-
lui public ºi, de asemenea, luarea în
considerare a utilitãþii ºi a finalitãþii
informaþiei contabile. Într-o altã abor-
dare, Milot3 apreciazã cã aplicarea
contabilitãþii de angajamente la toate
nivelele ierahice ale statului pre-
supune sã se þinã cont în mod real de
numeroasele particularitãþi ale aces-
tora.

Robert & Colibert4 considerã conta-
bilitatea de angajamente instrumen-
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1 IPSAS 1 Prezentarea situaþiilor financiare, Manualul de Standarde Internaþionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, vol.
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ables des États, Colloque, 18-19 septembrie 2008, Franþa, pp. 4
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comptables des États, Colloque, 18-19 septembrie 2008, Franþa, pp. 4-5

4 Robert, F., R., Colibert, J., Les normes IPSAS et le secteur public, Ed. Dunod, Paris, 2008, pp. 15-16



tul de mãsurare a performanþei în
sectorul public, deoarece recunoaºte
cheltuielile exerciþiului în corelaþie cu
veniturile corespondente.

La polul opus, contabilitatea de casã
(contabilitate pe bazã de numerar)
reprezintã, conform IPSAS Raporta-
rea financiarã conform contabilitãþii
de casã5, o bazã de contabilitate care
recunoaºte tranzacþiile ºi alte eveni-
mentele atunci când numerarul se
încaseazã sau se plãteºte. Deºi sim-
plu de aplicat, contabilitatea de casã
nu permite reconcilierea completã a
tuturor cheltuielilor angajate ºi a veni-
turilor încasate într-o anumitã pe-
rioadã.

Cercetãrile efectuate evidenþiazã cã
varietatea sistemelor contabile se
reflectã ºi în tipologia contabilitãþii de
angajamente ºi de casã, respectiv în
formele hibride ale acestora, astfel:
contabilitate de angajamente (inte-
gralã), contabilitate de angajamente
modificatã, contabilitate de casã
(integralã), contabilitate de casã
modificatã.

Contabilitatea de angajamente modi-
ficatã constã în prezentarea parþialã
a activelor ºi capitalurilor statului, dar
care înregistreazã tranzacþiile ºi eve-
nimentele în funcþie de faptul genera-
tor.

Contabilitatea de casã modificatã în-
registreazã câteva active ºi pasive
monetare, dar rãmâne fundamentatã
pe încasãri ºi plãþi în ceea ce pri-
veºte înregistrarea tranzacþiilor.

Pentru a identifica diferenþele dintre
contabilitatea de angajamente ºi
contabilitatea de casã, presupunem
cã o entitate a sectorului public sani-
tar efectueazã în luna decembrie
200X urmãtoarele tranzacþii: primeº-
te factura de energie electricã în va-
loare de 800 u.m., pe care o plãteºte

în luna ianuarie 200X+1 ºi efectuea-
zã servicii medicale pacienþilor unei
entitãþi din sectorul privat, pe bazã de
facturã, în valoare de 1.200 u.m., din
care încaseazã în luna curentã 300
u.m., iar restul în luna ianuarie.
Instrumentarea contabilã a tranzacþi-
ilor menþionate conform celor douã
baze, numerar ºi angajament, se
prezintã în Tabelul 1. 

Analiza informaþiilor prezentate dual
reflectã cã momentul recunoaºterii
tranzacþiilor în contabilitate diferenþi-
azã net cele douã baze de raportare.
Astfel, aplicarea principiilor contabili-
tãþii de casã conduce la subevalu-
area veniturilor, cheltuielilor ºi a sur-
plusului exerciþiului 200X, determinat
pe baza relaþiei: venituri încasate –
cheltuieli plãtite ºi implicit, supraeva-
luarea aceloraºi elemente în exerci-
þiul 200X+1. 

Diametral opusã, contabilitatea de
angajamente delimiteazã tranzacþiile
în funcþie de perioada la care se
referã. Fundamentatã pe principiul
conectãrii cheltuielilor la venituri,
baza de angajamente atribuie sur-
plusului exerciþiului 200X veniturile
obþinute ºi cheltuielile angajate în
cursul acestuia, pe baza relaþiei: ve-
nituri obþinute – cheltuieli angajate,
oferind utilizatorilor informaþii privind
performanþa financiarã realã a en-
titãþii. 

Contabilitatea de 
angajamente versus

contabilitatea de casã,
bazã de raportare 

în sectorul public la
nivel internaþional 

Raportarea preponderentã pe baza
contabilitãþii de angajamente în enti-
tãþile sectorului public mondial este
argumentatã de studiul realizat de
Comitetul IFAC pentru Contabili Pro-
fesioniºti Angajaþi (PAIB) în colabo-
rare cu Institutul Autorizat de Finanþe
Publice ºi Contabilitate (CIPFA) din
Marea Britanie, pe un eºantion de
250 de entitãþi din sectorul public de
la toate nivelurile guvernamentale,
din sectoare variate, respectiv, con-
silii municipale, servicii publice ºi
diverse ministere din 41 de þãri. Prin-
tre întrebãrile studiului se numãrã ºi
cele privind utilizarea contabilitãþii de
angajamente, a contabilitãþii de casã
sau a unei combinaþii a celor douã,
ca bazã pentru procesul bugetar,
procesul de alocare a fondurilor ºi de
raportare financiarã. Rezultatele stu-
diului sunt prezentate în Tabelul 2.

Studiul efectuat evidenþiazã cã
65,8% dintre entitãþile sectorului pu-
blic, indiferent de tipologia acestuia,
folosesc ca bazã a procesului buge-
tar contabilitatea de angajamente,
28% -  contabilitatea de casã, iar
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6,2% - o formã hibridã a contabilitãþii
de angajamente ºi de casã. Analizate
din perspectiva þãrilor, rezultatele
reflectã discrepanþe semnificative
privind aplicarea contabilitãþii de an-
gajamente ºi de casã. Astfel, în ma-
joritatea þãrilor, angajamentul este
baza procesului bugetar (Regatul
Unit al Marii Britanii 90,5%, Australia
ºi Olanda 66,7%, Canada 58,3%),
însã, în SUA (58,8%), Pakistan
(54,5%) ºi în celelalte þãri predominã
contabilitatea de casã. 

În ceea ce priveºte alocarea fondu-
rilor, 58,4% dintre repondenþi alocã
fondurile pe bazã de angajament,
36,2% pe bazã de numerar ºi numai
5,4% pe baza combinaþiei contabili-
tate de casã-contabilitate de angaja-
mente. Din punct de vedere al þãrilor,
se detaºeazã Regatul Unit al Marii
Britanii (76,8%), Olanda (66,7%),
Australia (64,7%), Canada (54,5%),
în care angajamentul este baza pro-
cesului de alocare a fondurilor, în
timp ce în SUA (61,1%), Pakistan

(55,6%) ºi celelalte þãri prevaleazã
numerarul. 

Examinarea rezultatelor sondajului
privind baza raportãrii financiare
reflectã cã ponderea semnificativã
(79,1%) o deþin entitãþile care utili-
zeazã contabilitatea de angajamen-
te, 15,6% contabilitatea de casã ºi
5,3% combinaþia contabilitate de
casã ºi angajament. De asemenea,
se remarcã faptul cã în toate þãrile
participante la sondaj, inclusiv în cele
în care procesul bugetar ºi alocarea
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fondurilor au la bazã contabilitatea
de casã (Pakistan 81,8%, SUA
66,7%, alte þãri 66,7%), contabilita-
tea de angajamente este fundamen-
tul raportãrii financiare.

Din punct de vedere al gradului în
care structurile curente de mãsurare
a performanþei financiare pe baza
contabilitãþii de angajamente rãs-
pund aºteptãrilor entitãþilor sectorului
public, studiul evidenþiazã cã, indife-
rent de tipologia ºi þara de origine,

entitãþile care utilizeazã contabili-
tatea de angajamente pentru proce-
sul lor bugetar, alocarea de fonduri
ºi/sau procesele de raportare finan-
ciarã sunt în general mai satisfãcute
de structurile lor de mãsurare a per-
formanþei financiare decât cele care
folosesc contabilitatea de casã 
(tabel 3).

La nivel european, un studiu compa-
rativ6 privind sistemele contabile în
Uniunea Europeanã evidenþiazã cã

27% dintre þãri aplicã o contabilitate
de casã integralã, 3% - o contabili-
tate de casã modificatã, 21% - o con-
tabilitate de angajamente integralã ºi
21% - o contabilitate de angajamente
modificatã. 

Analiza bazelor de raportare a per-
formanþei financiare a entitãþilor sec-
torului public la nivel european reflec-
tã practicarea contabilitãþii de anga-
jamente. În acest sens, prezentãm
experienþa urmãtoarelor þãri:
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În Estonia, deºi nu existã o expe-
rienþã vastã în utilizarea contabili-
tãþii de angajamente ca bazã de
raportare, pe care a adoptat-o în
2004 ºi menþine cuplul contabilita-
te de casã-contabilitate de anga-
jamente (contabilitatea de casã
numai pentru urmãrirea bugetului)
aceasta a contribuit la îmbunãtãþi-
rea transparenþei utilizãrii resur-
selor. 

În Franþa, contabilitatea de anga-
jamente s-a circumscris reformei
globale de modernizare a mana-
gementului public demaratã în
anul 2004 ºi a permis eficienti-
zarea monitorizãrii cheltuielilor,
mãsurarea costurilor bunurilor ºi
serviciilor ºi a introdus conceptul
de echitate intergeneraþii. 

