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1. Introducere
Evenimentele de la începutul secolului
al XXI-lea, cum ar fi binecunoscutele
scandaluri Enron, WorldCom ºi Parma-
lat, precum ºi actualul context al globa-
lizãrii, accentul pus din ce în ce mai
mult de entitãþile economice pe aspecte
de prosperitate materialã ºi pericolul
demonetizãrii profesiilor au generat o
atenþie crescândã asupra eticii în profe-
sia contabilã. În literatura naþionalã de
specialitate aceastã tematicã a prezen-
tat un interes major, dat fiind numãrul
de studii publicate recent în acest do-
meniu. Morariu (2007) trateazã aspecte
de competenþã, confidenþialitate ºi com-
portament profesional în contextul Co-
dului etic pentru profesioniºtii contabili,
iar Mihãilescu (2007) prezintã rigorile ºi
principiile de eticã ale auditorilor în mi-
siunile de audit. Relaþia dintre profe-
sionalism ºi eticã în profesia contabilã
ºi de audit este dezbãtutã de Lazãr
(2008), în timp ce dilemele etice sunt
prezentate într-o abordare structuratã
de cãtre Badea (2008). Rusovici &
Rusu (2008) abordeazã o temã înruditã
cu etica ºi profesionalismul auditorului
financiar, respectiv reputaþia profesio-
nalã, consideratã a fi un bun de mare
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Ethical Regulations in the Accounting Profession
- an European and International Approach 
The topic regarding ethics in the accounting profession exerts an increasing fasci-
nation, both for practitioners, and for the regulation authorities and the academic
environment, mostly because of the events from the beginning of the XXIst centu-
ry (such as the well-known Enron, WorldCom and Parmalat scandals), because of
the current globalization context, of the material prosperity considered to be a pri-
ority by economic entities, as well as because of the danger of demonetization of
the professions, in general. Both the international literature, as well as the nation-
al literature in the field paid increased attention to this topic. However, the
Romanian literature mainly debates aspects related to the ethical regulations in
force at international level. The novelty of the present article consists in its double
purpose: first, that of presenting by comparison both the ethical regulations in force
at international level, and the ones issued in the European Union and the ones in
vigor in the United States of America and second, that of debating the necessity
and adequacy of the ethical regulations in the accounting profession. The research
approach is analytical-argumentative in nature and is well substantiated, especial-
ly that the ethical regulations to be observed by the accounting professionals, as
well as the courses on ethical subjects to be attended by them are increasingly
numerous, complex and demanding. The main conclusions of the authors consist
in the fact that the strongest argument in favor of ethical regulations is the account-
ing profession's need for legitimizing its status (at a macro level) and the profes-
sional accountant's desire to maintain reputation (at a micro-level).
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preþ. Partizan al eticii în profesia con-
tabilã, Popescu et al (2009) realizeazã
un studiu privind etica profesionistului
contabil în condiþiile crizei financiar-
economice globale prin care identificã
lacunele eticii în afaceri ºi presiunile
specifice existente în condiþii de crizã,
promoveazã ideea unui „responsabil de
eticã ºi conformitate” în companii ºi
defineºte un sistem unitar de monitori-
zare a calitãþii ºi eticii în cabinetele de
audit. Nu în ultimul rând, printre studiile
relevante în prezentul context se nu-
mãrã ºi cel al autorilor Morariu et al.
(2009) care abordeazã prevederile
standardelor de eticã ºi conduitã profe-
sionalã la nivel global. 

Din analiza studiilor existente se poate
conchide cã, deºi aspectelor în materie
de eticã relevante pentru profesia con-
tabilã li s-a acordat atenþia cuvenitã în
literatura de specialitate din România,
accentul s-a pus preponderent pe
reglementãrile etice în vigoare la nivel
internaþional, dat fiind faptul cã acestea
sunt preluate ºi de Camera Auditorilor
Financiari din România. Cu toate aces-
tea, în contextul actual al internaþionali-
zãrii profesiei contabile ºi al deschiderii
crescânde a pieþelor de capital din în-
treaga lume, considerãm ca importante
atât reglementãrile etice existente la
nivel internaþional, cele elaborate în
Uniunea Europeanã, precum ºi cele în
vigoare în Statele Unite ale Americii. Pe
de altã parte, observând multitudinea ºi
complexitatea reglementãrilor în mate-
rie de eticã pe care profesioniºtii con-
tabili sunt obligaþi sã le respecte, pre-
cum ºi cursurile privind aspectele de
eticã pe care aceºtia sunt obligaþi sã le
urmeze, prin cercetarea efectuatã abor-
dãm problematica necesitãþii ºi adec-
vãrii reglementãrilor etice, aducând atât
argumente pro, cât ºi argumente contra
pe aceastã temã. 

Lucrarea de faþã este structuratã astfel:
în primul rând, sunt prezentate regle-

mentãrile etice în profesia contabilã va-
labile la nivel internaþional; în al doilea
rând, este discutat cadrul legislativ rele-
vant pentru profesie dezvoltat în Uni-
unea Europeanã; iar, în al treilea rând,
sunt aduse în discuþie reglementãrile
din Statele Unite ale Americii care pri-
vesc tema prezentului studiu. Fiecare
dintre aceste trei secþiuni are o struc-
turã similarã, astfel: iniþial, este prezen-
tatã autoritatea de reglementare, este
urmãritã evoluþia în timp a reglementã-
rilor în materie de eticã a profesionistu-
lui contabil, sunt identificate principiile
fundamentale pe care acesta este
obligat sã le ia în considerare ºi apoi
sunt discutate pe scurt cerinþele privind
competenþa profesionalã. Secþiunea
finalã a articolului conþine argumente în
favoarea reglementãrilor etice, contra-
argumente la adresa necesitãþii unor
astfel de reglementãri, precum ºi con-
cluziile proprii privind tematica dezbã-
tutã. 

2. Abordare
metodologicã

Obiectivul prezentului articol este de a
prezenta ºi de a analiza reglementãrile
existente la nivel internaþional, în
Uniunea Europeanã ºi în Statele Unite
ale Americii în ceea ce priveºte etica
profesionistului contabil. Din punct de
vedere metodologic, demersul cerce-
tãrii este de naturã analitic-argumenta-
tivã. Pe de o parte, demersul este de
naturã analiticã, deoarece pentru fie-
care categorie de reglementãri (la nivel
internaþional, în Uniunea Europeanã ºi
în Statele Unite ale Americii) sunt pre-
zentate, secvenþial, autoritatea de re-
glementare, evoluþia în timp a regle-
mentãrilor relevante, principiile funda-
mentale ºi aspecte legate de compe-
tenþa profesionalã. Pe de altã parte,
demersul este de naturã argumenta-

tivã, deoarece, în urma analizei regle-
mentãrilor prezentate, sunt aduse atât
argumente în favoarea reglementãrilor
etice, cât ºi contraargumente la necesi-
tatea unor astfel de reglementãri, firul
logic al argumentaþiei astfel construite
conducând cãtre concluzia finalã a arti-
colului. 

3. Reglementãri 
la nivel internaþional

3.1. Autoritatea 
de reglementare

Autoritatea de reglementare în aspecte-
le de eticã din domeniul auditului finan-
ciar este IFAC (International Federation
of Accountants). IFAC este o organiza-
þie globalã a profesiei contabile, care
include 164 de membri ºi asociaþi din
125 de þãri ºi jurisdicþii (http://web.ifac.
org/download/Facts_About_IFAC.pdf).
Raþiunea de a exista a acestei organi-
zaþii provine din necesitatea de a prote-
ja interesul public, încurajând practici
de calitate înaltã în rândul profesio-
niºtilor contabili din întreaga lume.
Membrii ºi asociaþii IFAC, care sunt în
principal corpuri profesionale naþionale,
reprezintã 2,5 milioane de profesioniºti
contabili, ce activeazã în practica pu-
blicã, în industrie ºi comerþ, guvern ºi
mediul universitar. 

Rolul organizaþiei IFAC este: 

(1) de a stabili ºi promova standarde
internaþionale de calitate; 

(2) de a facilita colaborarea cu corpu-
rile profesionale care o compun;

(3) de a acþiona ca purtãtor de cuvânt
pentru profesia contabilã inter-
naþionalã cu privire la aspecte rele-
vante de politicã publicã. 

Modalitatea fundamentalã utilizatã de
IFAC pentru a-ºi atinge obiectivul de a
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proteja interesul public constã în elabo-
rarea, promovarea ºi punerea în apli-
care de standarde recunoscute inter-
naþional, care acþioneazã în direcþia asi-
gurãrii credibilitãþii informaþiilor de care
depind investitorii ºi alþi factori intere-
saþi. Printre standardele dezvoltate de
IFAC se numãrã: 

International Standards on Auditing,
Assurance Engagements and Re-
lated Services (Standarde Interna-
þionale de Audit, Misiuni de Asi-
gurare ºi Servicii Conexe); 

International Standards on Quality
Control (Standardele Internaþionale
de Control al Calitãþii); 

International Code of Ethics for
Professional Accountants (Codul
Internaþional de Eticã pentru Pro-
fesioniºtii Contabili); 

International Education Standards
(Standardele Internaþionale de
Educaþie) ºi 

International Public Sector Account-
ing Standards (Standardele Interna-
þionale de Contabilitate pentru Sec-
torul Public). 

3.2. Evoluþia în timp 
a reglementãrilor 
privind etica

Reglementãrile etice emise de IFAC
relevante în contextul prezentului studiu
sunt reprezentate de Codul de eticã
pentru profesioniºtii contabili. Acesta a
fost publicat în 1992 de Comitetul de
Eticã al IFAC, înlocuind Direcþiile IFAC
privind etica pentru profesioniºtii con-
tabili din anul 1990, care stabileau res-
ponsabilitãþi mai reduse profesioniºtilor
contabili. De-a lungul timpului, Codul de
eticã pentru profesioniºtii contabili a
suferit modificãri, cele mai recente
revizuiri având loc în iulie 2006 ºi iulie
2009. Codul revizuit în anul 2009 intrã
în vigoare la 1 ianuarie 2011, fiind însã

permisã adoptarea lui la un moment
anterior. 

3.3. Principii fundamentale

Conform sus-numitului Cod de Eticã, un
profesionist contabil trebuie sã respecte
urmãtoarele principii fundamentale: 

(1) integritate;

(2) obiectivitate; 

(3) competenþa profesionalã ºi atenþia
cuvenitã;

(4) confidenþialitate;

(5) comportament profesional. 

Principiul integritãþii solicitã din partea
profesionistului contabil sã fie direct ºi
onest în toate relaþiile profesionale ºi de
afaceri. 

Obiectivitatea presupune imparþialitate
ºi absenþa oricãror conflicte de interese
sau influenþe nedorite care pot sã inter-
vinã în raþionamentele profesionale sau
de afaceri. 

Competenþa profesionalã se referã la
datoria permanentã a profesionistului
contabil de a-ºi menþine cunoºtinþele ºi
aptitudinile profesionale.

Atenþia cuvenitã se traduce în respon-
sabilitatea cu care profesionistul con-
tabil îºi furnizeazã serviciile ºi în confor-
mitatea cu standardele tehnice ºi profe-
sionale aplicabile.

Potrivit principiului confidenþialitãþii, un
profesionist contabil nu trebuie sã di-
vulge informaþiile dobândite ca urmare
a relaþiilor profesionale sau de afaceri
unei terþe pãrþi fãrã o autorizaþie speci-
ficã ºi nu trebuie sã le utilizeze în avan-
tajul sãu personal sau al unor terþe
pãrþi. 

De asemenea, profesionistul contabil
trebuie sã demonstreze comportament
profesional în orice circumstanþã, sã se
conformeze legilor ºi normelor rele-

vante ºi sã evite orice acþiune care dis-
crediteazã profesia.

3.4. Competenþã profesionalã

Pentru a-ºi exercita profesia în mod co-
respunzãtor, profesionistul contabil este
dator sã-ºi menþinã ºi sã-ºi dezvolte
permanent cunoºtinþele ºi aptitudinile
profesionale. Responsabil pentru dez-
voltarea de standarde, articole de infor-
mare, declaraþii de practicã ºi alte docu-
mente de informare referitoare la for-
marea profesionalã a viitorilor profesio-
niºti contabili ºi la educaþia ºi dezvol-
tarea profesionalã continuã a membrilor
profesiei contabile este aºa-numitul In-
ternational Accounting Education Stan-
dards Board (IAESB). Desemnat de
Consiliul IFAC, IAESB este un corp in-
dependent de reglementare ºi funcþio-
neazã sub auspiciile IFAC ºi sub su-
pravegherea Public Interest Oversight
Board (PIOB). 

Similar IFAC, IAESB deserveºte intere-
sul public prin: 

(1) stabilirea unor standarde de cali-
tate ºi elaborarea de publicaþii ce
reflectã bune practici în educaþia,
dezvoltarea ºi evaluarea profe-
sioniºtilor contabili; 

(2) promovarea adoptãrii ºi implemen-
tãrii Standardelor Internaþionale de
Educaþie (International Education
Standards); 

(3) dezvoltarea unui sistem de bench-
marking în educaþie pentru mãsu-
rarea implementãrii Standardelor
Internaþionale de Educaþie ºi 

(4) promovarea dezbaterii internaþio-
nale cu privire la aspecte de actua-
litate legate de educaþia, dez-
voltarea ºi evaluarea profesio-
niºtilor contabili (http://web.ifac.org/
down load / IAESB-Amended_
Terms_of_Reference.pdf). În pre-
zent, o prioritate pentru IAESB în
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intervalul 2010-2012 este revizui-
rea Standardelor Internaþionale de
Educaþie ºi dezvoltarea unor linii
directoare privind competenþa în
audit. 

O prioritate de nivel mediu pentru ace-
eaºi perioadã este acordatã dezvoltãrii
unor linii directoare privind: aptitudinile
profesionale, cadrele generale de com-
petenþã, implementarea mãsurabilã a
standardelor menþionate etc. 

4. Reglementãri 
la nivelul Uniunii

Europene
4.1. Autoritatea de 

reglementare

În cadrul Uniunii Europene, procesul de
reglementare este rezultatul conlucrãrii
între Comisia Europeanã, Consiliul Uni-
unii Europene ºi Parlamentul Euro-
pean. Comisia Europeanã are ca misi-
une promovarea interesului general al
Uniunii Europene. Pentru îndeplinirea
acestei misiuni, Comisia participã la
procesul decizional prin prezentarea de
propuneri pentru legislaþia europeanã ºi
prin supravegherea punerii corecte în
aplicare a tratatelor ºi a legislaþiei eu-
ropene. Pe de altã parte, Consiliul Uni-
unii Europene, ca organism principal de
decizie al Uniunii Europene, exami-
neazã propunerile legislative ale Co-
misiei Europene ºi le adoptã cu sau fãrã
modificãri. Consiliul legifereazã, în mod
normal, împreunã cu Parlamentul Eu-
ropean, care este un participant activ în
cadrul acestui proces legislativ
(http://www.consil ium.europa.eu/,
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/do
c/governance_statement_ro.pdf).
Principalele instrumente legislative
aflate la dispoziþia Uniunii Europene
sunt urmãtoarele:

- regulamentele – sunt aplicabile în
mod direct ºi obligatoriu în toate
statele-membre, fãrã necesitatea
unui act de transpunere pe plan
naþional;

- directivele – au caracter obligatoriu
în ceea ce priveºte rezultatul care
trebuie atins la nivel economic,
juridic sau social, însã forma ºi mij-
loacele de transpunere a directivei
rãmân la latitudinea statelor-mem-
bre;

- deciziile – sunt obligatorii în toate
elementele lor; destinatarii unei de-
cizii pot fi state membre, persoane
fizice sau persoane juridice ;

- recomandãrile ºi avizele – nu au ca-
racter obligatoriu, dar pot furniza
indicaþii cu privire la interpretarea ºi
conþinutul dreptului comunitar. 

(http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_
sheets/info/data/how/characteristics/
article_7147_ro.htm)

4.2. Evoluþia în timp 
a reglementãrilor 
privind etica

Actele legislative emise de-a lungul tim-
pului în Uniunea Europeanã cu privire
la profesia contabilã (în general) ºi
aspecte de eticã în aceastã profesie (în
particular) sunt numeroase ºi variate,
reflectând interesul crescut acordat
acestui domeniu. 

În aceastã direcþie, au fost publicate:

Cartea Verde a Comisiei Europene
din 13 octombrie 2010. Politica de
audit: lecþiile crizei

Cartea Verde a Comisiei din 24 iulie
1996. Rolul, poziþia ºi rãspunderea
auditului statutar în cadrul Uniunii
Europene 

De asemenea, s-au publicat decizii: 

Decizia Comisiei din 29 iulie 2008
privind o perioadã de tranziþie pen-
tru activitãþile de audit ale auditorilor
ºi entitãþilor de audit din anumite þãri
terþe;

Decizia Comisiei din 14 decembrie
2005 de instituire a unui grup de
experþi pentru consilierea Comisiei
ºi facilitarea cooperãrii între siste-
mele publice de supraveghere a
auditorilor legali ºi a cabinetelor de
audit;

Comisia Europeanã ºi-a fãcut cunoscu-
te ºi unele recomandãri, comunicãri ºi
opinii:

Recomandarea Comisiei din 5 iunie
2008 privind limitarea rãspunderii
civile a auditorilor legali ºi a socie-
tãþilor de audit;

Recomandarea Comisiei din 6 mai
2008 privind asigurarea calitãþii
externe pentru auditorii legali ºi fir-
mele de audit care auditeazã entitãþi
de interes public;

Recomandarea Comisiei din 16 mai
2002 – Independenþa auditorilor
statutari în UE: Un set de principii
fundamentale;

Recomandarea Comisiei din 15 no-
iembrie 2000 privind asigurarea ca-
litãþii pentru auditul statutar în Uni-
unea Europeanã: cerinþe minime;

Comunicare de la Comisie cãtre
Consiliul ºi Parlamentul European
din 21 mai 2003. Consolidarea audi-
tului statutar în UE;

Comunicare de la Comisie din 8 mai
1998 privind auditul statutar în
Uniunea Europeanã: calea de ur-
mat;

Opinia Comisiei Economice ºi So-
ciale din 28 aprilie 1997 privind
„Cartea verde – Rolul, poziþia ºi
rãspunderea auditului statutar în
cadrul Uniunii Europene”
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Pentru asigurarea completitudinii au
fost propuse ºi elaborate directive rele-
vante pentru audit:

Propunerea unei Directive a Parla-
mentului European ºi a Consiliului
din 22 decembrie 2006 pentru modi-
ficarea Directivei 2006/43/CE pri-
vind auditul statutar al conturilor
anuale ºi al conturilor consolidate,
în ceea ce priveºte puterile de
implementare oferite Comisiei;

Directiva 2006/43/CE a Parlamen-
tului European ºi a Consiliului din 17
mai 2006, privind auditul statutar al
conturilor anuale ºi al conturilor con-
solidate, de modificare a Direc-
tivelor 78/660/CEE ºi 83/349/CEE
ale Consiliului;

Propunerea unei Directive a Parla-
mentului European ºi a Consiliului
din 16 martie 2004 privind auditul
statutar al conturilor anuale ºi al
conturilor consolidate de modificare
a Directivelor 78/660/CEE ºi
83/349/CEE ale Consiliului;

4.3. Principii fundamentale

Recomandarea Comisiei din 16 mai
2002 menþioneazã obiectivitatea, inte-
gritatea ºi independenþa drept cele mai
importante principii pe care auditorul
trebuie sã le respecte în emiterea opi-
niei de audit. Obiectivitatea (ca expre-
sie a unei atitudini interioare) nu poate fi
verificatã din exterior, iar integritatea nu
poate fi evaluatã în avans. În plus, audi-
torul financiar este cel care poartã
rãspunderea ca cerinþa independenþei
sã fie respectatã. Potrivit recomandãrii
mai sus-menþionate, independenþa este
modalitatea principalã a profesiei de a
demonstra publicului ºi autoritãþilor de
reglementare cã auditorii statutari ºi
firmele de audit îºi îndeplinesc sarcinile
la un nivel care respectã principii etice
stabilite, în particular acelea de integri-
tate ºi obiectivitate. 

Conform Directivei 2006/43/CE a Parla-
mentului European ºi a Consiliului din
17 mai 2006 privind auditul statutar al
conturilor anuale ºi al conturilor consoli-
date, pe lângã integritate, obiectivitate
ºi independenþã, auditorii financiari ar
trebui sã se caracterizeze prin compe-
tenþã profesionalã ºi atenþie cuvenitã ºi,
în plus, ar fi datori sã respecte confi-
denþialitatea privind entitatea auditatã.
La stabilirea acestor principii esenþiale
pentru profesionistul în domeniul audi-
tului, interesul public se aflã în prim-
plan, fiind amintit adeseori în prevede-
rile legislaþiei europene. 

4.4. Competenþã profesionalã

Capitolul al II-lea al Directivei 2006/43/
CE conþine prevederi referitoare la ac-
cesul la profesie, formarea continuã a
auditorilor ºi autorizarea auditorilor sta-
tutari din alte state membre. Deoarece
credibilitatea auditorului statutar este
esenþialã, numai persoanele fizice sau
firmele cu o bunã reputaþie pot fi autori-
zate de autoritãþile competente ale unui
stat membru. În plus, o persoanã fizicã
poate fi autorizatã sã efectueze un audit
statutar numai dupã ce a atins un nivel
de admitere la universitate sau un nivel
echivalent, apoi a urmat un curs de in-
struire teoreticã, a efectuat un stagiu de
pregãtire practicã ºi a promovat un exa-
men de competenþã profesionalã la în-
cheierea cursurilor universitare sau de
nivel echivalent, organizat sau recunos-
cut de statul membru în cauzã. 

De asemenea, este prevãzut ºi un sta-
giu de pregãtire practicã de cel puþin trei
ani, dintre care cel puþin doi ani se
desfãºoarã pe lângã un auditor statutar
sau o firmã de audit autorizatã în orice
stat membru. Prin excepþie de la pre-
vederea referitoare la pregãtirea teore-
ticã, pot fi autorizate ºi persoanele care
au fost angajate timp de 15 ani în activi-
tãþi profesionale care le-au permis sã
dobândeascã suficientã experienþã în

domeniile financiar, juridic ºi contabil ºi
au promovat examenul de competenþã
profesionalã menþionat sau persoanele
care au o experienþã profesionalã rele-
vantã de 7 ani, au efectuat stagiul de
pregãtire practicã ºi au promovat exa-
menul de competenþã profesionalã. 

5. Reglementãri 
la nivelul Statelor
Unite ale Americii

5.1. Autoritatea de reglementare
ºi evoluþia în timp 
a reglementãrilor relevante

În Statele Unite ale Americii, auditul fi-
nanciar a fost marcat în primul rând de
American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA), înfiinþat în anul
1887. În urma colapsului burselor nord-
americane în anul 1929, care a fost de-
clanºat în parte ºi de deficienþele pri-
vind obligaþiile de raportare financiarã
ale firmelor cotate, AICPA a înfiinþat, în
colaborare cu Bursa de Valori din New
York, un comitet responsabil cu dezvol-
tarea de mãsuri pentru a corecta aceas-
tã situaþie. Drept consecinþã, au fost
emise normele privind prima înregis-
trare ºi cotarea titlurilor de valoare (Se-
curities Act 1933 – SA) ºi cele privind
comercializarea titlurilor de valoare
(Securities Exchange Act 1934 – SEA)
(Müller K., 2006). În aproximativ ace-
eaºi perioadã a fost înfiinþat, de cãtre
Congresul Statelor Unite ale Americii,
Securities and Exchange Comission
(SEC), ca autoritate independentã de
supraveghere a bursei de valori. 

Anul 2002 a reprezentat un alt moment
semnificativ în evoluþia reglementãrilor
relevante pentru auditori. Ca reacþie la
diverse scandaluri în domeniul finan-
ciar-contabil, în special ca urmare a ca-
zului Enron, la 30.07.2002 a fost emis
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Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOA).
Obiectivul acestei iniþiative legislative a
fost de a contracara cauzele scan-
dalurilor contabile prin implicare în
autoreglementarea auditorilor ºi guver-
nanþa corporativã a companiilor cotate
la Bursa de Valori din New York. Aria de
aplicare a SOA cuprinde toþi emitenþii
de titluri de valoare care se supun
prevederilor SA ºi SEA, precum ºi audi-
torii acestora. Relevant în acest context
este ºi Independence Standards Board
(ISB), înfiinþat în mai 1997 cu scopul de
a dezvolta un cadru conceptual pentru
a transpune într-un mod unitar stan-
dardele disparate ale SEC. Un alt
comitet, înfiinþat tot drept comitet subor-
donat SEC ºi supravegheat de acesta
este aºa-numitul Public Company
Accounting Oversight Board (PCAOB).

5.2. Principii fundamentale

Majoritatea principiilor fundamentale se
regãsesc în Codul de Conduitã Pro-
fesionalã emis de AICPA. Acesta este
alcãtuit din douã pãrþi: principiile ºi
regulile. Principiile oferã cadrul general
pentru reguli, care guverneazã perfor-
manþa serviciilor profesionale prestate
de membrii AICPA (http://www.aicpa.
org/Research/Standards/CodeofCondu
ct/Pages/default.aspx). Codul de Con-
duitã Profesionalã este destinat tuturor
membrilor din practica publicã, din
industrie, din guvern ºi din educaþie.
Principiile menþionate în Cod exprimã
recunoaºterea de cãtre profesie a res-
ponsabilitãþilor faþã de public, clienþi ºi
colegi ºi solicitã angajamentul nestrã-
mutat al membrilor AICPA pentru un
comportament onorabil, chiar ºi cu
preþul sacrificãrii avantajului personal.
Printre principiile stabilite în Codul de
Conduitã Profesionalã emis de AICPA
se numãrã: integritatea, obiectivitatea,
independenþa ºi atenþia cuvenitã. Inte-
gritatea presupune ca munca prestatã
ºi încrederea publicului sã nu fie subor-

donate câºtigurilor ºi avantajelor per-
sonale. Obiectivitatea ºi independenþa
implicã lipsa oricãror conflicte de in-
terese în îndeplinirea responsabilitãþilor
profesionale. Nu în ultimul rând, atenþia
cuvenitã presupune ca serviciile sã fie
prestate cu competenþã ºi conºtiinciozi-
tate.

5.3. Competenþã profesionalã

Pentru a obþine autorizarea ca Certified
Public Accountant (CPA) în Statele
Unite ale Americii, este necesarã pro-
movarea diverselor examene dezvol-
tate ºi notate de AICPA. Este prevãzut
ºi un stagiu de practicã, precum ºi par-
ticiparea la programe de pregãtire pro-
fesionalã. Deoarece profesia contabilã
trebuie internaþionalizatã, cariera în
S.U.A. a devenit din ce în ce mai atrac-
tivã ºi întrucât nivelul profesional al par-
ticipanþilor la examenul de certificare a
fost criticat, în ultimii ani au existat efor-
turi intensive de reformare a acestui
examen. Responsabil pentru configu-
rarea, desfãºurarea ºi evaluarea aºa-
numitului „Uniform-CPA-Examination”
este Board of Examiners (BOE) al
AICPA. 

6. Discuþii ºi 
concluzii

Din reglementãrile etice prezentate mai
sus se constatã faptul cã, per ansam-
blu, principiile fundamentale pe care
membrii profesiei contabile sunt datori
sã le respecte sunt similare, o cauzã
fiind mult-discutata internaþionalizare,
concretizatã inclusiv în eforturile de
armonizare a profesiilor contabile din
întreaga lume. În plus, evoluþia în timp a
reglementãrilor etice aratã nevoia re-
simþitã de autoritãþile de reglementare
de a rafina permanent regulile ºi prin-
cipiile impuse auditorilor. Aceastã pre-
ocupare îºi are originea în importanþa

pe care implicit aceste autoritãþi au
acordat-o aspectelor de eticã în profe-
sia contabilã în sens larg, respectiv în
auditul financiar în sens restrâns. Tabe-
lul 1 sintetizeazã informaþiile prezentate
în secþiunile anterioare:

Corpurile profesionale din diverse þãri
(inclusiv Camera Auditorilor din Româ-
nia) impun membrilor lor participarea la
cursuri de eticã. Aparent, aceastã proli-
ferare a cursurilor obligatorii în aceastã
arie implicã tocmai o lipsã de eticã din
partea profesioniºtilor contabili. Dacã
astfel de cursuri nu ar fi necesare, ele
nu ar fi solicitate. Pe de altã parte, din-
tre toate celelalte profesii se pare cã
profesia contabilã este aproape singura
care impune membrilor sãi sã urmeze
cursuri în materie de eticã ºi deontolo-
gie profesionalã (Cheffers ºi Pakaluk,
2007). 

Considerãm cã aceastã particularitate a
profesiei contabile se explicã prin scan-
dalurile contabile atât de intens media-
tizate la începutul secolului al XXI-lea,
cum ar fi Enron sau WorldCom, care au
avut un impact major ºi au condus în
Statele Unite ale Americii la o modifi-
care a legislaþiei, respectiv la emiterea
Sarbanes-Oxley Act. În plus, studii
recente indicã faptul cã, în urma aces-
tor scandaluri, profesioniºtii contabili
(atât contabilii, cât ºi auditorii financiari)
au încetat sã fie percepuþi ca integri prin
însuºi statutul lor de profesioniºti, iar
þinuta lor moralã a început sã fie pusã la
îndoialã de cãtre unii dintre utilizatorii
situaþiilor financiare. 

Preocuparea pentru comportamentul
etic al profesioniºtilor contabili s-a in-
tensificat în prezent ºi din cauza faptu-
lui cã, în special în Statele Unite ale
Americii, dar ºi în alte þãri, a intervenit o
schimbare în percepþia profesiei con-
tabile asupra ei înseºi (McPhail ºi
Walters, 2009). Astfel, în contextul unei
concurenþe din ce în ce mai intense pe
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piaþa de audit ºi unui interes din ce în ce
mai mare acordat de firmele de audit
obiectivelor de naturã economicã, pro-
fesioniºtii contabili s-au îndepãrtat trep-
tat de ideile de servire a interesului pu-
blic ºi de altruism asociate în mod tra-
diþional cu profesia. 

Cu toate acestea, reacþia publicului la
scandalurile contabile ºi impunerea de
reglementãri ºi cerinþe în materie de
eticã ar putea pãrea exagerate, având
în vedere cã situaþiile în care profesio-
niºtii contabili au dat dovadã de com-
portament lipsit de eticã au fost rare de-
a lungul timpului. De fapt, în spatele
acestui interes crescut pentru profilul
moral al profesionistului contabil stã
însãºi natura profesiei contabile, care
impune preocupãri legate de eticã
membrilor sãi, publicului ºi legiuitorilor,
dupã cum explicã Cheffers ºi Pakaluk
(2007). Din aceeaºi perspectivã, autorii
identificã patru caracteristici principale
ale profesiei contabile, considerate pro-
bleme persistente ºi generale ce afec-
teazã profesia. În primul rând, auditorii
financiari nu sunt plãtiþi de cei ale cãror
interese le reprezintã. Conducerea
companiei auditate este cea care îi

mandateazã ºi remunereazã. Aceasta,
însã, este numai factorul responsabil cu
gestiunea eficientã a unor resurse în-
credinþate de proprietarii lor de drept,
care sunt, de fapt, principalii interesaþi
de rezultatul muncii respectivului profe-
sionist contabil. Totodatã, cercul celor
pentru care munca auditorului prezintã
interes este mult mai larg ºi include:
investitori potenþiali, guvern, angajaþi ai
companiei auditate º.a. Prin urmare,
profesia contabilã prezintã particulari-
tatea cã remuneraþia auditorului finan-
ciar nu provine de la principalii factori
interesaþi de produsul muncii sale, pe
care, de regulã, auditorul nici nu îi cu-
noaºte. 

În al doilea rând, comparativ cu profesi-
ile tradiþionale, precum avocatura sau
medicina, profesia de auditor financiar
este o profesie de datã recentã. Ritmul
ei de dezvoltare ca profesie a coincis, în
mare parte, cu ritmul de dezvoltare a
afacerilor ºi a economiei de piaþã. În al
treilea rând, obiectivul profesiei conta-
bile este de a conferi încredere în me-
diul modern al economiei de piaþã. Prin
auditarea situaþiilor financiare ale unei
entitãþi, auditorul financiar le conferã

acestora credibilitate în ochii celor care
le utilizeazã, îndeplinindu-ºi astfel misi-
unea de a crea încredere în contextul
actual al economiei de piaþã. Auditorul
cautã ºi reveleazã adevãrul cu privire la
situaþiile financiare ale entitãþii auditate,
aºadar, este necesar ca profesia con-
tabilã sã fie orientatã cãtre adevãr. În al
patrulea rând, auditorii protejeazã inte-
resul public, respectiv interesul credito-
rilor, investitorilor, guvernului etc., de
aceea literatura de specialitate (în spe-
cial cea nord-americanã) considerã cã
au statutul de „gardieni”. Însã pentru 
a-ºi duce la îndeplinire acest rol, este
de dorit ca auditorii sã reziste tentaþiei
de a-ºi urmãri interesul propriu, tentaþie
adeseori puternicã în contextul sumelor
mari de bani care sunt la mijloc.