Regatul Unit al Marii Britanii prac-
ticã din anul 1980 contabilitatea
de angajamente, când informaþiile
furnizate de contabilitatea de
casã s-au dovedit insuficiente.
Raportarea pe baza contabilitãþii
de angajamente a contribuit la
îmbunãtãþirea transparenþei, la
mãsurarea performanþei, a costu-
lui total al tranzacþiilor ºi la evalu-
area eficacitãþii managementului. 

Slovacia a decis raportarea pe
baza contabilitãþii de angaja-
mente în contextul reformelor
instituþionale din perioada 1998-
2006 susþinute de Banca Mon-
dialã, când contabilitatea de casã
nu a rãspuns suficient realizãrii
obiectivelor acestora.

Suedia a introdus integral con-
tabilitatea de angajamente în anul
1993 în cadrul reformei complexe
privind gestiunea publicã. În acest
mod s-au îmbunãtãþit informaþiile
privind activele deþinute de stat,
alocarea resurselor pe obiective
ºi performanþa. De asemenea,
raportarea pe bazã de angaja-
ment a reprezentat fundamentul

gestiunii prin rezultate, implemen-
tatã în 1990.

Cercetarea rezultatelor studiilor efec-
tuate reflectã orientarea þãrilor euro-
pene, dar ºi a celor de pe alte conti-
nente, spre adoptarea contabilitãþii
de angajamente, ca bazã de raporta-
re financiarã în entitãþile sectorului
public. Procesul de trecere de la con-
tabilitatea de casã la cea de angaja-
mente nu a fost lipsit de dificultãþi:
particularitãþile sectorului public, dis-
paritatea sistemelor contabile ºi insu-
ficienta pregãtire a personalului im-
plicat sunt numai câteva dintre aces-
tea. Însã avantajele sunt evidente: in-
troducerea performanþei în manage-
mentul public, îmbunãtãþirea trans-
parenþei informaþiilor privind utiliza-
rea resurselor, alocarea resurselor
conform obiectivelor, mãsurarea cos-
tului real al bunurilor ºi serviciilor de-
terminã furnizarea de informaþii rele-
vante, credibile ºi comparabile pri-
vind performanþa financiarã a en-
titãþilor sectorului public.

Contabilitatea de 
angajamente versus

contabilitatea de casã în
raportarea performanþei

financiare a entitãþilor
sectorului public din

România-abordare 
tridimensionalã: 
avantaje, limite, 

incertitudini
În România, raportarea performanþei
financiare a avut la bazã contabilita-
tea de casã, încã de la apariþia Legii
contabilitãþii publice din 1929 ºi pânã
în 2005 când contabilitatea de casã a
fost completatã cu cea de angaja-
mente, prin adoptarea Ordinului mi-
nistrului finanþelor publice nr. 1917/
2005 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind organizarea ºi
conducerea contabilitãþii instituþiilor
publice, Planul de conturi pentru
instituþiile publice ºi instrucþiunile de
aplicare a acestuia. Suplimentarea
contabilitãþii de casã cu contabilitatea
de angajamente s-a înscris în strate-
gia de dezvoltare a contabilitãþii enti-
tãþilor din sectorul public ca urmare a
asumãrii de cãtre România a stra-
tegiei de aderare la statutul de mem-
bru cu drepturi depline al Uniunii
Europene. 

În viziunea normalizatorilor naþionali,
conform cuplului contabilitate de
casã-contabilitate de angajamente,
performanþa financiarã este reflec-
tatã de contul de rezultat patrimonial
ºi contul de execuþie bugetarã, com-
ponente ale situaþiilor financiare. Cer-
cetarea informaþiilor privind perfor-
manþa degajate de situaþiile financia-
re evidenþiazã urmãtoarele compo-
nente, delimitate conform tabelului 4.

Pentru a reliefa concret modul în
care performanþa financiarã este
raportatã pe baza combinaþiei con-
tabilitate de casã-contabilitate de
angajamente, în situaþiile financiare,
reluãm exemplul prezentat anterior
(tabelul nr.1) în tabelul 5.

Analiza performanþei financiare ra-
portatã pe baza contabilitãþii de an-
gajamente oferã utilizatorilor informa-
þii privind: sursele, alocarea ºi utilizã-
rile resurselor financiare, modul în
care entitatea ºi-a finanþat activitãþile
ºi ºi-a acoperit necesarul de numerar,
precum ºi modul în care toþi factorii
de producþie au concurat la formarea
rezultatului în forma sa economicã.
Performanþa raportatã pe baza con-
tabilitãþii de casã oferã utilizatorilor
informaþii privind fluxurile de numerar,
deoarece rezultatul execuþiei se
determinã ca diferenþã între veniturile
încasate ºi cheltuielile plãtite. 

Examinarea modului de reflectare a
performanþei pe baza mix-ului con-
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tabilitate de casã-contabilitate de
angajamente reflectã confuzia dintre
situaþia fluxurilor de numerar ºi contul
de execuþie bugetarã. Prin urmare,
considerãm cã valoarea informaþio-
nalã conferitã de normalizatorii con-
tabili naþionali contului de execuþie
bugetarã, aceea de a degaja rezul-
tatul execuþiei, este redundantã ºi
nerealistã. Aceastã componentã a
situaþiilor financiare, contul de exe-
cuþie bugetarã, realizeazã interfaþa
cu bugetul. În acest sens, conform
IPSAS 24 Prezentarea informaþiilor
privind bugetul în situaþiile financiare,
o entitate care are ca bazã de rapor-
tare contabilitatea de angajamente ºi
îºi publicã bugetul aprobat, trebuie
sã prezinte o comparaþie a valorilor
bugetare pentru care este responsa-
bilã în mod public ºi pentru care rãs-
punde oficial cu valorile reale printr-o
situaþie financiarã suplimentarã, fie

352/2010

Contabilitatea de angajamente versus contabilitatea de casã



prin coloane suplimentare ale buge-
tului în situaþia încasãrilor ºi plãþilor în
numerar. Comparaþia valorilor buge-
tare cu cele reale trebuie sã prezinte
separat pentru fiecare nivel de supra-
veghere legislativã: valorile bugetare
iniþiale ºi finale; valorile reale pe bazã
de comparaþie; ºi prezentarea, în
note, a explicaþiei privind diferenþele
semnificative dintre bugetul pentru
care entitatea rãspunde oficial ºi va-
lorile reale, cu excepþia cazului în
care aceastã explicaþie este inclusã
în alte documente publice emise în
corelaþie cu situaþiile financiare ºi se
fac referinþe încruciºate la acele do-
cumente în note. Diferenþele dintre
valorile reale ºi valorile bugetare în
bugetul iniþial sau în cel final pot fi
prezentate în situaþiile financiare
pentru a oferi informaþii exhaustive. 

Includerea în situaþiile financiare a
valorilor bugetare iniþiale ºi finale, a
valorilor reale pe o bazã de compa-
raþie cu bugetul ºi a diferenþelor din-
tre valorile reale ºi bugetare permite
utilizatorilor de informaþii financiare
sã identifice mãsura în care resurse-
le au fost obþinute ºi utilizate în con-
formitate cu bugetul aprobat, dar ºi
motivele privind abaterile semnifica-
tive de la bugetul aprobat pentru care
entitatea este responsabilã în mod
public. 

Cercetarea informaþiilor privind per-
formanþa financiarã raportatã pe
baza contabilitãþii de angajamente
relevã avantaje ºi dezavantaje ale
utilizãrii acesteia în România prezen-
tate în tabelul 6.

Examinarea stadiului de aliniere a
contabilitãþii publice din România la
coordonatele internaþionale evidenþi-
azã cã adoptarea contabilitãþii de
angajamente ca bazã de raportare a
performanþei financiare în sectorul
public este incertã. Aceastã afirmaþie
o argumentãm pe de o parte prin fap-
tul cã programul de dezvoltare a con-
tabilitãþii publice demarat în anul

2005 nu a mai avansat pânã în pre-
zent, iar, pe de altã parte, nu existã
modalitãþi coercitive privind obligati-
vitatea aplicãrii Standardelor Interna-
þionale de Contabilitate pentru Secto-
rul Public (IPSAS) începând cu anul
2010. În consecinþã, informaþiile pri-
vind performanþa financiarã rãmân
confuze, iar deciziile luate pe baza
acestora, insuficient fundamentate ºi
nerealiste. 

Concluzii
Cercetarea efectuatã evidenþiazã cã,
la nivel european ºi internaþional,
contabilitatea de angajamente re-
prezintã baza de raportare a perfor-

manþei financiare în entitãþile sec-
torului public. În România, menþine-
rea cuplului contabilitate de casã-
contabilitate de angajamente, ca
bazã de raportare financiarã, gene-
reazã confuzie privind informaþiile
care definesc performanþa degajatã
prin situaþiile financiare ºi nu rãs-
punde nevoilor informaþionale actu-
ale ale sectorului public. Considerãm
cã adoptarea contabilitãþii de anga-
jamente va elimina confuziile referi-
toare la definirea performanþei finan-
ciare în sectorul public, va asigura o
mai mare transparenþã ºi exhaustivi-
tate informaþiilor privind performanþa
financiarã ºi un management mai efi-
cient al banului public.