Având în vedere particularitãþile profe-
siei contabile, care ar putea fi conside-
rate chiar probleme structurale, ineren-
te profesiei, reglementãrile ºi cerinþele
etice îºi relevã pregnant necesitatea.
Cu toate acestea, potrivit argumentelor
lui Cheffers ºi Pakaluk (2007), ele nu
reprezintã soluþia idealã pentru consoli-
darea încrederii în profesia contabilã ºi
formarea unor profesioniºti contabili de
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o moralitate fãrã cusur. În primul rând,
oricât ar fi de cuprinzãtoare ºi de clar
formulate ºi oricâte cazuri speciale ar
menþiona, reglementãrile nu vor putea
trata toate situaþiile ce pot apãrea în
practicã. Pe de altã parte, punerea lor
în aplicare necesitã o interpretare adec-
vatã, pe baza unui proces de raþiona-
ment ºi în urma aprecierii corecte a cir-
cumstanþelor specifice în care se
aplicã. 

În al doilea rând, reglementãrile etice
sunt impuse din exterior, de cãtre o
autoritate de reglementare, dupã cum
s-a precizat în subcapitolele anterioare.
În mod firesc, aceste reglementãri
conþin penalizãri pentru încãlcarea lor ºi
uneori chiar recompense dacã sunt
respectate. Din acest motiv, reglemen-
tãrile etice reprezintã o motivaþie extrin-
secã pentru a alege un comportament
moral, care este însã inferioarã moti-
vaþiei intrinseci ºi mult mai puþin adec-
vatã pentru un profesionist. În mod
ideal, acesta ar trebui sã fie motivat
interior de conºtiinþa faptului cã munca
sa este de valoare ºi nu exterior, prin
sancþiuni ºi recompense. 

Dacã profesionistul contabil alege un
comportament etic numai pentru a evita
sancþiunile sau a obþine recompensele
stabilite în reglementãri, dezvoltarea sa
cognitivã moralã s-ar afla la cel mai jos
nivel, potrivit cu modelul lui Kohlberg –
nivelul pre-convenþional (vezi figura 1).
Dacã în schimb opþiunea sa în rezol-

varea unei dileme etice date se ba-
zeazã pe preocuparea de a respecta
regulile valabile în societatea din care
face parte (în speþã, reglementãrile
etice în vigoare), din punctul de vedere
al dezvoltãrii sale morale s-ar afla în
perioada moralitãþii convenþionale. De
dorit este însã ca profesionistul contabil
sã acþioneze din conºtientizarea pro-
fundã a misiunii sale, pe baza unui cod
moral personal ºi în virtutea unor prin-
cipii morale universale – ceea ce ar
corespunde perioadei moralitãþii auto-
nome, post-convenþionale.

În plus, aceste consecinþe imediate ale
respectãrii sau nerespectãrii reglemen-
tãrilor etice ar putea avea de fapt rezul-
tatul opus celui scontat (Cheffers ºi
Pakaluk, 2007). Astfel, auditorul finan-
ciar ar putea deveni mai preocupat de
evitarea sancþiunilor sau de obþinerea
recompenselor decât de respectarea
idealurilor profesiei, care de fapt au stat
la originea emiterii reglementãrilor etice
în discuþie. Nu în ultimul rând, prolifera-
rea unor reguli complicate ºi dificile
poate încuraja ideea (greºitã de altfel)
cã respectarea acestor reguli este sufi-
cientã. Însã, în majoritatea cazurilor, re-
gulile ºi reglementãrile reprezintã doar
un minim care trebuie respectat, iar a
tinde spre ideal necesitã mult mai mult
efort din partea profesionistului con-
tabil. 

În opinia noastrã, demersurile de nor-
malizare în domeniul eticii profesio-

niºtilor contabili din partea autoritãþilor
de reglementare sunt justificate de
nevoia de legitimare a profesiei, pe de o
parte, ºi de preocupãrile profesionistu-
lui contabil legate de reputaþie, pe de
altã parte. O nevoie similarã de legiti-
mare a statutului se regãseºte nu
numai în profesia contabilã ºi în mediul
privat, ci ºi în entitãþile sectorului public. 

În prezent, schimbãrile din mediul eco-
nomic ºi cadrul legislativ existent sta-
bilesc noi cerinþe cu privire la relaþia
între entitãþile sectorului public, publicul
larg ºi grupurile cu care aceste entitãþi
interacþioneazã. În consecinþã, în sec-
torul public, sprijinul, implicarea ºi dia-
logul devin mai semnificative decât con-
trolul. 

Pe acest fundal, reputaþia – înþeleasã
ca totalitatea atitudinilor din mediul
exterior faþã de entitãþile sectorului pu-
blic – creºte în importanþã ºi trebuie
construitã ºi menþinutã cu grijã, pentru
ca sectorul public sã-ºi pãstreze poziþia,
aºadar în scopuri de legitimare a statu-
tului sãu. 

În ceea ce priveºte profesia contabilã,
interesul acesteia ºi al membrilor ei re-
zidã în a-ºi menþine puterea de auto-re-
glementare, fãrã însã ca serviciile ofe-
rite sã aibã de suferit în ceea ce pri-
veºte calitatea. 

Pentru realizarea acestui interes, profe-
sia emite noi reglementãri, le îmbunã-
tãþeºte pe cele existente ºi revizuieºte
cerinþele privind accesul la profesie.
Astfel de acþiuni reprezintã practici de
legitimare ºi constau în strategiile profe-
siei de negociere ºi renegociere a pro-
priului statut. Persoanele care formea-
zã o profesie au un statut privilegiat,
care le permite sã-ºi descrie acþiunile
ca fiind ale unor profesioniºti. Pentru 
a-ºi menþine acest statut, grupurile pro-
fesionale îºi legitimizeazã în mod per-
manent poziþia în competiþie cu alte
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grupuri ce urmãresc recunoaºterea în
aceeaºi arie îngustã de expertizã. 

În concluzie, apreciem cã  argumentul
cel mai elocvent în favoarea reglemen-
tãrilor în materie de eticã îl reprezintã
tocmai aceastã nevoie de legitimare a
profesiei (la nivel macro) ºi de men-
þinere a reputaþiei profesionistului (la
nivel micro). 
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Introducere
Guvernanþa corporativã sau în unele traduceri „guvernarea
corporativã” (corporate governance, engl.) reprezintã „un
ansamblu de proceduri ºi procese conform cãrora o organi-
zaþie este condusã ºi controlatã”. Prin structurile sale, guver-
nanþa corporativã atribuie roluri ºi drepturi consiliului de
administraþie, conducerii executive ºi acþionarilor ºi expli-
citeazã regulile ºi procedurile de luare a deciziilor (OECD,
2005). La Porta et al. (1999) se raporteazã la guvernanþa cor-
porativã ca la un set de mecanisme prin care investitorii (atât
acþionarii, cât ºi creditorii) se protejeazã împotriva
deposedãrii de facto pe care o pot face managementul ºi
acþionarii majoritari. Aceste mecanisme vizeazã rolul, obli-
gaþiile ºi structura consiliului de administraþie, procesul sãu
decizional, transparenþa ºi comunicarea financiarã, respon-
sabilitatea socialã, urmãrind în acelaºi timp exercitarea
echitabilã a drepturilor acþionarilor.

Reprezentanþii mediului de afaceri, investitorii strãini ºi orga-
nizaþiile internaþionale au solicitat în mod repetat îmbunã-
tãþirea guvernãrii corporative (de exemplu, Consiliul Inves-
titorilor Strãini 2002, 2005, 2006, 2009; OECD 2001, 2003),
considerând-o un stimulent pentru investitorii instituþionali de
a investi în societãþile care sunt mai bine guvernate.

Analiza guvernãrii corporative în România a dezvãluit o serie
de disfuncþionalitãþi, cum ar fi: neglijarea drepturilor acþiona-
rilor minoritari, un rol mai degrabã formal al consiliilor de
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administraþie, dominate de acþionarul majoritar, existenþa
unor consilii de administraþie care doar aprobau deciziile ma-
nagementului etc. (OCDE, 2001). În multe societãþi cotate,
echipa managerialã era compusã din administratori care
jucau astfel un rol executiv, sugerând o structurã hibridã de
administrare a societãþilor (OCDE, 2001, p. 88). Acest lucru
pare similar cu consiliile de administraþie ale societãþilor sud-
coreene, descrise ca funcþionând între un sistem dualist ger-
man (Directorat ºi Consiliu de supraveghere) ºi sistemul
monist din Statele Unite (Consiliu de administraþie). În con-
secinþã, „principalii acþionari dominau afacerile societãþilor,
creând costuri enorme de agenþie ºi lãsând societãþile co-
reene structural vulnerabile ºi necompetitive” (Kim, 2003).

Primul proiect de conºtientizare a nevoii de bunã guvernare
corporativã în mediul românesc – Iniþiativa de Guvernare
Corporativã pentru Democraþie Economicã în România – a
fost susþinut de cãtre asociaþiile de afaceri interne ºi spon-
sorizat de Center for International Private Enterprise (CIPE),
un afiliat al Camerei de Comerþ a SUA (OCDE, 2001). Re-
zultatul a fost un cod de guvernare corporativã apãrut în anul
2000, dar nu existã informaþii privind numãrul de societãþi
care sã fi adoptat codul sau care ar fi respectat prevederile
sale (Duca et al, 2007).

În 2001, Bursa de Valori Bucureºti (denumitã în continuare
BVB) a emis primul sãu cod de guvernare corporativã, denu-
mit Codul de Conducere ºi Administrare. Societãþile cotate
care aderau la acest cod urmau sã fie listate pe secþiunea
plus (transparenþã), menþinându-ºi în acelaºi timp listarea
iniþialã. Situaþiile financiare anuale ºi interimare ale acestor
societãþi trebuiau sã fie întocmite atât în conformitate cu
reglementãrile contabile româneºti, cât ºi cu normele IFRS ºi
sã fie disponibile pe pagina web a emitentului în românã ºi
englezã. Costurile suplimentare implicate nu au fãcut atrac-
tivã listarea la categoria plus. Ionaºcu et al. (2007) rapor-
teazã cã, în februarie 2006, exista doar o singurã companie
listatã la categoria plus, deoarece inclusese prevederile din
codul BVB în statutul sãu. Cu toate acestea, situaþiile finan-
ciare nu erau prezentate pe site-ul sãu web.

Noul cod de guvernanþã corporativã al BVB (2008) - în con-
tinuare Codul BVB - obligã emitenþii sã ataºeze Raportului
Anual, începând cu cel al anului 2009, Declaraþia privind con-
formarea sau neconformarea cu prevederile Codului de
Guvernanþã Corporativã (Declaraþia „aplici sau explici”). Deºi
ghidul de implementare a apãrut abia în martie 2010 (BVB,
2010), societãþile tranzacþionate au fost astfel încurajate sã

adopte, în mod voluntar, noile recomandãri. Un aspect intere-
sant al Codului BVB îl reprezintã introducerea funcþiei de se-
cretar general, care are rolul de a consilia consiliul de admi-
nistraþie pe probleme de guvernare corporativã. Ca practicã
de bunã guvernanþã corporativã se recomandã elaborarea
unui Cod sau a unor Proceduri de eticã profesionalã apro-
bate de consiliul de administraþie. De asemenea, emitenþii
vor dezvãlui publicului structurile de guvernanþã corporativã
în mod adecvat, prin recurgerea la pagini web.

O bunã parte din cerinþele unei bune guvernanþe corporative
este inclusã în Legea societãþilor comerciale (nr. 31/1990,
republicatã). Legea stabileºte cã administratorii sunt respon-
sabili pentru administrarea societãþii ºi trebuie sã exercite
prudenþã ºi diligenþã în îndeplinirea mandatului lor. Consiliul
de administraþie se întruneºte cel puþin o datã la trei luni,
perioadã recomandatã ºi de Codul BVB. Printre modificãrile
din 2006 ale Legii societãþilor comerciale se numãrã ºi dele-
garea obligatorie cãtre directori a gestiunii curente a socie-
tãþilor pe acþiuni ale cãror situaþii financiare trebuie sã fie
auditate (art. 143, al. 4). Mai mult, în acest caz, articolul 1381

cere ca majoritatea membrilor consiliului de administraþie sã
fie formatã din administratori neexecutivi. 

De asemenea, prin actul constitutiv sau prin hotãrâre a
adunãrii generale a acþionarilor unul sau mai mulþi membri ai
consiliului de administraþie pot fi independenþi (art. 138, al. 1).
Deºi Legea societãþilor comerciale include condiþii pentru
evaluarea independenþei administratorilor, a fi independent
este mai mult o chestiune de caracter individual ºi de atitu-
dine personalã, care nu pot fi uºor prevãzute de lege (OECD,
2003, p. 44). Codul BVB recomandã ca minim jumãtate din
administratori sã fie membri neexecutivi, iar cel puþin un sfert
dintre ei pot fi independenþi.

Societãþile pe acþiuni ale cãror situaþii financiare anuale fac
obiectul unei obligaþii legale de auditare trebuie sã aibã un
minim de trei administratori (art. 137, al. 2). Codul BVB reco-
mandã „un numãr de membri care garanteazã eficienþa
capacitãþii sale de a supraveghea, analiza ºi evalua activi-
tatea directorilor, precum ºi tratamentul echitabil al acþiona-
rilor“.

Legea societãþilor comerciale permite preºedintelui con-
siliului de administraþie sã fie numit director general1. În prac-
ticã, filialele societãþilor strãine au preferat sã împartã poziþi-
ile de vârf - preºedinte al consiliului de administraþie ºi direc-
tor general - între reprezentantul propriu ºi un specialist local
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2002), deºi o bunã guvernare împiedicã o concentrare a puterii în mâna aceleiaºi persoane.



(OCDE, 2001, p.88). Codul de Guvernanþã Corporativã al
BVB merge mai departe decât Legea societãþilor comerciale
ºi recomandã, ca regulã generalã, ca preºedintele sã fie ales
dintre administratorii independenþi.

Legea societãþilor comerciale împuterniceºte consiliul de
administraþie sã înfiinþeze comitete consultative formate din
minim doi membri pentru desfãºurarea de investigaþii ºi pen-
tru a da recomandãri în domenii precum auditul, remune-
rarea ºi nominalizarea. Cel puþin un membru al fiecãruia din-
tre aceste comitete trebuie sã fie administrator neexecutiv
independent. Modificarea din 2006 a Legii societãþilor comer-
ciale impunea constituirea comitetului de audit la societãþile
pe acþiuni ale cãror situaþii financiare anuale fac obiectul unei
obligaþii legale de auditare (art. 140, al. 3). Cum membrii
acestuia erau administratori neexecutivi, iar cel puþin unul -
administrator neexecutiv independent, intenþia a fost ca toate
aceste societãþi sã aibã un administrator independent. Un an
mai târziu, Ordonanþa de urgenþã 82/2007 a anulat obligativi-
tatea constituirii comitetului de audit la societãþile ale cãror
situaþii financiare trebuie auditate, prin abrogarea articolului
140, al. 3. 

Codul BVB detaliazã componenþa ºi rolul comitetelor consul-
tative, deºi considerã obligatorie înfiinþarea doar a comi-
tetelor de remunerare ºi de audit. Astfel, comitetul de audit
este alcãtuit în exclusivitate din administratori neexecutivi ºi
are un numãr suficient de administratori independenþi. Acest
comitet se reuneºte ori de câte ori este necesar, dar cel puþin
de douã ori pe an va discuta cu auditorii interni ºi externi
chestiuni legate de raportarea financiarã, controlul intern ºi
administrarea riscului.

Modificarea din 2006 a Legii societãþilor comerciale a intro-
dus un sistem de administrare a societãþilor comerciale pe
acþiuni pe douã nivele, dupã modelele german ºi austriac.
Acest sistem dualist cuprinde consiliul de supraveghere ºi
directoratul. Codul BVB prevede adaptarea recomandãrilor
sale referitoare la consiliul de administraþie ºi la consiliul de
supraveghere, în cazul societãþilor administrate dupã mo-
delul dualist. 

Asociaþia Oamenilor de Afaceri Canadieni - CBA (2009) a
analizat situaþia implementãrii Codului BVB prin chestionarea
unui numãr de 101 societãþi cotate. Studiul concluzioneazã
cã majoritatea societãþilor tranzacþionate pe piaþa BVB nu
îndeplineºte condiþiile de bunã practicã nici în ceea ce
priveºte independenþa membrilor consiliului de administraþie,
nici a comitetului de audit. De asemenea, marea majoritate a
societãþilor analizate a declarat cã funcþiile de preºedinte al
consiliului de administraþie ºi de director general sunt de-
þinute de aceeaºi persoanã. 

Lucrãri referitoare la 
guvernanþa corporativã ºi 

costul capitalului
Din punct de vedere teoretic, buna guvernanþã corporativã
reduce riscul firmei ºi deci conduce la un cost mai mic al capi-
talului. Un cost al capitalului mai mic este echivalent cu a
aplica o ratã mai micã de actualizare a cash flow-urilor
viitoare, obþinându-se astfel o valoare de piaþã mai mare a
acþiunii, deci a firmei. 

Chen, Chen ºi Wei (2004) demonstreazã legãtura dintre cos-
tul capitalului ºi îmbunãtãþirea guvernanþei corporative (as-
pectele care nu þin de publicarea de informaþii), folosind un
eºantion compus din firme din economii emergente. Costul
capitalului unei asemenea firme se reduce cu aproximativ
1,5% atunci când, prin îmbunãtãþirea guvernanþei, scorul
variabilei guvernanþã se deplaseazã din cuartila inferioarã în
cuartila superioarã. Pe de altã parte, îmbunãtãþirea publicãrii
de informaþii este eficientã în a reduce costul capitalului doar
în þãrile cu o bunã protecþie a investitorilor, faþã de þãrile cu o
protecþie slabã a acestora. De aceea, în þãrile emergente,
firmele care doresc reducerea costurilor de finanþare ar trebui
sã-ºi întãreascã cu precãdere mecanismele de guvernare,
mai degrabã decât sã-ºi extindã publicarea de informaþii.

Koerniadi ºi Tourani Rad (2009) calculeazã un indice al guver-
nanþei bazat pe structura consiliului de administraþie (indepen-
denþa directorilor, dualitatea preºedinte al consiliului de ad-
ministraþie - director general ºi numãrul de ºedinþe ale consil-
iului de administraþie), remunerarea administratorilor (prin de-
þinerea de acþiuni) ºi drepturile acþionarilor (diluþia proprietãþii
ºi a drepturilor de vot prin emisiunea de opþiuni pe acþiuni). 

Firmele din eºantion care înregistreazã un scor ridicat al
guvernanþei corporative au un cost mai redus al capitalului
comparativ cu cele care au un scor mai scãzut. În plus, aces-
tea din urmã sunt mai îndatorate decât firmele care deþin
mecanisme de guvernanþã mai bune.

Zhu (2009) aratã cã firme cu o bunã guvernanþã din 22 de þãri
dezvoltate înregistreazã costuri ale capitalului ºi ale înda-
torãrii mai mici. Aceste reduceri sunt validate prin utilizarea
mai multor modele ºi a unor variabile diferite. 

Efectul mecanismelor de guvernare corporativã asupra ran-
damentului acþiunilor pare sã fie influenþat de ciclurile eco-
nomice. Li (2010) demonstreazã cã firmele americane cu o
guvernanþã bunã înregistreazã o rentabilitate mai mare a
acþiunilor atunci când economia este în expansiune, dar o
rentabilitate inferioarã în timpul contracþiei economice.
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În România, Canadian Business Association-CBA (2009)
constatã cã existã o legãturã strânsã între nivelul de imple-
mentare a recomandãrilor de guvernanþã corporativã de
cãtre un eºantion de societãþi cotate la BVB ºi riscul lor per-
ceput: cu cât gradul de risc perceput este mai mare cu atât
este mai mare ºi coeficientul de variaþie care mãsoarã volati-
litatea acþiunilor. 

Randamentul acþiunilor a trei grupuri de societãþi cotate,
comparativ cu indicele BET, în anul 2008, aratã cã investitorii
tind sã penalizeze societãþile cu o guvernare ineficientã. 
Cele mai bine guvernate societãþi au avut un randament
superior indicelui BET cu 44%, în timp ce societãþile cu
guvernanþã slabã au avut un randament cu 24% inferior
indicelui BET.

Metodologia cercetãrii
Pentru a investiga mãsura în care practicile de guvernanþã
corporativã afecteazã costul capitalului, a fost folosit un indi-
cator de guvernanþã corporativã propus de Olimid et al.
(2009). Astfel au fost investigate caracteristicile consiliilor de
administraþie ale unui numãr de 51 companii nefinanciare lis-
tate la BVB, eliminând acele companii care nu furnizau date
complete, ºi a fost determinat un indicator de guvernanþã
(IndGov) bazat pe trei caracteristici ale consiliului de admi-
nistraþie (Olimid et al., 2009):

(i) Mãrimea consiliului de administraþie – apreciem cã un
consiliu format din 7 sau mai mulþi membri este un forum
mai reprezentativ pentru administrarea companiei,
decât un consiliu format din 3 sau 5 membri, întrucât
permite includerea unor directori neexecutivi. A fost
atribuitã valoarea 1 variabilei BOARD7ORMORE, dacã
consiliul de administraþie era format din 7 sau mai mulþi
membri, ºi 0, în cazul a 3 sau 5 membri.

(ii) Proporþia directorilor neexecutivi în consiliu este consi-
deratã a fi beneficã pentru deciziile acestuia (Garcia
Lara et al., 2007), mãsuratã prin intermediul variabilei
PROPNONEXE.

(iii) Situaþia în care preºedintele consiliului de administraþie
este aceeaºi persoanã cu directorul general este con-
sideratã ca un semn de guvernanþã corporativã slabã
datoritã implicãrii în managementul operaþional (Garcia
Lara et al., 2007; Cerbioni and Parbonetti, 2007). A fost
atribuitã valoarea 1 variabilei CHAIRNONEXEC pentru
un sistem dualist ºi 0 în cazul în care directorul consi-
liului este ºi director general. 

Pentru determinarea costului capitalului a fost utilizat modelul
Ohlson ºi Juettner-Nauroth (2000) (modelul OJ):

Unde,

epst = profitul pe acþiune la momentul t;
Pt = preþul acþiunii la momentul t;
rt = costul capitalului la momentul t; ºi
(γ - 1) = ratã de creºtere perpetuã a câºtigurilor anormale.

Rata de creºtere perpetuã  este egalã cu rata de risc neu-
tru specificã fiecãrei þãri, diminuatã cu rata inflaþiei pe ter-
men lung. În cazul în care rata de creºtere perpetuã ia
valori negative, se considerã egalã cu zero.

Botosan ºi Plumlee (2005) au derivat un caz special al mode-
lului OJ. Mai concret, impunând modelului OJ ca dps1 = 0 ºi
γ = 1 (nu mai sunt modificãri în câºtigurile anormale dincolo
de orizontul previzionat), obþinem urmãtorul model: 

din care putem deduce relaþia de calcul a costului capitalului:
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Potrivit lui Botosan ºi Plumlee (2005), se pot folosi ºi estimãri
pe termen lung ale profitului pe acþiune, formula de calcul a
costului capitalului fiind, în cazul cercetãrii noastre:

Indicatorul de guvernanþã corporativã a fost calculat pentru
anul 2008, în consecinþã, a fost determinat ºi costul capitalu-
lui pentru acelaºi an ºi aceleaºi companii. 

Pentru estimarea profitului pe acþiune pentru anii 2011 ºi
2012 s-a folosit metoda predicþiei (extrapolãrii) pe baza
datelor istorice din ultimii 3 ani (o perioadã cu caracteristici
omogene generate de criza financiarã). Întrucât în aceastã
perioadã activitatea firmelor româneºti cotate a suferit un
recul, profiturile pe acþiune au înregistrat o tendinþã de
scãdere, ceea ce a limitat eºantionul la 14 companii.

Rezultatele cercetãrii
Relaþia dintre costul capitalului ºi politicile de guvernanþã cor-
porativã au fost investigate cu ajutorul urmãtoarei funcþii de
regresie:

Unde: CCi = costul capitalului companiei i;
IndGovi = indicatorul de guvernanþã corporativã al com-

paniei i.

Analiza datelor a demonstrat cã pentru firmele româneºti
cotate existã o relaþie între practicile de guvernanþã corpora-
tivã ºi costul capitalului, indicatorul de guvernanþã explicând
31,4% din variaþia costului capitalului. 

Cu toate acestea, relaþia dintre costul capitalului ºi indicatorul
de guvernanþã corporativã nu este una negativã, aºa cum 
ne-am aºteptat, ci una pozitivã, respectiv, firmele cu politici
de guvernanþã corporativã mai bune au un cost al capitalului
mai ridicat. Acest rezultat ar putea fi explicat, pe de o parte,
prin ineficienþa pieþei româneºti de capital, investitorii fiind
incapabili sã reacþioneze la politici eficiente de guvernanþã
corporativã. Însã o astfel de interpretare contravine rezul-
tatelor obþinute de Olimid et al. (2009) care au arãtat cã, în
perioada de crizã economicã, firmele româneºti cu sisteme
de guvernanþã corporativã mai performante au reuºit sã evite
o scãdere drasticã a cursului acþiunilor lor listate la BVB. De
asemenea, aceastã interpretare este în contradicþie ºi cu
rezultatele studiului efectuat în România de Canadian
Business Association-CBA (2009) care a arãtat cã cele mai

bine guvernate societãþi cotate la BVB au avut un randament
superior indicelui BET, în timp ce societãþile cu guvernanþã
slabã au avut un randament inferior acestuia, investitorii
tinzând sã penalizeze societãþile cu o guvernare ineficientã.

Prin urmare, ar trebui investigaþi alþi factori care afecteazã
entitãþile care au politici de guvernanþã performante ºi care
au dus la penalizarea acestora printr-un cost al capitalului
mai ridicat.

Concluzii, limitele cercetãrii 
ºi dezvoltãri viitoare

Obiectivul acestui studiu a fost sã determine în ce mãsurã
existã o legãturã între practicile de guvernanþã corporativã
ale companiilor româneºti cotate ºi costul capitalului. Studii
recente au arãtat cã în þãrile cu sisteme slabe de protecþie a
investitorilor creºterea calitãþii raportãrii financiare nu a dus la
o reducere a costului capitalului, acesta fiind mai degrabã
asociat cu îmbunãtãþirea politicilor de guvernanþã corpora-
tivã. Rezultatele cercetãrii au arãtat, însã, cã, dimpotrivã,
firmele cu politici de guvernanþã corporativã mai bune au
înregistrat un cost al capitalului mai ridicat.

Cu toate acestea, rezultatele obþinute trebuie interpretate cu
prudenþã, întrucât modelul folosit pentru estimarea costului
capitalului s-a bazat pe extrapolãri ºi nu pe previziunile
analiºtilor financiari; de asemenea, testarea nu a avut vari-
abile care sã controleze efectul posibilei ineficienþe a pieþei
româneºti de capital. 

Prin urmare, se impune necesitatea efectuãrii unor studii
viitoare care sã aibã în vedere ºi alte modele ºi operaþiona-
lizãri ale costului capitalului ºi care sã investigheze ºi alþi fac-
tori care afecteazã aceastã variabilã.
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Introducere
Într-unul dintre studiile sale, republicat
în urmã cu aproximativ ºase ani, 
C. Humphrey (2005, p.24) fãcea o ob-
servaþie care-ºi pãstreazã validitatea:
dezbaterile publice legate de controver-
sele generate de audit expectations
gap urmeazã o traiectorie ciclicã.
Vremurile de crizã par sã aibã ca efect
o intensificare a investigaþiilor pe tema
percepþiilor ºi aºteptãrilor publicului
vizavi de rolul auditului, generând
reacþii justificate din partea celor impli-
caþi – de la normalizatori la organisme
profesionale ºi mediul academic –
urmate de perioade de acalmie, când
sunt aºteptate primele semne ale
efectelor diverselor mãsuri adoptate pe
baza acestor dezbateri, pentru a reiz-
bucni apoi, la o altã scarã, odatã cu ur-
mãtorul val al unei noi crize. Iatã deci cã
efectele actualei crize globale, de re-
suscitare a problemelor de imagine ºi
credibilitate cu care se confruntã profe-
sia de audit, nu ar trebui sã surprindã.
ªi, totuºi, întotdeauna este ceva nou. 

Gama bogatã a cercetãrilor ºtiinþifice
publicate pânã în prezent în fluxul prin-
cipal de informaþii pe aceastã temã
relevã investigaþii inedite, rezultate ºi
concluzii controversate care lasã în
continuare câmp liber cercetãrilor noi.
În acest context, trebuie remarcat faptul
cã, la momentul actual, literatura autoh-
tonã nu cunoaºte o abundenþã de studii
dedicate acestei problematici ºi, mai
ales, investigãrii discrepanþelor de per-
cepþie privind auditul extern în circum-
stanþele specifice mediului românesc.
Studiul nostru – cu toate plusurile ºi li-
mitele sale – deschide astfel acest
drum. Din acest motiv, explorarea spe-
cificului autohton reprezintã, deopo-
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sub impactul 
crizei financiare
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trivã, o provocare intelectualã ºi o difi-
cultate în plus, datã fie ºi numai de
imposibilitatea traducerii ad-litteram în
limba românã a conceptului audit
expectations gap, din cauza complexi-
tãþii sensurilor pe care sintagma en-
glezeascã le surprinde. 

Audit expectations gap (AEG) ar putea
sã echivaleze cu discrepanþele care
existã între ceea ce face auditorul
extern ºi ceea ce se aºteaptã de la el sã
facã; sau discrepanþele între ceea ce ar
reprezenta rolul auditului extern ºi ma-
niera în care este perceput sau înþeles
de cãtre utilizatori; sau ... ºi lista definiþi-
ilor ar putea continua. Diferenþele dintre
definiþii nu sunt uºor sesizabile la prima
vedere, dar, fie ºi numai dacã se con-
siderã sensurile complet diferite ale
cuvintelor „percepþii – aºteptãri”, nuan-
þele încep sã se întrezãreascã, iar com-
plexitatea conceptului deja poate fi intu-
itã. Porter (1993) structureazã AEG în
douã componente: performance gap,
respectiv unreasonable expectations
gap. Componenta de performance gap
este, la rândul sãu, împãrþitã în douã:
deficient performance gap – apare
atunci când auditorii eºueazã sã res-
pecte standardele de audit în derularea
angajamentului sau sunt astfel per-
cepuþi, respectiv deficient standards
gap – relevã cazul în care standardele
de audit nu sunt suficient de adaptate la
nevoile utilizatorilor rezultatelor auditu-
lui, determinând o discrepanþã de per-
cepþie. Cea de-a doua componentã –
unreasonable expectations – explicã
aºteptãrile nerezonabile ale utilizatorilor
vizavi de performanþele posibile ale
auditorilor. 

Astfel, în opinia noastrã, în acest binom
generator de discrepanþe de percepþie,
aºteptãri ºi performanþe, se poate se-
siza faptul cã, în timp ce prima compo-
nentã vizeazã momentul prezent – per-
cepþiile actuale asupra auditorilor, cea
de-a doua componentã adreseazã

aºteptãrile care, prin natura lor, se
referã la viitor. În consecinþã, din per-
spectiva utilizatorilor, AEG este esen-
þialmente caracterizat de douã coordo-
nate temporale: prezent (percepþii),
respectiv - viitor (aºteptãri). Acestora li
se adaugã nivelul de cunoºtinþe deþinut
de utilizatorii care construiesc astfel de
percepþii prezente ºi aºteptãri viitoare
privind auditul extern. O abordare a
AEG prin prisma trinomului „prezent/
percepþii – viitor/aºteptãri – nivel de cu-
noºtinþe” justificã realizarea studiului
nostru, având ca subiecþi eºantioane de
studenþi, pentru a aproxima implicaþiile
nivelului de cunoaºtere dobândit într-un
sistem formal de educaþie asupra
dinamicii percepþiilor ºi aºteptãrilor lor
privind auditul extern. Totodatã, am luat
în considerare premisa cã studenþii,
fiind, practic, utilizatorii, respectiv -
auditorii de mâine, asigurã puntea de
legãturã cea mai potrivitã dintre cele trei
coordonate esenþiale ale AEG. 

De altfel, o trecere în revistã a cerce-
tãrilor apãrute în publicaþii internaþio-
nale de prestigiu, relevã numeroase
studii care apeleazã la grupurile de stu-
denþi pentru a analiza diferite aspecte
ale AEG. Dupã unii cercetãtori (Darnill,
1991, p. 72), procesul educaþional în
domeniul auditului – aprofundarea edu-
caþiei viitorilor auditori – joacã un rol
fundamental în eliminarea percepþiilor
greºite cu privire la rolul ºi responsabili-
tãþile auditorilor. Alþii argumenteazã cã o
modalitate evidentã de reducere a AEG
– abordatã prin prisma decalajelor de
percepþie dintre înþelegerea respon-
sabilitãþilor lor de cãtre membrii profe-
siei ºi aºteptãrile utilizatorilor privind
responsabilitãþile auditorilor externi –
constã în educarea mai bunã a publicu-
lui/utilizatorilor cu privire la limitele ine-
rente ale auditului (Fowzia (2010),
Porter (2009) º.a.). Un punct de vedere
diferit este redat de cãtre raportul
comisiei CICA (1988), care susþine cã

este foarte puþin probabil ca procesul
educaþional sã reprezinte un mecanism
eficace de reducere a AEG. 