36

Cercetãri în audit ºi raportãri financiare

Biondi, Y., De Charybde de la comptabilité de caisse en Scylla de la comptabilité
patrimoniale, Revue de la régulation [En ligne], nr.3/4, semestrul 2, 2008,
disponibil la http://regulation.revues.org/index5003.html

Calu, D., Istorie ºi dezvoltare privind contabilitatea în România, Ed. Economicã,
Bucureºti, 2005

Dascãlu, C., Niºulescu, I., Caraiani, C., ªtefãnescu, A., Pitulice, C., Convergenþa
contabilitãþii publice din România la Standardele Internaþionale de Contabilitate
pentru Sectorul Public, Ed. CECCAR, Bucureºti, 2006

Dupuis, J., La comptabilité d’exercice integralé, 2004, disponibil la http://dsp-
psd.pwgsc.gc.Ca/ Collection-R/LoPBdP/PRB-f/PRB0404-f.pdf

Magnet, J., Éléments de comptabilité publique, Ed. L.G.D.J., Paris, 2001
Robert, F., R., Colibert, J., Les normes IPSAS et le secteur public, Ed. Dunod,

Paris, 2008
ªtefãnescu, A., Þurlea, E, Contabilitate ºi audit intern în instituþiile publice, Ed.

Renaissance, Bucureºti, 2008
IFAC, Developments in Performance Measurement Structures in Public Sector

Entities, 2008 
IFAC, Standarde Internaþionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, traducere,

Ed. CECCAR, Bucureºti, 2005
IFAC, Manualul de Standarde Internaþionale de Contabilitate pentru Sectorul

Public, vol. I, II, traducere, Ed. CECCAR, Bucureºti, 2009
Ministere du budget des comptes publics et de la fonction publique, Direction

Generale des Finances Publiques, L’importance des systèmes de contrôle
dans la réussite des réformes comptables des États, Colloque, 18-19 septem-
bre 2008, Franþa, în cadrul cãruia au prezentat alocuþiuni Lande, E., Milot, J.,
P., Lajoumard, D., disponibil la www.aist-tresor.com

Ministerul Finanþelor Publice, Ordinul Ministrului Finanþelor Publice nr. 1917/2005
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea ºi conducerea
contabilitãþii instituþiilor publice, Planul de conturi pentru instituþiile publice ºi
instrucþiunile de aplicare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României
nr. 1.18 bis din 29.12.2005.

Bibliografie



Introducere
Etapa de pregãtire a misiunii de audit intern necesitã din
partea echipei de auditori capacitatea de a studia ºi de a
înþelege, precum ºi o bunã cunoaºtere a domeniului de
auditat. În cursul acestei etape, auditorilor interni
desemnaþi sã desfãºoare misiunea li se cere sã probeze
reale calitãþi de sintezã ºi creativitate.

Activitãþile de identificare ºi analizã a obiectelor dome-
niului care urmeazã a fi auditat (activitãþi, operaþii) ºi a
riscurilor asociate acestora ocupã un loc central în
pregãtirea misiunii de audit. În context, se dovedeºte
necesar ca în organizaþie sã fie pus la punct un cadru al
evaluãrii riscurilor, iar acesta trebuie sã se bazeze, pe
cât posibil, pe dovezi independente ºi imparþiale, sã aibã
în vedere toate pãrþile interesate, afectate de aceste
riscuri ºi sã se evite confuziile între evaluarea riscurilor
ºi aprecierea caracterului acceptabil al riscului1. Cadrul
evaluãrii riscurilor ajutã, deci, la selectarea obiectelor
auditabile ºi la stabilirea ariei de cuprindere a auditului
care urmeazã a fi efectuat.

Pentru tipurile de riscuri care se preteazã la o diagnosti-
care numericã (în special, riscurile financiare) pot fi uti-
lizate diverse modele de analizã a riscurilor. Cu ajutorul
lor se determinã mãrimea riscurilor, iar pe baza puncta-
jelor totale calculate se realizeazã clasarea riscurilor în:
riscuri ridicate, riscuri medii ºi riscuri scãzute. 

Rezultatul evaluãrii fiecãrei activitãþi/operaþiuni ºi ierar-
hizarea acestora, în funcþie de riscurile asociate, cuan-
tificate, sunt prezentate într-un tabel cu „puncte tari ºi
puncte slabe”, întocmit în scopul orientãrii activitãþii de
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audit intern, respectiv al stabilirii tematicii în detaliu a
misiunii.

Pe baza tematicii în detaliu, se întocmeºte programul
misiunii de audit care, pentru fiecare obiect cuprins în
tematicã, detaliazã examinãrile concrete de efectuat
precum ºi repartizarea acestora pe membrii echipei de
audit2. 

Despre importanþa pregãtirii misiunii de audit, Jacques
Renard afirmã cã aceasta reprezintã „defriºarea, aratul
ºi semãnatul misiunii de audit”3.

Metodologia de 
cercetare

În acest studiu ne-am propus ca, pe baza cercetãrii
atente a diverselor modele de analizã a riscurilor, întâl-
nite în literatura de specialitate ºi utilizate în practica
auditului intern, sã construiam, mai întâi, un model gen-
eral de evaluare a riscurilor în pregãtirea misiunii de
audit intern, apoi sã adaptãm la specificul organizaþiilor
publice din þara noastrã un model concret de evaluare a
riscurilor care a fost prezentat de experþii din Anglia în
cadrul Proiectului Phare „Dezvoltarea auditului de per-
formanþã ºi a auditului de sistem în România”4 ºi sã
arãtãm cum poate fi el utilizat în pregãtirea unei misiuni
de audit intern.

Studiul de caz prezentat are caracter demonstrativ ºi a
fost elaborat pe baza bunei practici acumulate în eva-
luãrile dispuse de ministrul finanþelor în scopul furnizãrii
asigurãrii cã a fost atins acel nivel în administrarea fon-
durilor publice de cãtre ordonatorii principali de credite,
care sã facã posibilã integrarea controlului financiar pre-
ventiv în sfera rãspunderii manageriale5.

Fazele procedurii de analizã 
a riscurilor

Procedura de analizã a riscurilor în pregãtirea misiunii
de audit implicã parcurgerea urmãtoarelor faze: 

identificarea obiectelor auditabile;

identificarea riscurilor asociate obiectelor auditabile;

stabilirea factorilor, ponderilor ºi a scãrii nivelurilor de
apreciere a riscurilor;

elaborarea Chestionarului de luare la cunoºtinþã –
C.L.C.;

stabilirea nivelului riscului ºi determinarea punctajului
total al riscurilor pentru fiecare obiect auditabil;

clasarea obiectelor auditabile, în funcþie de puncta-
jele riscurilor;

ierarhizarea obiectelor auditabile, în funcþie de ana-
liza riscurilor;

elaborarea Tematicii în detaliu a misiunii de audit
intern6.

În continuare, sunt descrise fazele: a III-a, a V-a ºi a 
VI-a din aceastã procedurã, prezentând: construcþia
unui model general pentru analiza riscurilor, adaptarea
unui model din Marea Britanie, recomandat sã fie utilizat
în organizaþiile în care nu este instituit un sistem matur
de gestionare a riscurilor, caracteristicã a majoritãþii
organizaþiilor publice din România, precum ºi utilizarea
lui concretã în pregãtirea unei misiuni de audit cu tema
„Evaluarea activitãþii de control financiar preventiv” 
dintr-o organizaþie publicã centralã mare, ordonator prin-
cipal de credite.

I.  Stabilirea factorilor, a ponderilor ºi a
scãrii nivelurilor de apreciere a
riscurilor semnificative identificate

Dupã ce, în primele douã faze ale procedurii de analizã
a riscurilor, au fost identificate obiectele auditabile ale
domeniului care urmeazã a fi examinat ºi riscurile asoci-
ate acestora, în faza a III-a se stabilesc factorii, ponde-
rile ºi scara nivelurilor de apreciere a riscurilor identifi-
cate anterior.

Riscul este definit ca fiind incertitudinea unui rezultat,
îmbrãcând forma unei oportunitãþi de naturã pozitivã sau
a unei ameninþãri, a unor acþiuni sau evenimente. Riscul
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trebuie evaluat din perspectiva unei combinaþii între
probabilitatea ca ceva sã se întâmple ºi impactul pe care
materializarea respectivei posibilitãþi îl va avea7.

În fiecare organizaþie trebuie sã fie luate mãsuri core-
spunzãtoare pentru gestionarea riscurilor, astfel ca man-
ifestarea acestora sã aibã loc pânã la un nivel consider-
at tolerabil, care reprezintã „apetitul pentru risc”8.

Rãspunsul la risc este cunoscut în limbajul de speciali-
tate sub denumirea de „control intern”. Nivelul de risc
care persistã chiar ºi dupã exercitarea controlului intern
- „riscul rezidual” este expunerea la respectivul risc ºi el
trebuie sã fie evaluat pentru a vedea dacã se încadreazã
în limitele apetitului pentru risc9.

În cazul riscurilor care se preteazã la o diagnosticare
numericã, evaluarea se poate realiza cu ajutorul unor
modele.

Prezentãm, în continuare, un model general de evaluare
a riscurilor, care poate fi utilizat în pregãtirea misiunii de
audit. În funcþie de necesitãþile practice, din acest model
pot deriva diverse modele concrete de analizã a
riscurilor. Un astfel de model, din Marea Britanie, a fost
adaptat pentru a fi utilizat de auditul intern ºi în organi-
zaþiile publice din România

Dupã cum s-a menþionat anterior, componentele ris-
cului sunt:

- probabilitatea de apariþie;

- nivelul impactului.

În vederea evaluãrii riscurilor trebuie stabiliþi factorii
de influenþã care sunt luaþi în considerare în procesul

de analizã (F1; F2;... Fm)/criteriile de analizã a
riscurilor, iar pentru fiecare factor se fixeazã scara
nivelurilor de apreciere a influenþei asupra riscurilor
(N1; N2;... Nm), precum ºi ponderea influenþei
fiecãrui factor asupra mãrimii riscurilor (P1; P2;...
Pm).