Deºi comisia considerã cã publicul este
ignorant cu privire la rolul ºi responsa-
bilitãþile auditorilor externi, ea conclu-
zioneazã cã, totuºi, în general, aºtep-
tãrile publicului sunt rezonabile ºi reali-
zabile de cãtre auditori. Prin urmare,
profesia ar trebui sã urmãreascã conti-
nuu sã se ridice la înãlþimea acestor
aºteptãri prin adoptarea unor mãsuri
adecvate de securizare a indepen-
denþei ºi consolidare a profesionalismu-
lui. Potrivit lui Sikka et al. (1992, p. 27)
„educarea ºi informarea publicului cu
privire la scopul ºi limitele inerente ale
auditului reflectã dorinþa profesiei de a
reduce AEG în termenii sãi mai curând
decât acceptarea termenilor celorlalte
pãrþi implicate”. Acest punct de vedere
este împãrtãºit ºi de cãtre Gloeck ºi
Jager (1993) care au argumentat cã
educarea publicului reflectã, pe de o
parte, dorinþa profesiei de menþinere a
status-quo-ului cu privire la rolul ºi res-
ponsabilitãþile auditorilor ºi, pe de altã
parte, justificarea pentru acuzele ºi aº-
teptãrile nerealiste ale publicului. Deºi
argumentele celor doi înglobeazã o
anumitã dozã de adevãr, totuºi ele par
sã ignore aºteptãrile nerealiste ale uti-
lizatorilor (Porter, 1993) ºi faptul cã pro-
cesul educaþional ºi o mai bunã comu-
nicare oferã oportunitãþi de reducere a
aºteptãrilor nerealiste (Pierce ºi Kilcom-
mins, 1997). Humphrey et al. (1993)
concluzioneazã cã persistenþa de-a lun-
gul timpului a AEG relevã un dezechili-
bru mult mai profund decât cel privitor la
atitudinea ignorantã. În viziunea aces-
tora, profesia trebuie motivatã sã rãs-
pundã mai activ la punctele de vedere
ºi cerinþele celor care se bazeazã pe
audit. Implicaþia acestei concluzii con-
stã în faptul cã s-ar putea ca procesul
educaþional sã nu reprezinte un meca-
nism eficace de contracarare a tuturor
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factorilor care genereazã AEG, dar
joacã un rol important în ameliorarea
componentei „înþelegere greºitã” a
AEG. Monroe ºi Woodliff (1993) au
investigat maniera în care percepþiile
asupra mesajului comunicat în raportul
de audit sunt afectate de parcurgerea
unui modul de studiu în audit ºi au con-
cluzionat: „cu certitudine, procesul edu-
caþional este un mecanism eficace de
diminuare a AEG”. Pierce ºi Kilcommins
(1997) au examinat empiric mãsura în
care cursurile de audit predate la nivel
universitar contribuie la reducerea AEG
abordat din perspectiva înþelegerii defi-
citare a reglementãrilor de audit. Altfel
spus, cercetarea lor a vizat aspectele
legate de comunicare ºi înþelegere.
Rezultatele studiului lor indicã faptul cã
„existã o reducere semnificativã a per-
cepþiilor eronate pentru subiecþii care
au urmat un curs de audit”, situaþie care
nu se aplicã în cazul subiecþilor care nu
au urmat nici un astfel de curs. Hughes
et al. (1998) subliniazã utilitatea cazu-
rilor referitoare la scandalurile din sec-
torul auditului ca instrument extrem de
benefic în activitatea didacticã, având
drept scop reducerea percepþiilor ero-
nate ºi a aºteptãrilor nerealiste ale stu-
denþilor. De asemenea, Porter ºi Gow-
thorpe (2004) sugereazã cã scandalu-
rile financiare rãsunãtoare care au avut
efecte asupra profesiei contabile ºi,
implicit, asupra auditorilor, ar putea fi
încorporate în programa analiticã uni-
versitarã pentru disciplina de audit, ast-
fel încât studenþii sã aibã posibilitatea
de a fi expuºi la viaþa realã în audit,
ceea ce ar contribui semnificativ la
reducerea aºteptãrilor nerealiste ulte-
rioare cu privire la audit. 

Derularea cercetãrii empirice în douã
momente diferite, dar pãstrând aceeaºi
compoziþie a eºantioanelor – în 2008,
înainte de declanºarea crizei financiare
în spaþiul românesc, respectiv în 2009,
când criza s-a resimþit din plin – ne-a

permis sã apreciem implicaþiile acesteia
asupra dinamicii discrepanþelor de per-
cepþie ºi aºteptãri privitoare la auditul
extern. 

În mod inevitabil, cercetarea noastrã
are o serie de limite inerente, care însã
nu-i diminueazã calitatea demersului
ºtiinþific. Astfel, derularea studiului
având ca subiecþi studenþii poate antre-
na suspiciunea cã percepþiile ºi aºtep-
tãrile lor nu reflectã cu fidelitate pe cele
ale utilizatorilor reali. Pentru a evita
aceastã capcanã metodologicã, rea-
mintim cã studiul nostru examineazã
AEG din perspectiva prezent – viitor -
nivel de cunoºtinþe. Utilizarea unor
subiecþi – utilizatori reali este o alterna-
tivã bunã ce poate fi dezvoltatã într-o
cercetare viitoare, dar care înglobeazã,
la rândul sãu, o serie de constrângeri
inevitabile. Totodatã, studiul permite
extinderea lui pentru a încorpora impli-
caþiile altor factori determinaþi ai AEG,
de naturã psihologicã, socialã etc. 

Metodologia de 
cercetare 

Derularea cercetãrii noastre a implicat
recursul la o gamã variatã de metode
de cercetare ºtiinþificã circumscrise
metodologiilor de tip cantitativ ºi calita-
tiv. Studiul empiric – prin excelenþã o
metodã de tip cantitativ - bazat pe o
anchetã tip „chestionar” asupra eºan-
tioanelor de studenþi a permis constru-
irea bazei de date necesare. Pentru va-
lidarea statisticã ºi empiricã a rezulta-
telor studiului, datele centralizate au
fost prelucrate cu ajutorul programului
SPSS de analizã statisticã. Având în
vedere faptul cã pentru datele supuse
cercetãrii nu se poate emite ipoteza
unei distribuþii normale, instrumentul
neparametric Wilcoxon-signed ranks a
fost utilizat pentru a testa diferenþele de
opinie exprimate de subiecþi între cele

douã momente ale chestionãrii. Inter-
pretarea rezultatelor obþinute a impus
apelul la instrumente calitative de tipul
analize, documentare, raþionamente
inductive ºi deductive etc. În plan inter-
naþional, metodologii asemãnãtoare au
fost utilizate de Pierce ºi Kilcommins
(1997) sau, mai recent, Porter et al.
(2009), ceea ce permite comparabili-
tatea rezultatelor studiului nostru cu
cele din studii similare publicate în jur-
nale relevante din circuitul ºtiinþific inter-
naþional.

Studiul
Studiul nostru a avut ca obiectiv central
determinarea dinamicii discrepanþelor
de percepþie ºi a aºteptãrilor utilizato-
rilor cu privire la auditul extern sub im-
pactul crizei financiare actuale. Pentru
realizarea acestui obiectiv a fost nece-
sarã construirea unei baze de date pen-
tru douã momente diferite în timp –
anterior declanºãrii crizei, respectiv în
timpul crizei – care sã permitã într-o
primã fazã dimensionarea discrepan-
þelor de percepþie ºi identificarea aºtep-
tãrilor existente în fiecare moment al
mãsurãrii, urmatã apoi de mãsurarea
variaþiei acestora în intervalul dintre
cele douã momente. Grupul de subiecþi,
deºi identic în componenþa lui – 38 de
studenþi ai facultãþii de Contabilitate ºi
Informaticã de Gestiune (CIG), ASE
Bucureºti (înscriºi în 2008 în anul trei zi,
respectiv în 2009 în cadrul programelor
de master complementar ºi de aprofun-
dare) – este codificat diferit în funcþie de
momentul evaluãrii. Astfel, G1 reprezin-
tã eºantionul chestionat în ianuarie
2008, în timp ce G2 corespunde
eºantionului examinat în iunie 2009. În
planurile de învãþãmânt ale facultãþii
CIG, ASE Bucureºti, pentru anii univer-
sitari 2007/2008 ºi 2008/2009, este
cuprinsã disciplina Audit Financiar ca
disciplinã obligatorie, care se studiazã
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în primul semestru din cel de-al treilea
an universitar. De asemenea, progra-
mele de masterat complementar ºi de
aprofundare conþin ca discipline obliga-
torii aprofundarea cunoºtinþelor de audit
extern. 

Rata de rãspuns la chestionarele dis-
tribuite este 100%, autorii studiului
având avantajul de a fi titulari de disci-
pline (diferite de Audit Financiar) pre-
date studenþilor care au intrat în eºan-
tionul de investigare. Totuºi, la momen-
tul iniþial, componenþa eºantionului a
fost determinatã prin metode care sã
asigure neutralitatea rãspunsurilor obþi-
nute: s-a stabilit un pas fix prin tragere
la sorþi, aplicat în ordinea înscrierii în
catalog a studenþilor din anii de studiu
vizaþi. 

Chestionarul a fost structurat în trei
secþiuni: prima secþiune cuprinde infor-
maþiile pentru identificare, respectiv
detalii nominale care sã permitã core-
larea rãspunsurilor aceleiaºi persoane
pentru cele douã momente ale obser-
vaþiei; cea de-a doua secþiune include
un set de ºase aserþiuni corecte ºi
eronate care sã permitã cuantificarea
discrepanþelor de percepþie; în fine,
secþiunea a treia conþine un set de ºase
întrebãri menite sã conducã la identifi-
carea aºteptãrilor. Subiecþilor li s-a
cerut sã indice pe o scalã de trei vari-
abile percepþiile/aºteptãrile lor în raport
cu fiecare aserþiune/întrebare prezen-
tatã. Aserþiunile incluse în chestionar au
acoperit urmãtoarele aspecte larg
cunoscute ºi acceptate drept factori

generatori de AEG: responsabilitãþile
profesionale ale auditorilor externi,
etica profesionalã ºi raportarea. Acelaºi
chestionar a fost distribuit în ambele
momente ale evaluãrii. În ceea ce
priveºte secþiunea a doua, evaluarea
rãspunsurilor obþinute a fost realizatã
prin convertirea acestora în termeni
cantitativi folosind o scalã Likert de trei
valori. Astfel, un punctaj maxim de 3
puncte a fost atribuit unui rãspuns care
reflectã o percepþie corectã în raport cu
normele profesionale de audit (Figu-
ra1). Scorul minim de 1 punct a fost alo-
cat unui rãspuns care indica percepþia
complet eronatã a aspectelor expuse în
cadrul enunþului. 

Rezultatele observaþiilor empirice au
fost utilizate pentru a calcula:

marja specificã (MS), ca diferenþã
dintre scorul maxim posibil asociat
fiecãrei aserþiuni (3 puncte) ºi scorul
efectiv atribuit rãspunsului fiecãrei
aserþiuni din fiecare chestionar.
Marja specificã reflectã dimensiu-
nea înþelegerii greºite atribuite de
un respondent unei anumite aserþi-
uni; MS cumulatã la nivelul întregu-
lui eºantion – marja specificã totalã
(MST) – reflectã dimensiunea per-
cepþiilor greºite la nivelul eºantionu-
lui asociate unei anumite aserþiuni. 

marja individualã (MI), determinatã
prin însumarea marjelor specifice la
nivelul fiecãrui chestionar, reflectã
gradul de înþelegere eronatã a
respondentului;

marja globalã (MG), determinatã
prin însumarea MI sau a MS pentru
întregul eºantion, reflectã dimensi-
unea discrepanþelor de percepþie ºi
aºteptãri ale studenþilor chestionaþi.

Rãspunsurile obþinute la cea de-a doua
secþiune au constituit fundamentul pen-
tru identificarea tendinþelor privind aº-
teptãrile rezonabile/nerezonabile ale
subiecþilor privitoare la auditul extern în
ambele momente ale testãrii.

Rezultatele 
cercetãrii 

Având în vedere numãrul de subiecþi
(38), precum ºi scara utilizatã (cu valori
de la 1 la 3, unde 1 reprezintã o per-
cepþie eronatã, iar 3 percepþie corectã),
MST maximã posibilã este de 76
puncte în termeni absoluþi, respectiv
are o valoare medie de 2.0, în ipoteza
cã toþi subiecþii ar fi exprimat o per-
cepþie eronatã.

În general, rezultatele cercetãrii noastre
pentru setul de aserþiuni proiectate în
vederea cuantificãrii discrepanþelor de
percepþie sunt în concordanþã cu notele
obþinute de studenþi la examenul de
specialitate unde, pentru subiecþii ches-
tionaþi, a existat o marjã globalã calcu-
latã în termeni absoluþi de 36 puncte din
114 posibile (31,2%). Abaterea maximã
ar fi fost de 114 dacã toþi subiecþii ar fi
avut o pregãtire nesatisfãcãtoare. Mã-
surarea nivelului de cunoºtinþe s-a reali-
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zat prin intermediul notelor de la exa-
menul de specialitate, notarea înce-
pând de la nota 1 pentru rãspunsuri
complet eronate, pânã la nota 10 pentru
rãspunsurile corecte ºi complete.
Pentru comparabilitate cu scala utilizatã
în studiu, nivelul notãrii a fost transpus
pe o scalã de la 1 la 3, unde 3 reprezin-
tã un nivel adecvat de cunoºtinþe, 2 –
un nivel suficient, iar 1 – nivel nesatis-
fãcãtor.

Din analiza datelor culese la nivelul
celei de-a doua secþiuni a chestionaru-
lui – care permite cuantificarea percep-
þiilor – marjele calculate la nivelul fiecã-
rei aserþiuni relevã o serie de aspecte
interesante, prezentate în cele ce ur-
meazã. 

1. Opinia „cu rezerve” exprimatã în
cadrul unui raport de audit sem-
nificã existenþa unor abateri grave
ºi semnificative de la politicile con-
tabile permise clientului auditat.

Principial, în conformitate cu standar-
dele internaþionale de audit, aceasta
este o afirmaþie adevãratã, ceea ce
implicã acordarea scorului maxim celor
care au indicat acest rãspuns în ches-
tionar. La aceastã aserþiune, MST de-
terminatã la nivelul G1 este de 28
puncte (respectiv o medie de 0,737)
ceea ce, raportat la MST maximã de 76
puncte (36,8%), indicã o înþelegere
acceptabilã a semnificaþiei modului de
formulare a opiniei de audit. La G2, MS
a fost de 25 puncte (medie de 0,658).
Comparativ, se observã o îmbunãtãþire
a percepþiei, chiar dacã diminuarea
mediei nu este spectaculoasã: -0,079. 

2. Onorariul auditorului extern este
stabilit în funcþie de performanþele
financiare ale clientului auditat.

La aceastã aserþiune – falsã în raport
cu normele de audit ºi codul etic profe-
sional de referinþã – valoarea absolutã
a MST în cazul G1 este de 19 puncte,

respectiv 18 puncte în cazul G2. Deºi
scãderea MST atât în termeni absoluþi
(cu 1 punct), cât ºi în valori medii (cu
0,026) reflectã principial o înþelegere
bunã a faptului cã onorariul auditorului
nu ar trebui condiþionat de performan-
þele clientului, totuºi reducerea este
aproape nesemnificativã. 

3. Auditorul extern este obiectiv în for-
mularea raþionamentelor sale pro-
fesionale.

A treia aserþiune a chestionarului – o
afirmaþie adevãratã potrivit referenþialu-
lui de audit aplicabil – a relevat printre
cele mai surprinzãtoare rezultate. În ca-
zul G1, MST de 24 puncte (respectiv o
medie de 0,632), analizatã în raportul
cu MST maximã de 76 (31,6%), indicã o
percepþie destul de bunã a faptului cã
auditorul trebuie sã fie obiectiv. În
schimb, la G2, MST a fost de 35 puncte
(media de 0,921): dacã la nivelul
eºantionului valorile MST nu ridicã pro-
bleme, analizatã comparativ cu rezul-
tatele G1, se observã o degradare a
percepþiei, cu un declin accentuat:
+0,289. Corelatã cu rãspunsurile ante-
rioare, unde MST nu a variat semnifica-
tiv de la o perioadã la alta, dinamica
MST la nivelul acestei aserþiuni reflectã
o scãdere semnificativã a percepþiilor ºi
încrederii în obiectivitatea auditorului. 

4. Utilizatorii situaþiilor financiare audi-
tate primesc din partea auditorilor
externi o asigurare absolutã cã
situaþiile financiare respective nu
conþin denaturãri semnificative.

În raport cu standardele de audit rele-
vante, cea de-a patra aserþiune este
falsã. Rezultatele la nivelul G1 indicã o
MST de 29 puncte (respectiv o medie
de 0,763), ceea ce, raportat la MST
maximã de 76 puncte (38,2%), sem-
nificã o percepþie acceptabilã a faptului
cã auditorul trebuie sã fie obiectiv.
Având în vedere importanþa aserþiunii,
ar fi fost de aºteptat ca percepþia sã

prezinte o marjã mai micã, dar faptul cã
în România încã mai persistã confuzia
auditului extern cu misiunea de certifi-
care este posibil sã fi contribuit la influ-
enþarea percepþiei. La G2, MST deter-
minatã a fost de 28 puncte (media de
0,737). Comparativ, se observã o îmbu-
nãtãþire a percepþiei, chiar dacã dimi-
nuarea este foarte micã: -0,026.

5. Auditorii externi nu sunt indepen-
denþi deoarece raporteazã structu-
rilor de conducere ale clientului lor.

Principial, aserþiunea a cincea este
eronatã. MST determinatã la nivelul G1
relevã valorile: 22 puncte, respectiv o
medie de 0,579, ceea ce, raportat la
MST maximã de 76 (28,9%), reflectã o
înþelegere bunã a faptului cã auditorul
îºi menþine independenþa faþã de clienþi.
La G2, MST a fost de 30 (media de
0,789). Analizatã în dinamicã, scãderea
MST atât în valori medii, cât ºi absolute
indicã o degradare a percepþiei, cu un
declin accentuat: +0,211. Din nou, iatã
o aserþiune care aduce în prim-plan
scãderea semnificativã a încrederii în
independenþa auditorului.

6. Apariþia unui conflict de interese în
relaþie cu clientul auditat obligã
auditorul extern sã adopte mãsurile
adecvate de reducere a riscului de
afectare a independenþei sale.

Aserþiunea a ºasea este adevãratã
potrivit cerinþelor codului etic al profe-
siei. La G1 existã o MST de 23 puncte
(respectiv o medie de 0,605) care,
raportatã la MST maximã de 76 puncte
(28,9%), semnificã o percepþie rezo-
nabilã a faptului cã auditorul îºi menþine
independenþa faþã de clienþi, o marjã
similarã înregistrându-se ºi la aserþi-
unea 5 la momentul G1, ceea ce întã-
reºte corelaþia dintre rãspunsurile la
cele douã aserþiuni. La G2, MST a fost
de 32 puncte (media de 0,842). Com-
parativ, se observã o degradare a per-
cepþiei, cu un declin accentuat: +0,237.
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Corelat cu majoritatea rãspunsurilor an-
terioare, unde nu s-au înregistrat variaþii
semnificative de la o perioadã la alta, se
poate afirma cã scade semnificativ
încrederea în capacitatea auditorului de
a-ºi pãstra independenþa.

Examinând pe ansamblu rezultatele
obþinute în contextul secþiunii a doua a
chestionarului, se desprind urmãtoarele
concluzii relevante:

a. La nivel individual (fig.2), se remar-
cã faptul cã peste jumãtate dintre
studenþii chestionaþi (55,25%) ºi-au
schimbat semnificativ percepþiile în
legãturã cu aserþiunile expuse în
cadrul chestionarelor, în timp ce
numai 44,75% ºi-au menþinut per-
cepþiile asupra auditorilor externi.
Dintre cei care ºi-au modificat per-
cepþiile în intervalul de timp studiat,
doar 28,57% (respectiv 15,78% din
total eºantion) au o percepþie mai
bunã, în timp ce majoritatea co-
vârºitoare de 71,43% (respectiv
39,47%) raporteazã o degradare a
percepþiilor lor.

b. Din examinarea pe verticalã (prin
MST) a rezultatelor calculate la
nivelul eºantionului, dinamica per-
cepþiilor indicã o evoluþie bivalentã
(fig. 3 ºi fig. 4). Pe de o parte, la trei
aserþiuni dinamica MST are valori
care indicã o îmbunãtãþire nesemni-
ficativã a percepþiilor ºi, pe de altã
parte, la trei aserþiuni valorile pozi-
tive ale dinamicii MST pun în luminã
degradarea percepþiilor responden-
þilor privind auditorii externi. 

c. Pentru setul de aserþiuni relevante
pentru cuantificarea discrepanþelor
de percepþia, MG totalã la nivelul
celor ºase aserþiuni este de 145 la
G1 (31,8%), respectiv 168 la G2
(36,9%), dintr-un total maxim posibil
de 456 puncte dacã toþi subiecþii ar
fi avut o percepþie eronatã la toate
aserþiunile (fig.5). 
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Valorile medii ale MG la cele douã
momente ale observaþiei sunt de 0,636
la G1, respectiv de 0,737 la G2, ceea
ce semnificã o înrãutãþire a percepþiei la
G2. Creºterea MG în intervalul consi-
derat nu se poate pune pe seama pro-
cesului de uitare a cunoºtinþelor de spe-
cialitate, deoarece la trei dintre aserþiuni
percepþia s-a pãstrat relativ constantã.
Chiar ºi dacã am lua în considerare
uitarea – altminteri un fenomen absolut
normal – rezultatele studiului ar releva o
situaþie chiar mai gravã: dacã studenþii,
care sunt implicaþi într-un proces con-
tinuu de învãþare ºi actualizare a cu-
noºtinþelor, „uitã” atât de repede, ce se

întâmplã cu percepþiile celor care nu
urmeazã un program sistematic de
studiu sau care au absolvit studiile de
specialitate în urmã cu zeci de ani!
Având în vedere ºi faptul cã acele trei
aserþiuni asupra cãrora percepþia s-a
degradat semnificativ vizeazã acelaºi
aspect – etica auditorilor – se poate
concluziona, cu un grad rezonabil de
certitudine, cã percepþia asupra eticii
auditorilor s-a modificat în intervalul de
timp care s-a scurs între cele douã
chestionãri, în condiþiile în care per-
cepþia asupra celorlalte aspecte s-a
menþinut în parametrii relativ constanþi
(fig.6). Altfel spus, încrederea cu care

erau creditaþi auditorii în percepþiile res-
pondenþilor la momentul iniþial al obser-
vaþiei s-a degradat considerabil, mai cu
seamã în ceea ce priveºte respectarea
eticii profesionale. Care ar fi cauzele
care ar explica o astfel de atitudine?
Evident, rezultatele ar putea fi explicate
prin intermediul a numeroºi factori, care
nu neapãrat se regãsesc în modelul
nostru de studiu. Totuºi, analizând în
corelaþie cu rezultatele obþinute pe baza
rãspunsurilor din cea de-a treia secþi-
une a chestionarului, un posibil factor
explicativ ar fi criza financiarã. Bom-
bardaþi cu alegaþii pe tema „vinovãþiei”
auditorilor de eºecul multor companii în
actuala crizã financiarã, ale cãrei efecte
le resimt direct, mai întâi îndoielile ºi-au
fãcut loc, pentru ca, mai apoi, reacþiile
publice ale reglementatorilor globali
(descrise mai sus) sã determine un
impact advers, modificându-le percepþi-
ile iniþiale. Convingerea noastrã se ba-
zeazã ºi pe faptul cã, aºa cum rezultã
din rezultatele studiului nostru, respon-
denþii nu ºi-au degradat percepþiile pri-
vitoare la responsabilitãþile profesio-
nale, tehnice ale auditorilor – aspecte
pe care le-au înþeles ºi asimilat ºi asu-
pra cãrora nu au îndoieli. Degradarea
percepþiei asupra eticii auditorilor – ele-
mentul cel mai sensibil la schimbãrile
mediului – relevã suspiciunile respon-
denþilor faþã de posibilele implicãri ºi
complicitãþi ale auditorilor externi în
tumultul generat de crizã. 

Referitor la analiza rãspunsurilor cen-
tralizate pentru întrebãrile cuprinse în
secþiunea a treia a chestionarului (un
set de ºase întrebãri menite sã permitã
identificarea aºteptãrilor responden-
þilor), tendinþele care s-au conturat în-
tãresc convingerea cã scepticismul
respondenþilor manifestat faþã de etica
profesionalã a auditorilor externi este în
principal generat de contextul conjunc-
tural caracterizat de efectele adverse
ale crizei financiare. Pentru indicarea
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opþiunii lor, respondenþii au avut posibi-
litatea alegerii uneia dintre urmãtoarele
variante de rãspuns disponibile la
fiecare întrebare: „Ar fi de dorit”, „Nu
ºtiu” sau „Nu ar fi de dorit”.

1. Ar fi sau nu de dorit ca raportul au-
ditorilor externi sã se adreseze în
exclusivitate acþionarilor companiei
auditate?

Având în vedere opþiunile exprimate la
G1 („ar fi de dorit” – 36,8%, respectiv
41,1% pentru „nu ar fi de dorit”), putem
concluziona cã aºteptãrile sunt mai
curând pentru o extindere a respon-
sabilitãþii auditorului în ceea ce priveºte
comunicarea cu terþii. Totodatã, se re-
marcã un raport destul de echilibrat al
rãspunsurilor pentru G1: dacã o per-
soanã ar fi optat pentru „ar fi...” în loc de
„nu ar fi...”, atunci ar fi existat un echili-
bru de 50%, presupunând constant
numãrul celor indeciºi. Prin urmare, nu
putem spune cã tendinþa relevatã de
rãspunsurile la aceastã întrebare pen-
tru G1 este puternicã. Totuºi, am obser-
vat cã, pentru G2, rãspunsurile primite
(„ar fi de dorit” – 34,2%, respectiv
55,3% pentru „nu ar fi de dorit”) întãresc
semnificativ tendinþa manifestatã la G1,
mai puþini dintre subiecþi optând pentru
o responsabilitate crescutã a auditorului
extern, de altfel conformã cu cerinþele
actuale ale standardelor de audit pri-
vind raportul de audit.

2. Ar fi sau nu de dorit ca, pe durata
angajamentului de audit, auditorii sã
testeze toate tranzacþiile companiei
ale cãrei situaþii financiare sunt
auditate?

Opþiunile exprimate la ce-a de-a doua
întrebare pentru G1 („ar fi de dorit” –
26,3%, respectiv 63,2% pentru „nu ar fi
de dorit”), confirmã aºteptãri în confor-
mitate cu responsabilitãþile actuale ale
auditorilor în raport cu maniera de tes-
tare a tranzacþiilor. Pentru G2 („ar fi de
dorit” – 23,7%, respectiv 60,5% pentru

„nu ar fi de dorit”) tendinþa manifestatã
la G1 se menþine relativ constantã,
scãderea nesemnificativã a ambelor
tendinþe fiind datoratã mai curând creº-
terii numãrului de subiecþi indeciºi.

3. Ar fi sau nu de dorit ca nivelul de
asigurare oferit de cãtre auditorul
extern sã fie explicat cu claritate în
raportul de audit?

Analiza rãspunsurilor primite pentru G1
(„ar fi de dorit” – 44,7%, respectiv
47,4% pentru „nu ar fi de dorit”) relevã
un echilibru surprinzãtor între cele douã
opþiuni exprimate de cãtre respondenþi
ºi sunt mai curând în conformitate cu
responsabilitãþile actuale ale auditorilor
în raport cu cerinþele actuale ale stan-
dardelor de audit privind raportul de
audit. Pentru G2 („ar fi de dorit” –
52,6%, respectiv 36,8% pentru „nu ar fi
de dorit”) tendinþa manifestatã la G1 se
schimbã, în sensul cã majoritatea su-
biecþilor ar dori explicaþii mai detaliate
privind nivelul asigurãrii oferit în raport,
cu toate cã, la acest moment, standar-
dele nu cer acest lucru în mod expres.
Chiar dacã standardele de audit (în
special standardul ISA 200) oferã o
serie de explicaþii privind nivelul de
asigurare, standardele de raportare nu
cer auditorului sã ofere în raportul sãu
explicaþii suplimentare în ceea ce
priveºte acest aspect. 

4. Ar fi sau nu de dorit ca, pe baza
auditului extern, auditorii sã garan-
teze cu privire la soliditatea finan-
ciarã a clientului lor?

Rãspunsurile centralizate pentru G1 („ar
fi de dorit” – 23,7%, respectiv 60,5%
pentru „nu ar fi de dorit”), indicã un grad
rezonabil de conformitate al aºteptãrilor
exprimate cu responsabilitãþile actuale
ale auditorilor în contextul unui angaja-
ment de asigurare asupra situaþiilor
financiare care furnizeazã informaþii
istorice. Tendinþa manifestatã pentru G1
se menþine relativ constantã pentru G2

(„ar fi de dorit” – 31,6%, respectiv 55,3%
pentru „nu ar fi de dorit”). Deºi scãderea
ponderii celor care au optat pentru „nu
ar fi de dorit” nu este suficient de mare
pentru a putea susþine cã existã o ten-
dinþã puternicã în aºteptãrile respon-
denþilor de a responsabiliza auditorii alã-
turi de managementul întreprinderii în
privinþa continuitãþii activitãþii clientului
auditat, ea este compensatã de
creºterea semnificativã a ponderii celor
care au opinat „ar fi de dorit”.

5. Ar fi sau nu de dorit ca, pentru a
creºte utilitatea auditului extern,
auditori externi sã detalieze defi-
cienþele controlului intern ale clien-
tului auditat în raportul de audit?

Având în vedere opþiunile exprimate
pentru G1 („ar fi de dorit” – 44,7%,
respectiv 42,1% pentru „nu ar fi de
dorit”), se constatã cã aºteptãrile expri-
mate, destul de echilibrate între cele
douã opþiuni, sunt mai curând în confor-
mitate cu responsabilitãþile actuale ale
auditorilor în raport cu cerinþele actuale
ale standardelor de audit privind rapor-
tul de audit. Standardele de audit nu cer
ca auditorul sã detalieze deficienþele
controlului intern ale clientului auditat în
raportul de audit, iar echilibrul manifes-
tat în G1 poate fi datorat în mare parte
unei confuzii, deoarece standardele de
audit cer ca auditorul sã semnaleze de-
ficienþele sistemului de control intern,
dar într-un document confidenþial, adre-
sat conducerii clientului auditat. Rãs-
punsurile pentru G2 („ar fi de dorit” –
50,0%, respectiv 39,5% pentru „nu ar fi
de dorit”) consolideazã semnificativ
tendinþa manifestatã la G1, în sensul cã
majoritatea subiecþilor ar dori ca audi-
torul sã detalieze deficienþele controlu-
lui intern ale clientului auditat în raportul
de audit. Probabilitatea ca întãrirea aº-
teptãrilor exprimate la G2 sã se dato-
reze unei confuzii scade dacã aceastã
tendinþã este analizatã în raport cu alte
aºteptãri manifestate la G2: pe ansam-
blu, se observã o preferinþã mai curând
pentru creºterea responsabilitãþilor au-
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ditorilor, decât pentru o menþinere sau o
reducere a acestora. 

6. Ar fi sau nu de dorit ca auditorii
externi sã fie þinuþi responsabili pen-
tru detectarea fraudelor ºi erorilor
din cadrul companiei ale cãrei situ-
aþii financiare sunt auditate?

Opþiunile exprimate pentru G1 („ar fi de
dorit” – 31,6%, respectiv 57,9% pentru
„nu ar fi de dorit”) ne permit sã con-
cluzionãm cã aºteptãrile sunt în confor-
mitate cu responsabilitãþile actuale ale
auditorilor externi specifice unui angaja-
ment de asigurare asupra situaþiilor
financiare care furnizeazã informaþii
istorice. Pentru G2 însã, rãspunsurile
primite („ar fi de dorit” – 47,4%, respec-
tiv 47,4% pentru „nu ar fi de dorit”)
schimbã considerabil tendinþa manifes-
tatã la G1, în sensul cã mult mai mulþi
subiecþi au optat pentru o responsabili-
tate crescutã a auditorului în ceea ce
priveºte detectarea fraudelor ºi erorilor.
Având în vedere criza aflatã în plinã
desfãºurare la momentul testãrii G2,
este posibil ca aceastã schimbare sã se
datoreze în principal tendinþei recuren-
te, manifestatã de cãtre public cu

ocazia oricãrei crize din ultimii zeci de
ani, de a cere o responsabilizare a audi-
torilor externi în domeniul detectãrii
fraudelor ºi erorilor. Tendinþele contu-
rate privind aºteptãrile exprimate de
persoanele chestionate la aceastã în-
trebare completeazã ºi justificã dinami-
ca percepþiilor actuale privind etica pro-
fesionalã a auditorilor externi. 