Astfel, activitãþile desfãºurate în aceastã fazã de
analizã a riscurilor se concretizeazã prin elaborarea
documentului „Stabilirea ponderilor ºi a scãrii
nivelurilor de apreciere a factorilor de influenþã
asupra mãrimii riscurilor”, care se prezintã sub
forma unei matrice (Tabel 1).

Pornind de la matricea modelului general, sunt prezen-
tate, în continuare, etapele de construcþie a respectivei
matrice, în cazul modelului din Marea Britanie, pe care
autorii l-au adaptat:

a) Stabilirea factorilor de influenþã (a criteriilor de anali-
zã) care au importanþã pentru sistemul/subsistemul
/procesul/ activitatea care urmeazã a fi auditat(ã):

F1 = numãrul de operaþiuni efectuate într-o perioadã
datã (un an);

F2 = valoarea operaþiunilor efectuate;

F3 = Bugetul/Costul de funcþionare a sistemului/ sub-
sistemului, respectiv de desfãºurare a procesu-
lui, activitãþii;

F4 = Stabilitatea sistemului/subsistemului/procesului/
activitãþii;

F5 = Complexitatea sistemului/subsistemului/proce-
sului /activitãþii;
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F6 = Eficacitatea controlului intern;

F7 = Profilul public al sistemului/subsistemului/proce-
sului/activitãþii (potenþialul de a cauza dificultãþi

de imagine, respectiv impactul asupra publicului).

b) Fixarea unei scãri a nivelurilor de apreciere a influ-
enþei fiecãrui factor dintre cei menþionaþi anterior:
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c) Atribuirea ponderilor pentru fiecare dintre factorii
menþionaþi mai sus, care ilustreazã cu cât la sutã con-
tribuie aceºtia la mãrimea riscurilor analizate:

F1 = 6,0%
F2 = 11,0%
F3 = 11,0%
F4 = 11,0%
F5 = 17,0%
F6 = 22,0%
F7 = 22,0%

Total 100,0%

Matricea cuprinzând factorii de influenþã, ponderile ºi
nivelurile de apreciere a riscurilor pentru modelul adap-
tat se prezintã în tabelul 2.

II. Stabilirea nivelurilor de apreciere ºi
determinarea punctajelor totale ale
riscurilor

În aceastã fazã a procedurii de analizã a riscurilor, pen-
tru determinarea punctajului total al fiecãrui risc identifi-
cat se efectueazã urmãtoarele operaþiuni:

În cazul fiecãrui risc, la ponderile factorilor se
ataºeazã nivelurile de apreciere a riscurilor;

Se determinã punctajul total al fiecãrui risc identificat,
folosindu-se urmãtorul algoritm de calcul:

TRi – punctajul total al riscului Ri identificat ;

Pj – ponderea factorului Fj ;

Nj – nivelul de apreciere a factorului Fj ataºat ponderii
Pj, în cazul riscului Ri

Parcurgerea acestei faze se concretizeazã în elaborarea
documentului “Stabilirea nivelurilor de apreciere ºi
determinarea punctajelor totale ale riscurilor” 
(Tabel 3).

În funcþie de punctajele calculate, auditorii vor grupa
riscurile în urmãtoarele categorii:

- riscuri scãzute;

- riscuri medii;

- riscuri ridicate.

412/2010

Un model general de evaluare a riscurilor 



Activitatea de grupare a riscurilor pe cele trei categorii
trebuie sã þinã cont de resursele alocate misiunii (numãr
de persoane, durata misiunii, º.a.m.d.), respectiv sã aibã
în vedere numãrul riscurilor care se pot examina ºi, pen-
tru moment, sã se elimine riscurile care pot fi neglijate.

Numãrul riscurilor medii se recomandã sã fie foarte
redus (5-10 %), pentru cã aceasta demonstreazã o
nehotãrâre din partea echipei de audit. De regulã,

riscurile medii sunt aferente operaþiunilor care nu se
cunosc bine din practicã.

În tabelul nr. 4 este prezentat modul de calcul al puncta-
jelor totale ale riscurilor asociate obiectelor auditabile
identificate în cazul misiunii de audit cu tema „Evaluarea
activitãþii de control financiar preventiv” într-o organizaþie
publicã centralã, ordonator principal de credite, utilizând
modelul adaptat.
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III. Clasarea obiectelor auditabile pe baza
punctajelor riscurilor

Clasarea obiectelor auditabile se efectueazã având în

vedere punctajele totale ale riscurilor calculate în faza

anterioarã a procedurii de analizã a riscurilor. 

Clasarea se realizeazã în ordinea descrescãtoare a

mãrimii riscurilor, în cadrul celor 3 grupe menþionate

anterior, pe baza ei urmând a se realiza, ulterior, selecþia

obiectelor care vor fi auditate.

Parcurgerea acestei faze se concretizeazã prin ela-

brarea documentului „Clasarea obiectelor audita-

bile în funcþie de punctajele totale ale riscurilor”

(Tabel 5).

În cazul modelului adaptat, cele trei grupe ale mãrimii

riscurilor prezintã urmãtoarele intervale:

3,5 ≤ risc ridicat ≤ 5

2,5 ≤ risc mediu < 3,5

0 < risc scãzut < 2,5

Este prezentatã, în continuare, clasarea obiectelor au-
ditabile identificate în pregãtirea misiunii de audit datã ca
exemplu, în funcþie de punctajele totale ale riscurilor
asociate acestora, calculate anterior, utilizând modelul
adaptat (Tabel 6).

Rezultã cã modelul britanic de evaluare a riscurilor este
suficient de analitic ºi precis, motiv pentru care este
recomandat sã fie folosit în procesul de analizã a
riscurilor ºi de cãtre structurile de audit intern din organi-
zaþiile publice din þara noastrã.
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Concluzii
Rezultatele evaluãrii riscurilor au un rol determinant în
stabilirea obiectivelor ºi ariei de cuprindere a misiunii de
audit. 

Studiul de faþã a adus contribuþii noi în abordarea pro-
blemelor teoretice ºi practice privind analiza riscurilor în
etapa pregãtirii misiunii de audit: construcþia unui model
general de analizã a riscurilor care se preteazã la o diag-
nosticare numericã; adaptarea unui model de evaluare a
riscurilor utilizat în Marea Britanie, recomandat sã fie
folosit ºi de auditul intern în organizaþiile publice din
România, unde nu este implementat încã un sistem
matur de gestionare a riscurilor, precum ºi ilustrarea
aplicãrii acestui model în cadrul unui studiu de caz.

Autorii apreciazã cã aceste contribuþii îmbogãþesc instru-
mentarul metodologic utilizat de cãtre auditorii din sec-
torul public în pregãtirea misiunii de audit intern.
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Curs restant pentru
auditorii financiari

Camera Auditorilor Financiari din
România organizeazã în perioada
19-21 februarie 2010 sesiunea
restantã de curs pentru auditorii
financiari care nu au putut sã se
prezinte la cursul aferent anului
2009, din perioada septembrie - no-
iembrie 2009. 

Totodatã, la curs sunt invitaþi sã par-
ticipe ºi auditorii financiari care timp
de doi ani consecutiv nu au participat
la programul anual de pregãtire orga-
nizat de cãtre CAFR.

Tematica stabilitã pentru acest curs
este urmãtoarea: 

Comunicarea aspectelor de audit
managementului ºi celor însãrci-
naþi cu Guvernanþa –ISA 260, 265

Misiuni pentru efectuarea proce-
durilor convenite privind informaþi-
ile financiare – ISRE 4400

Obiective generale ale auditorilor
independenþi– ISA 200

Politici ºi proceduri contabile

Onorarii ºi alte tipuri de informaþii

Modificãri ale opiniei raportului
auditorului independent – ISA
705, ISA 706

Considerente speciale - auditul
situaþiilor financiare ale grupului
(inclusiv activitatea auditorilor
componentelor) – ISA 600

Cursul se va desfãºura în Bucureºti.
Înscrierile se fac pânã la data de 10
februarie a.c. 

Locul de desfãºurare a cursului se
va preciza ulterior pe site-ul Ca-
merei, în funcþie de numãrul cursan-
þilor înscriºi. 

Înscrierea în anul I 
de stagiu

În anul I de stagiu pentru accederea
la calitatea de auditor financiar se

pot înscrie urmãtoarele categorii de

persoane:

candidaþii declaraþi admiºi la tes-

tul de verificare a cunoºtinþelor în

domeniul financiar-contabil din

data de 31 octombrie 2009.

Aceºtia pot solicita înscrierea ca

stagiar în activitatea de audit

financiar la Camerã în termen de

maximum 12 luni de la afiºarea

rezultatelor finale. 

persoanele publicate pe site-ul

Camerei, care au solicitat echi-

valarea programului de master cu

testul de acces la stagiu ºi al

cãror dosar a fost aprobat. 

Înscrierile în anul I de stagiu au loc

începând cu 10 ianuarie 2010. Anul I

de stagiu se va desfãºura conform

Normelor de stagiu publicate pe 

site-ul Camerei. 

Detalii, pe site-ul www.cafr.ro.

Noutãþi de la CAFR



Introducere 
– Procesul general 

de aprobare la nivel 
european a standardelor 

ºi interpretãrilor inter-
naþionale în domeniul

raportãrii financiare

În domeniul raportãrii financiare,

standardele sunt emise la nivel inter-

naþional de cãtre organizaþia privatã

denumitã Consiliul pentru Standarde

Internaþionale de Contabilitate (IASB).

Pentru a deveni parte integrantã a

legislaþiei europene, standardele in-

ternaþionale emise de IASB fac obi-
ectul unui mecanism complex de
aprobare, care se finalizeazã prin
emiterea de regulamente ale Comi-
siei Europene. Mecanismul de apro-
bare reprezintã o procedurã derulatã
în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1606/2002 privind standar-
dele internaþionale de contabilitate ºi
implicã o serie de autoritãþi, orga-
nisme, consilii ºi grupuri importante,
europene ºi internaþionale1, astfel:
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Aplicarea în Uniunea Europeanã 
a standardelor ºi interpretãrilor

internaþionale din domeniul
raportãrii financiare: 

Amendamente aduse IAS 39,
IFRIC 9 ºi IFRS 7

Implementing the International Financial Reporting Standards and 
Interpretations across EU: 

Amendments to IAS 39, IFRIC 9 and IFRS 7 

Starting from the moment when the first signals of the financial crisis where manifest and the first emergency measures in the field
of the international standards related to the financial instruments were adopted, the European and international bodies having reg-
ulating responsibilities have started to pay more and more attention to the issues regarding the assessment and the accounting of
the financial instruments reflected through the annual financial statements. IASB has announced the intention to review of the IAS
39 in three successive phases. The European Commission runs ongoing analyze of the documents issued by IASB, in order to adopt
and publish European regulations for adopting in real time all the international amendments brought to the financial reporting stan-
dards.

Key words: financial instruments, embedded derivatives, assessment, fair value, European regulations

Abstract
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evaluare, valoare justã, regulamente europene  

* Drd., expert, Ministerul Finanþelor Publice, e-mail: monica.bizon@mfinante.ro.
1 Comitete ºi Grupuri de Experþi organizate la nivelul Comisiei Europene (http://ec.europa.eu/internal_mar-

ket/accounting/committees/index_en.htm)



- Consiliul pentru Standarde In-
ternaþionale de Contabilitate
(IASB), organismul emitent de
standarde;

- Grupul European Consultativ in
Domeniul Raportãrii Financiare
(EFRAG), care are rolul de a
organiza consultarea diferitelor
grupuri de interese, cu privire la
adoptarea standardelor interna-
þionale ºi asigurã Comisia Euro-
peanã în ceea ce priveºte înde-
plinirea criteriilor de aprobare a
standardelor;

- Grupul de Revizuire a Avizãrii
Standardelor (SARG), care emi-
te opinii cu privire la obiectivitatea
ºi corectitudinea avizului consul-
tativ emis de EFRAG;

- Comisia Europeanã, care ela-
boreazã proiectele de regula-
mente de aprobare, bazându-se
pe avizele ºi opiniile emise de
EFRAG ºi de SARG;

- Comitetul de Reglementare în
Domeniul Contabilitãþii (ARC),
constituit la nivelul Comisiei Eu-
ropene, format din experþi naþio-
nali ai statelor membre ale Uniunii
Europene, care are rolul de a vota
propunerea de regulament avan-
satã de Comisia Europeanã;

- Parlamentul European ºi Consi-
liul Uniunii Europene, care emit
opinia favorabilã în ceea ce pri-
veºte aprobarea de cãtre Comisia
Europeanã a regulamentelor de
adoptare a noi standarde.

Luând în considerare prevederile Or-
dinului ministrului finanþelor publice
nr. 1121/2006 privind aplicarea Stan-
dardelor Internaþionale de Raportare
Financiarã,2 orice noi standarde,
interpretãri ºi amendamente ale
acestora, adoptate prin regulamente
europene se aplicã în mod direct în
România, fãrã a fi necesar sã se
emitã acte normative naþionale în
acest scop.

Lucrãri curente 
la nivelul Uniunii

Europene
În contextul crizei financiare are loc
monitorizarea permanentã a stan-
dardelor ºi interpretãrilor referi-
toare la instrumentele financiare
(Interpretarea IFRIC 9 „Reevaluarea
Instrumentelor Derivate Incorporate”,
Standardul IAS 39 „Instrumente fi-
nanciare: Recunoaºtere ºi Evaluare”
ºi Standardul IFRS 7 „Instrumente
financiare: Prezentãri de informaþii”)

Dupã cum se cunoaºte, primul regu-

lament emis de Comisia Europeanã
ca urmare a amendamentelor adop-
tate în regim de urgenþã de IASB, cu
ocazia declanºãrii crizei financiare, a
fost Regulamentul (CE) nr. 1004 din
15 octombrie 2008, referitor la stan-
dardele IAS 39 ºi IFRS 73.

La acea datã, Comisia Europeanã a
declarat cã „date fiind turbulenþele
constatate pe pieþele financiare, va
continua sã monitorizeze îndeaproa-
pe toate aspectele contabile care ar
putea afecta stabilitatea instituþiilor
financiare ºi a pieþelor financiare ºi,
în acest scop, implementarea stan-
dardelor IAS 39 ºi IFRS 7 va fi
supusã unei permanente revizuiri”.

Astfel, o mare parte din lucrãrile des-
fãºurate la nivelul Comisiei Europene
în cursul anului 2009 s-a înscris în
preocupãrile de monitorizare perma-
nentã a standardelor ºi interpretãrilor
referitoare la instrumentele financia-
re. Dintre acestea, conform proce-
durii de aprobare a standardelor, în
data de 16 iulie 2009, membrii Co-
mitetului de Reglementare în Do-
meniul Contabilitãþii (ARC) au votat
în favoarea adoptãrii urmãtoarelor
documente emise de IASB:

- Amendamente aduse Interpretãrii
IFRIC 9 „Reevaluarea Instru-
mentelor Derivate Încorporate”;

- Amendamente aduse Standar-
dului IAS 39 „Instrumente finan-
ciare: Recunoaºtere ºi Evaluare”.
Aceste amendamente fac parte
din prima fazã de revizuire a stan-
dardului IAS 39, potrivit angaja-
mentelor asumate de organismul
internaþional IASB;
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2 Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1121 din 4 iulie 2006 privind aplicarea Standardelor Internaþionale de Raportare
Financiarã, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 602 din 12 iulie 2006

3 Regulamentul (CE) nr. 1004/2008 al Comisiei din 15 octombrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003
de adoptare a anumitor standarde internaþionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European ºi al Consiliului în ceea ce priveºte Standardul Internaþional de Contabilitate (IAS) 39 ºi Standardul
Internaþional de Raportare Financiarã (IFRS) 7 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
32008R1004:EN:NOT)

... orice noi standarde,
interpretãri ºi 
amendamente ale 
acestora, adoptate prin
regulamente europene
se aplicã în mod direct
în România



- Amendamente aduse Standar-
dului IFRS 7 „Instrumente finan-
ciare: Prezentãri de informaþii”.

Se aºteaptã ca, ulterior emiterii
opiniei favorabile de cãtre Parla-
mentul European ºi Consiliu, 
regulamentele de aprobare a
acestor documente sã fie publi-
cate în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, creându-se astfel ca-
drul legal de aplicare a preve-
derilor de cãtre companiile euro-
pene4.

Amendamentele aduse
IFRIC 9 ºi IAS 39

Interpretarea IFRIC 9 cuprinde linii
directoare cu privire la evaluarea
instrumentelor financiare care conþin
instrumente financiare derivate în-
corporate. În forma sa iniþialã, IFRIC
9 nu conþinea prevederi referitoare la
situaþia în care o entitate a recunos-
cut iniþial instrumentul financiar la
valoarea justã prin contul de profit ºi
pierdere (nefiind obligatã sã evalu-
eze instrumentele derivate încorpo-
rate în instrumentul financiar respec-
tiv), iar ulterior a decis sã reclasifice
instrumentul în afara categoriei de
instrumente reflectate la valoare
justã, ca urmare a documentului
adoptat cu ocazia declanºãrii crizei
financiare în luna octombrie a anului
2008, „Amendamente cu privire la
Reclasificarea Activelor Financiare”.

Astfel, în urma emiterii amendamen-
telor la standardele IAS 39 ºi IFRS 7
în octombrie 2008, organismul inter-
naþional IASB a fost atenþionat cu
privire la existenþa unor confuzii, în
contextul interacþiunii dintre amenda-
mentele emise în contextul crizei
financiare, pe de o parte, ºi prevede-

rile Interpretãrii IFRIC 9 în vigoare la
acea datã, pe de altã parte.

În consecinþã, organismului IASB i 
s-a solicitat sã acþioneze astfel încât
sã evite apariþia ºi dezvoltarea în
practicã a unei multitudini de metode
de aplicare a amendamentelor emise
în octombrie 2008, ceea ce ar fi con-
dus la scãderea comparabilitãþii in-
formaþiilor furnizate de companii.

Un instrument derivat este un instru-
ment financiar al cãrui preþ este în
funcþie de sau derivã din preþul unui
activ suport, cum ar fi acþiuni, obli-
gaþiuni, mãrfuri, valutã, rate ale
dobânzii sau alþi indici de piaþã. Deºi
instrumentele derivate presupun o
investiþie iniþialã redusã, acestea pot
determina pentru deþinãtori fluctuaþii
semnificative ale fluxurilor de nume-
rar asociate. IFRS solicitã ca toate
contractele care au ca obiect instru-
mente derivate sã fie evaluate la va-
loarea justã, având în vedere cã
aceastã valoare furnizeazã cea mai
utilã informaþie cu privire la aceastã
categorie de instrumente.