Pe ansamblu, analiza în dinamicã a aº-
teptãrilor indicate de rãspunsurile ob-
þinute la cea de-a treia secþiune a ches-
tionarului (fig. 7) relevã faptul cã, în timp
ce la primele douã întrebãri se observã
reducerea aºteptãrilor faþã de extin-
derea responsabilitãþilor auditorilor de
raportare cãtre terþi, respectiv de verifi-
care exhaustivã a tranzacþiilor clientului
auditat, la urmãtoarele patru întrebãri
se constatã creºterea ponderii celor
care au aºteptãri mai mari de la auditorii
externi. În special aceste aºteptãri
sporite, rezonabile sau nu, vizeazã do-
rinþa de a primi asigurãri suplimentare
din partea auditorilor externi cu privire
la viabilitatea financiarã ºi eficacitatea
controalelor interne ale companiilor
auditate. Ele sunt acompaniate de aº-
teptãri sporite privind detalierea cu

explicaþii a nivelului de asigurare fur-
nizat de cãtre auditor prin raportul de
audit, precum ºi extinderea respon-
sabilitãþilor auditorilor externi la detec-
tarea ºi raportarea fraudelor ºi erorilor
descoperite. Asemenea schimbãrii per-
cepþiilor, modificarea aºteptãrilor su-
biecþilor chestionaþi poate fi explicatã
prin mai mulþi factori, printre care, cu
siguranþã, se regãseºte ºi criza eco-
nomicã actualã. Degradarea confortului
actual resimþitã la nivel individual de
cãtre fiecare individ genereazã temeri ºi
incertitudine privind perspectivele vii-
toare. În consecinþã, reacþia absolut fi-
reascã este de a se proteja prin orice
mecanism posibil. Or, dacã percepþiile
indicã faptul cã rolul auditorilor externi
în contextul actualei crize este culpabil,
cel puþin din punct de vedere etic, evi-
dent cã aºteptãrile viitoare vizeazã
corecþia prin mijloace pragmatice, care
ar permite verificarea lui.

Concluzii
Rezultatele cercetãrii întreprinse confir-
mã existenþa unei diferenþe între per-
cepþii ºi aºteptãri la nivelul subiecþilor
chestionaþi în ceea ce priveºte rolul
auditului extern. Totodatã, rezultatele
obþinute demonstreazã cã în timp ce
percepþiile, sub impactul crizei financia-
re, se degradeazã, accentuându-se
îndoielile legate de respectarea eticii
profesionale de cãtre auditorii externi,
aºteptãrile sunt legate de mecanisme
care sã permitã o responsabilizare mai
mare a acestora ºi o protecþie viitoare
mai bunã la ºocuri. Deºi un astfel de
studiu marcheazã un debut al investi-
gaþiilor AEG în plan naþional, rezultatele
lui nu sunt surprinzãtoare, deoarece ele
se aliniazã la cele relevate de cer-
cetãrile asemãnãtoare în plan inter-
naþional (Porter et al, 2009; Pierce ºi
Kilcommins, 1997; Fowzia, 2010; Gold
et al, 2009, Assare ºi Wright, 2009). 
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Introducere
Relaþia dintre contabilitate ºi fiscalitate constituie una din cele
mai sensibile ºi controversate probleme, tratate în reglemen-
tãrile contabile1 ºi fiscale naþionale ºi internaþionale, datorate

obiectivelor diferite pe care acestea le vizeazã. În timp ce
contabilitatea, prin prisma imaginii fidele, solicitã sã fie
prezentate utilizatorilor situaþiilor financiare ale entitãþii infor-
maþii cât mai utile în luarea deciziilor, fiscalitatea are ca
obiectiv determinarea bazei de impozitare în concordanþã cu

Studiu privind armonizarea
rezultatului contabil 
cu rezultatul fiscal
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situaþia fiscalã de fapt a entitãþii în cauzã ºi cu legislaþia în
materie. Potrivit practicilor consacrate, informaþia contabilã
este supusã regulilor fiscale ºi, de cele mai multe ori,
serveºte statului ca utilizator preferenþial al informaþiilor finan-
ciare în detrimentul celorlalþi utilizatori. 

Prezentarea rezultatului 
contabil ºi fiscal în literatura 

de specialitate ºi în 
reglementãrile din România 

În prezent, literatura de specialitate ºi reglementãrile româ-
neºti în materie trateazã rezultatul activitãþii economice al
unei entitãþi din douã puncte de vedere: ca rezultat contabil ºi
ca rezultat fiscal. Din perspectivã contabilã, rezultatul este
definit ca:

„un sold, rãmas dupã extragerea anumitor cheltuieli din
anumite venituri”2;

„diferenþa dintre venituri ºi cheltuieli”3;

„un indicator care exprimã performanþa financiarã a unei
întreprinderi ºi se determinã ca diferenþã între veniturile ºi
cheltuielile exerciþiului financiar”4,

Din punct de vedere fiscal, rezultatul - definit drept profitul
impozabil sau pierderea fiscalã - constituie una din sursele
impozitelor exigibile datorate de entitãþi, fiind stabilit în baza
regulilor fiscale.

Definiþiile rezultatului contabil sunt numeroase ºi variazã prin
terminologiile utilizate, precum: „sold”, „diferenþã”, „indicator”,
dar în esenþã nu sunt contradictorii ºi converg spre acelaºi
scop, precizând de comun acord cã este vorba de o sumã
(sold), de regulã pozitivã, obþinutã pe baza principiilor ºi re-
gulilor contabile, ca diferenþã între veniturile realizate ºi chel-
tuielile efectuate de o entitate în cadrul unui exerciþiu finan-
ciar, ca urmare a realizãrii obiectului de activitate. Prin
ajustãri efectuate, în baza unor reguli stricte ºi uneori rigide,
rezultatul contabil se transformã în rezultat fiscal, putând
îmbrãca douã forme cunoscute: profit impozabil sau pierdere
fiscalã.

Metodologia cercetãrii 
Demersul de cercetare a constat, pe de o parte, în analiza ºi
sinteza reglementãrilor relevante pentru tematica aleasã, iar,
pe de altã parte, în corelarea concluziilor astfel obþinute cu
aspecte concrete ale practicii din acest domeniu, în scopul
emiterii unor consideraþii cu privire la armonizarea sau con-
cilierea rezultatului contabil cu cel fiscal. 

Pentru realizarea celor propuse am utilizat o metodologie
constructivã prin studierea ºi analiza modului de aplicare a
politicilor contabile ºi a legislaþiei fiscale în calculul rezultatu-
lui contabil ºi în determinarea rezultatului fiscal. 

Din aplicarea acesteia, pas cu pas, pe un numãr de 6321
entitãþi - contribuabili plãtitori de impozit pe profit din judeþul
Mureº - s-au identificat disfuncþii în stabilirea, aplicarea ºi
prezentarea politicilor contabile, inexistenþa unor politici ºi
proceduri contabile adecvate, cu efect în cuantificarea rezul-
tatului contabil ºi implicit în a celui fiscal datorate intereselor
diverse, în multe cazuri divergente, ale categoriilor de utiliza-
tori ai situaþiilor financiare5, în special ale managerilor sau
administratorilor entitãþii, pe de o parte, ºi ale statului, pe de
altã parte. De asemenea, studiul nostru se fundamenteazã
pe un chestionar de cercetare, în scopul de a vedea per-
cepþia profesionistului contabil asupra utilitãþii politicilor 
contabile în furnizarea unui rezultat contabil fidel perfor-
manþei realizate de entitate pe un exerciþiu financiar contabil,
iar în acelaºi timp adecvat pentru stabilirea bazei de impo-
zitare generatã de aplicarea regulilor ºi normelor fiscale
aplicabile.

Pornind de la aceste deziderate, de la ipotezele constituite ºi
demersul cercetãrii avansate, lucrarea îºi propune sã arate
importanþa înþelegerii ºi aplicãrii corespunzãtoare a principi-
ilor, politicilor ºi normelor contabile ºi fiscale care sã rãs-
pundã cel mai bine obiectivului contabilitãþii de realizare a
imaginii fidele a performanþei prezentatã în contul de profit ºi
pierdere prin rezultatul contabil, argumentând baza de
impunere aplicabilã entitãþii. În acelaºi timp, cercetarea a
avut în vedere ºi abordarea implicaþiilor aplicãrii deficitare a
principiilor contabile ºi a regulilor fiscale în determinarea
rezultatului fiscal, datorate inexistenþei unor proceduri coe-
rente ale controlului intern la entitãþile care au constituit
obiect al studiului prezent.

2 Dãnescu, Tatiana, Conturile anuale, Editura Dacia, 2000, p.149.
3 Pântea Iacob Petru, Bodea Gheorghe, Contabilitatea financiarã româneascã, Editura Intelcredo, 2009, p.409.
4 Creþoiu Gheorghe, Bucur Ion, Contabilitate - Fundamentele ºi noul cadru juridic, Editura All Beck, 2004, p.219.
5 Dãnescu Tatiana, Audit financiar – convergenþe între teorie ºi practicã, Editura Irecson, Bucureºti, 2007, p.60-67.



30

Cercetare

Audit Financiar, anul IX

Abordare contabilã ºi fiscalã 
a rezultatului exerciþiului 

financiar 
În contabilitate profitul sau pierderea se stabileºte cumulat de
la începutul exerciþiului financiar contabil, închiderea con-
turilor de venituri ºi cheltuieli efectuându-se, de regulã, la
sfârºitul exerciþiului financiar.6

În studierea rezultatului contabil ºi a celui fiscal, utilizarea
unei terminologii adecvate prezintã o importanþã deosebitã
pentru a se evita confuziile ºi pentru a se defini clar obiectul,
principiile ºi suportul utilizat în tratarea problemelor esenþiale.

Pornind de la controversele existente în literatura de specia-
litate în ceea ce priveºte modul de definire ºi abordare a
rezultatului contabil, în activitatea de calcul a acestuia s-au
conturat mai multe concepþii, astfel:

abordarea patrimonialã - rezultatul se determinã ca vari-
aþie a patrimoniului entitãþii în cursul unui exerciþiu;

abordarea economicã - rezultatul se determinã ca dife-
renþã între veniturile realizate ºi cheltuielile efectuate de
entitate în cadrul unui exerciþiu;

abordarea financiarã - rezultatul se determinã ca variaþie
a trezoreriei entitãþii în cursul unui exerciþiu;

Cu toate cã în practicã se regãsesc toate cele trei abordãri,
concepþia economicã este esenþialã, fapt pentru care a fost
adoptatã ºi de reglementãrile contabile naþionale armonizate
cu directivele europene, cu precizarea cã acestea prezintã
anumite particularitãþi în funcþie de modul în care sunt înþe-
lese ºi aplicate politicile contabile, precum ºi de accepþiunile
care sunt atribuite noþiunilor de venituri ºi de cheltuieli. Printre
cele mai relevante opþiuni ale politicilor contabile cu efecte în
rezultatul contabil ºi implicit în cel fiscal se numãrã: alegerea
metodei de amortizare a imobilizãrilor; reevaluarea imobi-
lizãrilor corporale sau pãstrarea costului istoric al acestora;
capitalizarea dobânzii sau recunoaºterea acesteia drept
cheltuialã etc.

Pentru asigurarea conformitãþii în realizarea ºi prezentarea
rezultatul contabil se impune aplicarea cu rigoare a regulilor
ºi principiilor contabile, înregistrând evenimentele atunci
când tranzacþiile se produc ºi recunoscând pe o bazã pru-

denþialã veniturile ºi cheltuielile aferente atunci când sunt
îndeplinite criteriile stabilite prin normele contabile. Astfel,
veniturile nu trebuie sã fie supraevaluate, iar cheltuielile
subevaluate. 

În sensul celor arãtate, se poate spune cã avem de a face
aparent cu un rezultat permisiv ºi relativ, care ridicã problema
obiectivitãþii contabile ºi în consecinþã a imaginii fidele a po-
ziþiei financiare, profitului sau pierderii entitãþii.7

Potrivit reglementãrilor contabile naþionale, rezultatul exerciþi-
ului financiar contabil - profitul sau pierderea - cunoscute ºi
sub denumirea de „rezultat beneficiar”,„rezultat deficitar”,
„îmbogãþire”, „sãrãcire”, stabilit cumulat de la începutul exer-
ciþiului financiar contabil, trebuie prezentat în contul de profit
ºi pierdere pe feluri de venituri ºi cheltuieli, dupã natura lor,
respectiv din exploatare, financiare, extraordinare.

Dacã practica a confirmat faptul cã abordarea rezultatului
contabil este relativ simplã când sunt cunoscute, înþelese ºi
aplicate corespunzãtor principiile ºi regulile contabile, nu
acelaºi lucru se poate afirma despre stabilirea rezultatului fis-
cal. Aceasta pentru cã existã multiple desincronizãri între
regulile contabile ºi fiscale, care necesitã aplicarea, în para-
lel, a reglementãrilor fiscale pentru stabilirea rezultatului fis-
cal. Spre exemplu, dacã din punct de vedere contabil cheltu-
ielile sunt prezentate dupã natura lor, din punct de vedere fis-
cal separarea cheltuielilor în cheltuielile deductibile, nede-
ductibile sau parþial deductibile se realizeazã dupã reguli
stricte ºi rigide, fãrã a avea în vedere imaginea fidelã a per-
formanþei entitãþii.

Rezultatul fiscal nu se înregistreazã în evidenþa contabilã ºi
nu este prezentat în „Bilanþ” sau în „Contul de profit ºi
pierdere”, fiind stabilit extracontabil ºi prezentat în Registrul
fiscal, in „Declaraþia privind impozitul pe profit”, iar anumite
informaþii ºi în notele explicative din situaþiile financiare.
Comparativ cu informaþiile prezentate în contul de profit ºi
pierdere, în declaraþia privind impozitul pe profit informaþiile
despre veniturile realizate ºi cheltuielile efectuate, în prima
parte au aceeaºi structurã sinteticã, singura deosebire con-
stã în includerea în total a cheltuielilor ºi a impozitului pe pro-
fit, dupã care acestea sunt tratate ºi clasificate în conformi-
tate cu principiile fiscale. 

Prin urmare, veniturile impozabile sunt acele venituri care se
iau în calcul atât la calculul rezultatului contabil, cât ºi la

6 Art.19 din  Legea   nr. 82 din 24 decembrie 1991,  republicatã, Legea contabilitãþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Monitorul Oficial
454/2008.

7  Dãnescu Tatiana, Conturile anuale, Editura Dacia, 2000, p.149
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determinarea rezultatului impozabil, respectiv veniturile reali-
zate de entitate din orice sursã, precum ºi alte elemente simi-
lare veniturilor care sunt înregistrate în contabilitate potrivit
reglementãrilor contabile aplicabile. Veniturile neimpozabile
sunt veniturile care nu se iau în calcul la determinarea rezul-
tatului fiscal ºi a impozitului pe profit aferent în caz de profit
impozabil, altfel spus sunt veniturile scutite de la impozitare,
întrucât acestea, de regulã, au mai fost supuse impozitãrii
(de exemplu, dividendele primite de o persoanã juridicã).

Conform principiului fundamental al fiscalitãþii, între cheltu-
ielile efectuate ºi veniturile realizate de o entitate existã o
relaþie de cauzalitate, de dependenþã, în sensul cã orice chel-
tuialã trebuie sã fie aferentã unui venit sau venitul impozabil
trebuie sã fie generat de efectuarea unor cheltuieli. În contex-
tul dat rezultã cã, pentru a fi deductibile în totalitate sau limi-
tat, cheltuielile efectuate de o entitate trebuie sã îndeplin-
eascã cumulativ o serie de condiþii sau cerinþe, cum ar fi: sã
fie aferente obiectului de activitate al entitãþii; sã fie efectuate
în scopul realizãrii de venituri impozabile; sã fie efectuate în
limitele admise de lege etc. Sintetizând caracteristicile chel-
tuielilor nedeductibile fiscal, reiese cã statul, prin politica fis-
calã adoptatã, sancþioneazã entitãþile care înregistreazã
unele cheltuieli catalogate prin lege ca nefiind aferente veni-
turilor impozabile, prin nerecunoaºterea deductibilitãþii lor la
determinarea rezultatului fiscal. Astfel de cheltuieli, de regulã,
nu sunt aferente obiectului de activitate al entitãþii, nu conduc
la obþinerea de venituri impozabile sau nu se regãsesc în
acestea, nu îndeplinesc condiþiile impuse prin lege pentru a fi
scãzute din veniturile impozabile; nu au la bazã documente
justificative, nu privesc activele entitãþii, sunt cheltuieli ale
deþinãtorilor de capital/salariaþilor etc8.