Prevederile IFRS referitoare la in-
strumentele derivate sunt concepute
astfel încât sã asigure cã înregis-
trarea contractelor se efectueazã la
valoarea justã, indiferent dacã instru-
mentele derivate sunt de sine stãtã-
toare sau sunt încorporate în alte
contracte. Astfel, IAS 39 cere entitã-
þilor sã evalueze dacã un instrument
financiar conþine un instrument de-
rivat încorporat ºi, în caz afirmativ, ca
regulã, sã reflecte în contabilitate,
separat, instrumentul financiar-gazdã
ºi instrumentul derivat încorporat, cu
excepþia situaþiei în care instrumen-
tul-gazdã ºi instrumentul derivat
încorporat sunt strâns legate între
ele.

Singura situaþie în care nu este nece-

sar sã se aplice un asemenea raþio-
nament în vederea separãrii contrac-
tului-gazdã de instrumentul derivat
încorporat, este atunci când nu s-ar
antrena diferenþe cu ocazia reflectãrii
în contabilitate (cazul în care ambele
instrumente au fost deja contabilizate
potrivit regulii aplicabile instrumen-
telor derivate încorporate, respectiv
în funcþie de valoarea justã prin con-
tul de profit ºi pierdere). O astfel de
situaþie este specificã instrumentelor
financiare achiziþionate în vederea
vânzãrii, precum ºi acelor instrumen-
te financiare pe care entitatea a optat
sã le contabilizeze la valoarea justã
prin contul de profit ºi pierdere, cu
ocazia recunoaºterii iniþiale.

Un moment important a fost luna
octombrie 2008, când IAS 39 a fost
amendat astfel încât sã permitã enti-
tãþilor ca, în anumite situaþii excep-
þionale, sã înceteze contabilizarea la
valoarea justã prin contul de profit ºi
pierdere a activelor financiare, altele
decât cele derivate, care sunt achizi-
þionate în vederea vânzãrii.

Interpretarea IFRIC 9 furnizeazã linii
directoare cu privire la evaluarea
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4 Situaþia aprobãrilor viitoare la nivel european a standardelor ºi interpretãrilor internaþionale (http://ec.europa.eu/
internal_market/accounting/committees/arc_en.htm)
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derivã din preþul 
unui activ suport



instrumentelor financiare care conþin
instrumente derivate încorporate.
Totuºi, în forma sa iniþialã, Interpre-
tarea IFRIC 9 nu cuprindea prevederi
specifice pentru situaþia în care enti-
tatea a înregistrat iniþial instrumentul
financiar la valoarea justã prin contul
de profit ºi pierdere (nefiind obligatã,
prin urmare, sã evalueze instrumen-
tele derivate încorporate în instru-
mentul financiar respectiv), aflându-
se, ulterior, în situaþia de a aplica
amendamentele emise în luna oc-
tombrie a anului 2008, cu privire la
reclasificarea instrumentelor finan-
ciare.

În consecinþã, în data de 12 martie
2009, IASB a publicat amendamente
la IFRIC 9 ºi IAS 39, cu scopul
expres de a clarifica tratamentul con-
tabil al instrumentelor derivate încor-
porate, pentru acele entitãþi care
aplicã amendamentele aduse anteri-
or IAS 39 în ceea ce priveºte reclasi-
ficarea.

Amendamentele publicate în data
de 12 martie 2009 se aplicã retros-
pectiv, pentru perioadele anuale
care se încheie la data de 30 iunie
2009 sau ulterior acestei date.

Clarificãrile aduse de
Amendamentele la IFRIC 9
ºi IAS 39

Aºa cum rezultã ºi din analiza efec-
tuatã de grupul consultativ european
EFRAG, care stã la baza votãrii ºi
adoptãrii la nivel european a docu-
mentelor publicate de IASB, amen-
damentele aduse IFRIC 9 ºi IAS 39
clarificã faptul cã o entitate este
obligatã sã evalueze dacã un instru-
ment derivat încorporat trebuie dife-
renþiat de un contract-gazdã, cu
ocazia reclasificãrii unui activ finan-
ciar combinat în afara categoriei de
active evaluate la valoarea justã prin
contul de profit ºi pierdere.

De asemenea, amendamentele
aduse stabilesc cã aceastã evaluare
trebuie efectuatã þinând cont de cir-
cumstanþele care au existat la data la
care entitatea a devenit pentru prima
datã parte în contractul încheiat. În
acest mod, se asigurã consecvenþa
în tratamentul contabil al instru-
mentelor derivate încorporate. 

Nu în ultimul rând, amendamentele
aduc clarificãri cu privire la faptul cã,
în cazul în care entitatea decide cã
instrumentul derivat trebuie sã fie
contabilizat la valoarea justã, însã
este imposibil sã se determine sepa-
rat valoarea justã a instrumentului
derivat încorporat, atunci entitatea
trebuie sã continue sã contabilizeze
întregul instrument financiar la va-
loarea justã prin contul de profit ºi
pierdere.

Aºa cum se procedeazã în cazul
tuturor standardelor ºi interpretãrilor
care urmeazã a fi aprobate la nivel
european, Grupul European Consul-
tativ în Domeniul Raportãrii Finan-
ciare (EFRAG) a efectuat ºi o evalu-
are a costurilor ºi beneficiilor esti-
mate din punctul de vedere al
entitãþilor care întocmesc situaþii
financiare anuale ºi al utilizatorilor

acestora, în legãturã cu imple-
mentarea amendamentelor la IFRIC
9 ºi IAS 39. Analiza costurilor efectu-
atã de EFRAG aratã cã, pentru
entitãþi, costurile aferente implemen-
tãrii amendamentelor la IFRIC 9 ºi
IAS 39 vor fi nesemnificative, în timp
ce avantajele vor consta în reduce-
rea divergenþelor în ceea ce priveºte
aplicarea practicã a prevederilor de
cãtre companii, ceea ce, în final, va
întãri consecvenþa ºi comparabili-
tatea informaþiilor furnizate prin situ-
aþiile financiare.

Amendamentele aduse
IFRS 7 ”Instrumente

financiare: Prezentãri 
de informaþii”

Consiliul pentru Standarde Interna-
þionale de Contabilitate (IASB) a
lansat primele dezbateri cu privire la
amendarea IFRS 7 în luna septem-
brie 2008, ca o primã reacþie la criza
financiarã ºi ca rãspuns la solicitarea
utilizatorilor de situaþii financiare, în
sensul îmbunãtãþirii prezentãrilor de
informaþii referitoare la instrumentele
financiare.

IASB a emis Expunerea de proiect în
octombrie 2008, iar documentul final
a fost publicat în martie 2009. Astfel,
IASB a venit în întâmpinarea cerinþei
urgente a utilizatorilor de a se îmbu-
nãtãþi prezentãrile de informaþii
referitoare la utilizarea valorii juste,
incertitudinile asociate acestei valori,
precum ºi informaþiile despre riscul
de lichiditate la care se expune enti-
tatea ºi modul de gestionare a aces-
tui risc.

IFRS 7 ”Instrumente financiare:
Prezentãri de informaþii” are ca
obiectiv obligarea entitãþilor de a
prezenta în situaþiile financiare infor-
maþii care sã permitã utilizatorilor sã
evalueze:
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- importanþa instrumentelor finan-
ciare pentru poziþia ºi performanþa
entitãþii; ºi

- natura ºi întinderea riscurilor afe-
rente instrumentelor financiare, la
care entitatea s-a expus în timpul
perioadei ºi la încheierea perioa-
dei de raportare, precum ºi modul
în care entitatea gestioneazã
aceste riscuri. 

Criza financiarã a scos în evidenþã
nevoia de ameliorare a prezentãrilor
de informaþii referitoare la valoarea
justã.

Astfel, pe lângã informaþiile cerute de
versiunea anterioarã a IFRS 7, prin
amendamentele aduse acestui stan-
dard, entitãþile vor fi obligate sã pre-
zinte o clasificare a evaluãrilor efec-
tuate în funcþie de valoarea justã,
respectiv o ierarhizare a evaluãrilor
la valoarea justã.

Nivelurile acestei ierarhizãri referi-
toare la valoarea justã sunt determi-
nate de tipul datelor ºi valorilor uti-
lizate la evaluarea instrumentelor
financiare. Se vor utiliza trei niveluri,
ºi anume:

- nivelul 1: preþurile cotaþiilor de pe
pieþele active, în cazul activelor ºi
datoriilor similare;

- nivelul 2: valorile activelor ºi da-
toriilor, altele decât preþurile co-
taþiilor, care pot fi observate direct
sau indirect; ºi

- nivelul 3: alte valori ale activelor
sau datoriilor, care nu sunt bazate
pe valori observabile ale pieþei.

O astfel de ierarhizare este similarã
cu cea utilizatã de standardele ame-
ricane US GAAP.

Totodatã, amendamentele aduse
IFRS 7 vor solicita entitãþilor sã fur-

nizeze informaþii suplimentare referi-
toare la valoarea justã, cum ar fi o
analizã a valorilor juste utilizate în
cadrul fiecãrui nivel ierarhic, motivele
trecerii de la un nivel ierarhic la altul
ºi informaþii privind senzitivitatea va-
lorilor juste utilizate.

În ceea ce priveºte riscul de lichidi-
tate, IFRS 7 solicitã prezentãri de
informaþii referitoare la o analizã a
scaden?elor tuturor datoriilor, în
funcþie de fluxurile contractuale de
numerar. Amendamentele care se
vor publica modificã aceastã cerinþã
în cazul datoriilor financiare derivate,
permiþând conducerii sã utilizeze ºi o
altã abordare, cu excepþia situaþiei în
care scadenþele contractuale sunt
esenþiale pentru cunoaºterea mo-
mentelor în care vor apãrea fluxurile
de numerar asociate acelor instru-
mente financiare.

Analiza efectuatã de EFRAG cu
privire la publicarea Amendamen-
telor la IFRS 7 ”Instrumente financia-
re: Prezentãri de informaþii” aratã cã
noile prevederi vor îmbunãtãþi cali-
tatea informaþiilor furnizate de
entitãþi, fãrã a conduce la costuri
semnificative pentru acestea.

Concluzii
În condiþiile crizei financiare actuale,
organismul internaþional de nor-
malizare în domeniul raportãrii finan-
ciare va acorda ºi în viitor o atenþie
deosebitã proiectului de revizuire a
standardului IAS 39 „Instrumente
financiare: Recunoaºtere ºi Eva-
luare”.

Calendarul IASB cu privire la în-
locuirea standardului IAS 39 cu-
prinde urmãtoarele 3 faze5:

- Faza 1: Clasificare ºi evaluare

Corespunzãtor acestei faze, IASB a
emis deja, la 12 noiembrie 2009, un
nou standard, IFRS 9 „Instrumente
financiare”6, care conþine prevederi
referitoare la clasificarea ºi evalu-
area activelor financiare.

IASB a finalizat aceastã primã fazã în
timp util, astfel încât sã fie posibilã
aplicarea noilor prevederi începând
cu situaþiile financiare aferente exer-
ciþiului financiar al anului 2009;

- Faza 2: Metodologia de depre-
ciere

Aceastã fazã se adreseazã aprecierii
fezabilitãþii modelului de depreciere a
activelor financiare ºi Expunerea de
proiect urma a fi publicatã de IASB
într-un timp util. IASB a decis sã sta-
bileascã o perioadã de 8 luni dedi-
catã consultãrii publice ºi primirii de
comentarii pe marginea acestei
Expuneri de proiect.

- Faza 3 se referã la Contabili-
tatea de acoperire împotriva
riscurilor, iar o Expunere de
proiect se aºteaptã a fi lansatã în
primul trimestru al anului 2010.
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Introducere
Auditul intern, pe nedrept subestimat
de necunoscãtori, îºi lãrgeºte conti-
nuu perimetrul de acþiune. 

Atribuþiile funcþiei prevãzute în Stan-
dardele de Audit Intern ºi Normele de
aplicare elaborate de Institutul de
Audit Intern, de a controla conformi-
tatea cu reglementãrile interne ale
activitãþilor unei entitãþi, se multiplicã,
adãugându-se noi misiuni, determi-
nate de neîntreruptele cerinþe ale
schimbãrii. 

În acest cadru, examinãm în conti-
nuare misiunea de concepere ºi de
exercitare a misiunii auditului intern
la funcþia de control de gestiune, sen-
sibilã datoritã reprezentativitãþii sale,
precum ºi influenþei pe care o
exercitã la nivel managerial ºi la nivel
operaþional. 

Controlul de gestiune este definit ca
ansamblul de dispoziþii adoptate cu
scopul de a furniza conducerii date
cifrate, periodice, care sã caracte-
rizeze condiþiile de piaþã ale entitãþii
corporatiste. 

Controlul de gestiune ca instrument
de reglare a comportamentelor într-o
entitate corporatistã este strâns legat
de noþiunea de informaþie. În ansam-
blul fluxului informaþional, controlul
de gestiune are rolul de a colecta
informaþiile, pentru a le face utile în
procesul decizional. 

Scopul final al acestui proces îl re-
prezintã luarea unor decizii optimale.

Profesorul Robert N. Anthony, de la
Harvard Business School, a enunþat
definiþia controlului de gestiune: „pro-
ces prin care managementul influ-
enþeazã alþi membri ai entitãþii în ve-
derea aplicãrii strategiilor, ceea ce
caracterizeazã controlul de gestiune
ca sistem de reglementare a compor-
tamentelor care se exercitã în cadrul
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unui sistem finalizat, ca autoritatea
care aplicã o strategie ºi obiectivele
pe care le poate comunica”1. Altfel
spus, controlul de gestiune nu se
confundã cu funcþia de control intern
ºi nici cu funcþia de audit intern. 

Coordonatele
funcþiei de control 

de gestiune
Principial, în cadrul unei entitãþi,
funcþia de control de gestiune are un
cuprins nelimitat: 

- în exterior, are în vedere relaþiile
entitãþii corporatiste cu instituþiile
de reglementare, piaþa comer-
cialã, piaþa financiarã, piaþa de
capital;

- în interior, optimizarea celorlalte
funcþii care sã contribuie perfor-
mant, în vederea înregistrãrii unui
rezultat pozitiv (profit) prin stimu-
larea principalilor factori de suc-
ces.

În sensul celor menþionate mai sus,
coordonarea funcþiei de control de
gestiune se realizeazã prin:

Capacitatea de inovare – mana-
gementul trebuie sã ia în conside-
rare permanent inovarea, pentru
a se demarca de concurenþã prin
nivelul costurilor, iar în continuare
sã minimizeze costurile, prin alo-
carea fondurilor de investiþii nece-
sare introducerii ºi extinderii I.T.,
precum ºi prin integrarea fazelor
premergãtoare industrializãrii;

Monitorizarea relaþiilor de par-
teneriat – consumurile externe
deþin adesea cea mai mare pon-
dere în structura costurilor, ceea
ce solicitã ca monitorizarea atentã
a acestor relaþii sã dobândeascã

prioritate. Aceastã viziune se
regãseºte în gestiunea internã la
poli opuºi, coordonarea orizontalã
a acþiunilor în cadrul proceselor
de aprovizionare, producþie, des-
facere etc. Investigaþiile în direcþia
stabilirii unui cost minimal sunt de
prisos, numai costul pe ansamblul
procesului are relevanþã;

Acceptarea ºi înþelegerea diag-
nosticului – împreunã cu apti-
tudinea reacþiei rapide - constituie
o altã cerinþã de mare semnifi-
caþie a controlului de gestiune;
este o coordonatã ce exprimã ca-
pacitatea de a evalua, dar mai
ales aceea de a înþelege ºi a ºti
sã mobilizezi elitele personalului
întreprinderii nu numai cãtre
îndeplinirea obiectivelor pe ter-
men scurt, ci se recomandã ºi
spre anticiparea schimbãrilor
necesare pe plan intern.

Constituirea unui sistem infor-
maþional adaptat: serviciul stra-
tegiei, serviciul adoptãrii deciziilor,
facilitãrii traseelor proceselor de
creare a valorii, mobilizãrii energi-
ilor;

Reglementãrile statuate la nivel
managerial ºi anume:

- transparenþa totalã în afiºarea
ºi detalierea strategiei;

- stimularea iniþiativei în sectorul
operaþional;

- precizarea clarã a obiectivelor,
a atribuþiilor ºi a responsabili-
tãþilor, sinceritate, lealitate;

- cooperare în procesele deci-
zionale;

Utilizarea dinamicii exemplului
pieþei bancare interne (bench-
marking intern).

De ce ºi cum se
auditeazã controlul de

gestiune
Funcþia de control de gestiune se
întâlneºte în cadrul întreprinderii
îndeosebi la nivelul atributelor mana-
geriale, auditarea ei fiind necesarã ºi,
totodatã, justificatã prin douã motive:

1. Necesitatea de a fi
înscrisã în planul 
de audit

Înscrierea în planul de audit a funcþiei
control de gestiune este cerutã de: 

necesitatea de a ajuta manage-
mentul în evaluarea oportunitã-
þilor ºi precizarea obiectivelor
strategice;

modificarea/adaptarea programe-
lor, duratelor, perioadelor de acþi-
une;

gestionarea proceselor din inte-
riorul entitãþii ºi a relaþiilor cu
partenerii;

difuzarea informaþiilor utile ºi pre-
cizarea cãilor de creare a valorii.

A devenit un fapt notoriu cã în
aceastã zonã se aflã spaþiile în care
se genereazã performanþa entitãþii.
Aici este locul unde se stabilesc înþe-
lesurile reale ale tranzacþiilor ºi iau
naºtere motivaþiile deciziilor. De ase-
menea, este locul unde administra-
torii împreunã cu directorii stabilesc
proiectele ºi variantele optime de va-
lorificare a factorilor de politicã eco-
nomicã ºi financiarã, a factorilor or-
ganizatorici ºi a factorilor operaþio-
nali.

Totodatã, sunt selecþionate ºi exami-
nate procesele, fenomenele, suc-
cesele ºi insuccesele, se stabilesc
diagnozele ºi tratamentele adecvate.
În aceastã arie este obligatorie, dupã
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cum se menþioneazã ºi în prevederile
legale, prezenþa auditorului intern,
care are datoria sã abandoneze vizi-
unile proprii ºi sã pãtrundã în releele
nevãzute ale performanþei. Este locul
de unde se justificã necesitatea de a
fi auditatã funcþia controlului de
gestiune, funcþia care deþine cele
mai înalte responsabilitãþi în entitate. 

2. Criteriile de risc pe care
le implicã 

Înainte de orice prezentare, dorim sã
oferim un rãspuns concis la urmã-
toarea întrebare: funcþia de control
intern se aflã în perimetrul de risc?
Iatã în aceastã privinþã opinia unui
director al departamentului de audit
intern din cadrul unui grup financiar
semnificativ: „Punctul de conver-
genþã al tuturor valorilor între-
prinderii, chiar ºi al celor esen-
þialmente financiare ºi mai puþin tan-
gibile, funcþia de control de gestiune
în entitãþile corporatiste cu geometrie
variabilã, supuse exigenþelor renta-
bilitãþii, dotate cu sisteme informa-
þionale complexe, a devenit o enti-
tate de risc”. Dupã acest rãspuns,
se cere o motivaþie a riscurilor afe-
rente, dupã cum urmeazã:

controlorul de gestiune este direc-
tor sau administrator ºi, în
aceastã calitate, este un garant al
managementului ºi, totodatã, al
terþilor – acþionari, salariaþi, clienþi,
furnizori, bãnci, asigurãri etc. –
cãrora este obligat sã le raporteze
periodic, sã le prezinte cu regula-
ritate aritmeticã rapoarte fiabile.
El are o responsabilitate de înalt
nivel, þinând seama de schim-
bãrile rapide care au loc în enti-
tate, în mediul concurenþial, în
cercurile financiare, juridice, în
piaþa de capital, iar fiabilitatea nu
poate fi compromisã; 

controlorul de gestiune este mem-
bru al comisiei de evaluare (active

imobilizate, stocuri, creanþe etc.)
ºi garanteazã valoarea lor de
realizare. În condiþiile cerinþelor
aplicãrii Standardelor Interna-
þionale de Raportare Financiarã
(IFRS), raportarea la valoarea de
piaþã este cvasigeneralizatã; 

controlorul de gestiune este ra-
portorul general al realizãrii buge-
tului previzional; în aceastã cali-
tate, estimeazã ºi supune spre
aprobare consiliului de adminis-
traþie ºi adunãrii generale a
acþionarilor cheltuielile de vân-
zare, cheltuielile administrative,
de distribuþie, promovare ºi pub-
licitate împreunã cu celelalte
cheltuieli comerciale prevãzute în
bugetul de venituri ºi cheltuieli,
stabilindu-se cheile de repartizare
ºi sursele de acoperire. Aici,
riscul provine din lipsa acutã de
transparenþã a informaþiilor, mai
ales în împrejurãrile în care, în
cazul unor cheltuieli ºi al modului
lor de repartizare, nu se pre-
cizeazã utilizatorul, furnizorul,
preþul sau unitãþi de mãsurã perti-
nente;

controlorul de gestiune are impor-
tantul atribut de a defini mãrimea
indicatorului retur net provenit din
investiþii, care necesitã calcule
laborioase ºi complexe. Indica-
torul menþionat se determinã pe
baza unui numãr de ipoteze, pre-
cum: economia de forþã de
muncã, calitãþile profesionale ale
forþei de muncã, influenþele pro-
greselor tehnologice ce sunt dificil
de calculat ºi chiar de evaluat.
Necomensurarea cât mai exactã
a factorilor de mai sus poate con-
duce la invalidarea rezultatului
brut (profit).

Raportãrile financiare lipsite de fia-
bilitate, activele insuficient protejate,
absenþa mijloacelor eficiente de
apãrare împotriva furtului ºi a fraude-

lor, resursele utilizate fãrã eficacitate
- toate acestea sunt îndatoriri aflate
sub responsabilitatea controlorului
de gestiune. Toate sunt supuse la nu-
meroase riscuri. Nu au fost menþio-
nate aici riscurile manageriale pre-
cum: întârzierea investiþiilor destinate
modernizãrilor tehnologice, monito-
rizarea calitãþii lipsitã de credibilitate,
ignorarea instrumentului de evaluare
calitate-cost, rigiditatea structurilor,
absenþa atenþiei cuvenitã unor fac-
tori-cheie ai activitãþii entitãþii corpo-
ratiste, între care serviciul clientelei,
difuziunea retail-ului, competenþa
personalului etc., care adaugã la
riscurile menþionate un alt ansamblu
nedeterminat de factori de risc.

Funcþia de control 
de gestiune este

auditabilã?
Da, funcþia control de gestiune este
auditabilã. Funcþia de audit intern se
deosebeºte fundamental de funcþia
controlului de gestiune, pe baza
acestei deosebiri fiind invocate o
seamã de dificultãþi. Unele se dato-
reazã reticenþei actorilor, altele -
complexitãþii funcþiei, care restrâng
posibilitãþile de identificare a domeni-
ilor semnificative pentru activitatea
de audit.

Reticenþele actorilor 
Pe bunã dreptate reticenþele actorilor
sunt frecvente, ele fiind considerate
dificultãþi majore. Au fost întâlnite
cazuri în care directorul compar-
imentului de audit al unei entitãþi cor-
poratiste justificã neputinþa de a con-
stitui echipa de audit ºi de a-i stabili
obiectivele prin faptul cã el însuºi nu
era convins de necesitatea efectuãrii
auditului. Acesta nu era convins cã
echipa va fi în mãsurã sã auditeze
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controlul de gestiune exercitat în enti-
tate de o personalitate de înaltã cali-
ficare (persoanã fizicã sau juridicã),
bine cunoscutã în domeniul de activi-
tate profesional ºi chiar în mediul uni-
versitar. Unul dintre argumentele des
uzitate pentru a se renunþa la cerinþa
auditãrii funcþiei de control sau, cel
puþin, pentru a o amâna (pânã la o
datã imposibil de precizat) este acela
de a considera cã alte domenii pre-
zintã cerinþa de a fi auditate mai
urgent. 

Un alt argument în favoarea opiniei
contrare auditului: ca regulã gene-
ralã, s-a statornicit practica de a se
atribui calitatea de controlor de ges-
tiune unei persoane cunoscute în
entitate prin verticalitatea carac-
terului, rigurozitatea ºi obiectivitatea
opiniilor, a evaluãrilor, a judecãþilor,
precum ºi prin pregãtirea profesio-
nalã deosebitã. În condiþiile în care o

astfel de entitate corporatistã are
constituit un sistem informaþional fia-
bil, în care sistemul contabil ºi sis-
temul de control intern funcþioneazã
normal, cum s-ar mai putea justifi-
ca ºi misiunea de audit a controlu-
lui de gestiune înaintea altor
obiective ºi care sã determine
interesul managerului general ca,
înaintea altor obiective, sã dispu-
nã înfiinþarea compartimentului de
audit al controlului de gestiune?

Unul dintre rãspunsurile primite cu
satisfacþie a fost cel prezentat, cu
mai mult de douãzeci de ani în urmã,
de doi eminenþi teoreticieni ºi profe-
sioniºti în finanþe, contabilitate ºi
audit. J.K Shank ºi V. Govindarajan
enunþã astfel: „În virtutea importanþei
ce se acordã sistemelor contabile,
toate schimbãrile de fond ce se
intenþioneazã a fi introduse se lovesc
de o puternicã rezistenþã ºi difuzeazã

sentimente de neliniºte”2. Aceasta,
pentru cã astfel de schimbãri sunt
puþin frecvente. Entitãþile corporatiste
trebuie sã fie convinse cã schimba-
rea este indispensabilã înaintea ori-
cãrei investiþii în sectorul sãu opera-
þional ºi sã foloseascã o parte dintr-o
resursã extrem de rarã - capacitatea
entitãþii corporatiste de a suporta o
reorganizare profundã a sistemelor
formale de gestiune. Dacã privim
atent, observãm cã funcþia control de
gestiune poate sã ducã la o astfel de
restructurare. 

Concluzii
Controlul de gestiune este o compo-
nentã de bazã a auditului intern ºi
implicit a auditului statutar, cu rolul
sãu bine definit în managementul
entitãþii corporative, încadrându-se
sintetic în figura 1.
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Adoptarea
Standardelor Internaþionale de Audit

Pe site-ul www.cafr.ro a fost publicatã Hotãrârea  nr.
152/ 23.09.2009 a Consiliului Camerei Auditorilor
Financiari din România prin care se adoptã
Standardele Internaþionale de Audit - 2009 emise de
Consiliul pentru Standarde Internaþionale de Audit si
Asigurare (IAASB) al Federaþiei Internaþionale a
Contabililor (IFAC), cu aplicabilitate pentru auditul situ-
aþiilor financiare cu începere de la 1 ianuarie 2010.

Prin aceeaºi hotãrâre se adoptã Standardul Interna-
þional Privind Controlul Calitãþii 1 (ISQC 1), cu apli-
cabilitate începând cu 15 decembrie 2009.

Membrii Camerei Auditorilor Financiari din România
care efectueazã activitãþi de audit financiar au obligaþia
sã aplice ºi sã respecte Standardele Internaþionale de
Audit adoptate de  CAFR, precum ºi Codul etic ºi
Standardele internaþionale pentru misiunile de revizuire,

asigurare ºi servicii conexe aprobate prin Hotãrârea
Consiliului Camerei nr.138/14.04.2009.

Certificarea 
declaraþiilor fiscale anuale

În conformitate cu art. 83 alin. 5 din Codul de Procedurã
Fiscalã, modificat de Ordonanþa nr. 92/2003, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare, contribuabilii persoane
juridice, care nu sunt obligaþi la auditarea situaþiilor
financiare, vor trebui sã solicite certificarea declaraþiilor
fiscale anuale (declaraþia 101) de cãtre un consultant
fiscal. Prevederea se aplicã ºi contribuabililor persoane
juridice care îºi auditeazã situaþiile financiare, deºi nu au
aceastã obligaþie.

Reglementarea se aplicã începând cu 1.01.2010, cu
precizarea cã declaraþiile fiscale anuale pentru 2009 vor
trebui sã fie de asemenea certificate în condiþiile mai
sus menþionate.
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