Ca ºi rezultatul contabil, determinarea rezultatului fiscal se
poate realiza dupã mai multe metode, cum ar fi: metoda im-
pozitelor curente sau metoda impozitelor amânate (IAS 12).
Întrucât în România este utilizatã metoda impozitului curent,
studiul ºi cercetarea practicã a avut în vedere aceastã me-
todã. De precizat cã, în funcþie de obiectul de activitate al
entitãþii plãtitoare de impozit pe profit, rezultatul fiscal - ºi im-
pozitul aferent - se stabileºte trimestrial cu regularizare anu-
alã (cu excepþia societãþilor comerciale bancare) sau anual
cu plãþi trimestriale anticipate (societãþi comerciale bancare,
iar din 2011 toate entitãþile plãtitoare de impozit pe profit). 

În Tabelul 1 este redat sintetic modul de calcul al rezultatului
contabil, respectiv fiscal. 

Statistici descriptive 
ºi rezultate

Din studiul realizat ºi cercetarea comparativã efectuatã pe
cele 6.321 entitãþi, cu privire la informaþiile referitoare la
rezultatul contabil ºi cel fiscal, prezentate în situaþiile finan-
ciare ºi în declaraþiile de impozit pe profit aferente exerciþiu-
lui financiar contabil 2009, rezultã cã în practicã s-au contu-
rat o serie de modele consacrate, redate sintetic în Tabelul 2,
în care se pot încadra raportãrile entitãþilor în funcþie de cele
douã tipuri de rezultate (contabil ºi fiscal). 

Din datele prezentate, rezultã cã prin ajustarea rezultatului
contabil corespunzãtor regulilor fiscale acesta se transformã
în rezultat fiscal. În acest demers profesionistul contabil tre-
buie sã deþinã suficiente ºi corespunzãtoare cunoºtinþe fis-
cale, conform cãrora, deºi o cheltuialã este recunoscutã con-
tabil, devine în mecanismul de determinare a rezultatului fis-
cal nedeductibilã sau deductibilã limitat, iar un venit care par-
ticipã la calculul rezultatului contabil devine neimpozabil.
Remarcãm faptul cã prin introducerea impozitului minim, în
perioada 1 mai 2009 - 30 septembrie 2010, ca soluþie facilã
de creºtere a veniturilor bugetare, problema de impozitare a
pierderii sau a unei inactivitãþi temporare fãrã suspendarea
de activitate a persoanei juridice din registrul comerþului a
devenit regulã fiscalã pentru multe din entitãþile mici. 

În aceste condiþii, multe din acestea au fost nevoite fie sã-ºi
suspende temporar activitatea, ori au fost dizolvate ºi lichi-
date prin radiere din registrul comerþului. 

8 Art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare-sinteza caracteristicilor aferente cheltuielilor deductibile
ºi nedeductibile fiscal, Monitorul Oficial 927/2003.
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Potrivit cercetãrii efectuate, în Tabelul 3 este redatã situaþia
clasamentului celor 6321 de entitãþi pe cele ºase modele
identificate în cercetarea întreprinsã.

Grafic, rezultatul încadrãrii entitãþilor analizate în unul din
modelele arãtate anterior se prezintã în Figura 1

Din datele redate rezultã cã ponderea cea mai mare, respec-
tiv de 52,15%, o înregistreazã entitãþile care au rezultat ne-
gativ atât contabil (brut ºi net), cât ºi fiscal (pierdere fiscalã),
iar pe locul doi, cu 36,52%, se situeazã entitãþile care au
înregistrat rezultat pozitiv contabil ºi fiscal. În situaþia datã
celelalte cazuri, prin valorile mici înregistrate, nu sunt semni-
ficative.

În sensul celor prezentate, relevante pentru modelele identi-
ficate sunt datele obþinute de entitãþile analizate, selectate în
mod aleatoriu, redate în Tabelul 4.

Astfel rezultã cã în multe din situaþiile analizate regulile fis-
cale primeazã în detrimentul celor contabile, fapt pentru care
existã cazuri când pierderea contabilã se poate transforma în
profit impozabil, iar prin calcularea ºi evidenþierea în contabi-
litate a impozitului datorat, pierderea contabilã devine tot mai
mare, iar entitãþile plãtesc aparent impozit pe o cheltuialã pe
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care legea o reglementeazã ca fiind nedeductibilã fiscal sau
chiar pe nerealizare de activitate. 

Din totalul entitãþilor analizate, la 100 de entitãþi au fost trans-
mise chestionare referitoare la politicile ºi procedurile con-
tabile aplicate, respectiv la principiile ºi regulile fiscale uti-
lizate în stabilirea rezultatului contabil ºi a rezultatului fiscal.
Acestea au fost selectate într-un eºantion dupã mãrimea
cifrei de afaceri nete, a rezultatului contabil ºi a rezultatului
fiscal la finele anului 2009. 

Astfel, din eºantionul selectat, 26 de entitãþi nu au completat
chestionarul primit, din care 12 au fost gãsite într-o situaþie
dificilã (insolvenþã sau dizolvare), iar 14 entitãþi nu au fost de
acord sã completeze chestionarul sau sã rãspundã la între-
bãrile cuprinse în acesta. Ca urmare, din totalul de 76 de
chestionare prelucrate, 68 entitãþi au completat secþiunea de
informaþii generale, dar numai 62 au menþionat numele
entitãþii în cauzã.

Chestionarul utilizat conþine un numãr de 40 întrebãri cu
privire la politicile contabile reglementate de Ordinul
3055/2009 ºi la principiile ºi regulile fiscale aplicabile pentru
stabilirea rezultatului fiscal conform Legii nr. 571/ 2003
privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Primele 25 de întrebãri abordeazã problematica calculului
rezultatului contabil ºi a prezentãrii informaþiei contabile în
situaþiile financiare, iar urmãtoarele 15 întrebãri se referã la
reguli de stabilire a rezultatului fiscal. 

Edificatoare sunt urmãtoarele situaþii identificate: 

în timp ce fiscal o entitate plãtitoare de impozit pe profit
are dreptul la deducerea provizioanelor doar în conformi-
tate cu prevederile fiscale în vigoare, normele ºi politicile
contabile aratã cã provizioanele vor fi recunoscute numai
în momentul în care: 

- o entitate are o obligaþie curentã generatã de un
eveniment anterior; 

- este probabil ca o ieºire de resurse sã fie necesarã
pentru a onora obligaþia respectivã; 

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

În astfel de situaþii, potrivit cercetãrii efectuate s-a constatat
cã, deºi condiþiile contabile de recunoaºtere a provizioanelor
sunt îndeplinite, unele entitãþi respondente nu constituie
provizioane decât pentru cazurile în care provizioanele sunt
deductibile fiscal, iar alte entitãþi respondente utilizeazã
deficitar politica de provizionare, denaturând astfel situaþia
financiarã conformã cu regulile aplicabile, cu impact negativ
în calitatea informaþiilor furnizate utilizatorilor prin intermediul
situaþiilor financiare.

din punct de vedere contabil, entitãþile au posibilitatea de
stabilire a regimului de amortizare, a duratei normale de
funcþionare a activelor amortizabile (între limitã maximã ºi
minimã), dupã regula contabilã mai permisivã, pe baza
politicii de amortizare adoptate, cu impact în nivelul chel-
tuielilor de amortizare. Prin înregistrarea, în unele cazuri,
în evidenþa contabilã, din anumite raþionamente, a amor-
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tizãrii fiscale (în mod special cea liniarã, preferatã de fis-
calitate, deoarece pentru a-ºi mãri baza impozabilã ºi
implicit impozitul aferent, interesul statului este de a
recunoaºte fiscal doar o parte din cheltuielile cu amorti-
zarea), rezultatele contabile fidele ale unei entitãþii sunt
denaturate cu diferenþele dintre cele douã amortizãri.

dupã data de 01.05.2009, cu toate cã fiscal este permisã
în continuare deducerea rezervelor din reevaluare prin
intermediul amortizãrii fiscale sau al cheltuielilor privind
activele cedate, acestea însã sunt impozitate fie concomi-
tent cu deducerea amortizãrii fiscale sau la momentul
scãderii din gestiune, modificãri neaplicate de anumite
entitãþi;

opþiunea asupra modul de evaluare a stocurilor ºi a pro-
ducþiei în curs de execuþie la ieºirea din patrimoniu
(supraevaluarea sau subevaluarea acestora), influ-
enþeazã costurile ºi implicit rezultatele obþinute, iar dacã
cuantumul acestora este mare, impactul produs este
chiar semnificativ.

În vederea informãrii corespunzãtoare a utilizatorilor, regle-
mentãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comu-
nitãþilor Economice Europene precizeazã cã în nota „Alte
informaþii” din situaþiile financiare se includ informaþii despre
reconcilierea dintre rezultatul contabil al exerciþiului financiar
contabil ºi rezultatul fiscal, aºa cum este prezentat în decla-
raþia de impozit pe profit. Fãrã a analiza informaþiile din nota
„Alte informaþii” din situaþiile financiare, din cercetarea efectu-
atã se desprind urmãtoarele situaþii ºi concluzii:

Un numãr semnificativ de entitãþi, respectiv 62 de respon-
denþi (aproximativ 82 %) au afirmat cã au tratat corespun-
zãtor, din punct de vedere contabil ºi fiscal elementele
componente ale rezultatului contabil ºi fiscal, deºi aces-
tea diferã fundamental. În astfel de situaþii considerãm cã
acestea au avut efecte benefice, concretizate atât în
redarea imaginii fidele a performanþei ºi poziþiei financia-
re necesare procesului decizional ºi informãrii diverºilor
utilizatori ai situaþiilor financiare, cât ºi în cuantificarea
sarcinii fiscale, chiar dacã aceasta nu a fost uºor de
suportat. De exemplu: 

- 63,15 % din entitãþi au declarat cã au calculat ºi înre-
gistrat provizioane în toate cazurile în care erau
îndeplinite condiþiile de recunoaºtere contabilã;

- 76,31 % din entitãþi au declarat cã au aplicat corect
regulile de amortizare contabilã în funcþie de specifi-
cul activitãþii;

- 18,42 % din entitãþi au declarat cã au evaluat corect
costul producþiei neterminate în baza procedurii adop-
tate;

- 81,57 % din entitãþi au declarat cã au determinat
rezultatul fiscal prin retratarea rezultatului contabil
conform normelor fiscale în vigoare;

- 78,94 % din entitãþi au declarat cã aveau elaborate
proceduri contabile pentru unele operaþiuni cum este
inventarierea etc.

În contextul în care declaraþiile acestora sunt reale, scenariul
pe care îl considerãm adecvat pentru aceste entitãþi este:

REZULTAT REZULTAT IMPOZIT REZULTATUL
CONTABIL FISCAL PE               CONTABIL

BRUT CORECT PROFIT NET
CORECT DATORAT CORECT

Un numãr de 6 entitãþi (aproximativ 8 %), deºi au afirmat
cã au aplicat corect principiile ºi regulile contabile în ceea
ce priveºte calcularea rezultatului contabil, nu au reuºit
identificarea tuturor cheltuielilor nedeductibile sau
deductibile limitat. Astfel, rezultatul a fost afectat ca
urmare a aplicãrii eronate a prevederilor legale în materie
sau a necunoaºterii acestora. Aceasta a dus la înregis-
trarea de efecte negative, pe de o parte, în stabilirea
corectã a cuantumului obligaþiilor fiscale cu repercusiuni
viitoare (costuri mari), iar, pe de altã parte, în informaþiile
prezentate în situaþiile financiare - prin denaturarea po-
ziþiilor referitoare la rezultat (rezultatul contabil mai mare
decât cel real) - putând influenþa astfel luarea unor decizii
de cãtre utilizatorii vizaþi (ex. repartizarea dividendelor). În
mod concret: 

- 6,57 % din entitãþi au declarat cã nu au identificat
provizioanele nedeductibile fiscal;

- 3,94% din entitãþi au declarat cã nu au tratat ca fiind
nedeductibilã fiscal diferenþa dintre amortizarea imo-
bilizãrilor reevaluate ºi cea la cost istoric; 

- 5,26 % din entitãþi nu au identificat consumurile peste
normele legale ;

- 7,89% din entitãþi nu au identificat depãºirea cheltu-
ielilor de protocol ºi a cheltuielilor sociale;

- 6,57% din entitãþi nu au tratat ca fiind nedeductibile
cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a
activelor corporale constatate lipsã din gestiune ori
degradate, neimputabile, pentru care nu au fost
încheiate contracte de asigurare, precum ºi taxa pe
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valoarea adãugatã aferentã, dacã aceasta este
datoratã etc. 

În contextul declaraþiilor date de entitãþile respondente, sce-
nariul pe care îl considerãm adecvat pentru aceste entitãþi
este:

REZULTAT REZULTAT IMPOZIT REZULTATUL
CONTABIL FISCAL PE                CONTABIL

BRUT INCORECT PROFIT NET
CORECT INCORECT INCORECT

În cazul a 5 respondenþi (aproximativ 7%), prin aplicarea
cu prioritate a principiilor fiscale în detrimentul celor con-
tabile, pentru a evita cele douã succesiuni de calcule au
avut consecinþe negative în calculul rezultatului contabil,
iar în cazul unor diferenþe semnificative, se poate afirma
cã imaginea fidelã a poziþiei financiare ºi a performanþelor
entitãþilor în cauzã au fost afectate. În acest context: 

- 2,63 % din entitãþi au declarat cã nu au constituit
provizioane, deºi erau îndeplinite criteriile contabile
de recunoaºtere, întrucât acestea nu erau deductibile
fiscal;

- 5,26 % din entitãþi au declarat cã au înregistrat în con-
tabilitate amortizarea fiscalã, deci nu au avut în
vedere stabilirea metodei de amortizare în corelare cu
modul de consumare a beneficiilor aferente; 

- 3,94 % din entitãþi nu au înregistrat în contabilitate
minusurile constatate în gestiune ca urmare a inven-
tarierii efectuate etc.;

În aceste cazuri scenariul pe care îl considerãm adecvat, în
contextul declaraþiilor date de entitãþile respondente, este:

REZULTAT REZULTAT IMPOZIT REZULTATUL
CONTABIL FISCAL PE            CONTABIL

BRUT CORECT PROFIT NET
INCORECT DATORAT INCORECT

Un numãr de 3 entitãþi (aproximativ 4%), prin aplicarea
necorespunzãtoare a politicilor contabile ºi a regulilor fis-
cale au alterat rezultatul contabil ºi implicit pe cel fiscal,
având efecte negative atât în informaþiile prezentate în
situaþiile financiare prin denaturarea poziþiilor referitoare
la rezultat, cât ºi în determinarea corectã ºi declararea
cuantumului obligaþiilor fiscale. De exemplu: 

- 2,63 % din entitãþi au declarat cã au înregistrat în con-
tabilitate venituri aferente unor bunuri pentru care nu
s-au transferat riscurile sau beneficiile;

- 3,94 % din entitãþi au declarat cã nu au constituit

provizioane în situaþiile prevãzute atât de normele
contabile, cât ºi fiscale;

- 2,63% din entitãþi au declarat cã au înregistrat ca o
componentã a activelor imobilizate a unor elemente
care trebuiau recunoscute drept cheltuialã a perioa-
dei ;

- 3,94 % din entitãþi au declarat cã nu au elaborat pro-
ceduri contabile etc.

Scenariul pe care îl considerãm adecvat pentru aceste
entitãþi este:

REZULTAT REZULTAT IMPOZIT REZULTATUL
CONTABIL FISCAL PE              CONTABIL

BRUT INCORECT PROFIT NET
INCORECT INCORECT INCORECT

Distribuirea entitãþilor din eºantionul analizat pe scenariile
identificate este redat în Figura 2.

În practicã, considerãm cã se întâlneºte ºi urmãtorul caz: uti-
lizarea unor practici de modelare a informaþiilor din situaþiile
financiare prin aplicarea unor raþionamente, altele decât cele
de naturã contabilã sau fiscalã (supraevaluarea veniturilor
pentru realizarea unor indicatori de performanþã ai manage-
mentului, supraevaluarea sau subevaluarea activelor imobi-
lizate pentru contractarea de împrumuturi sau stabilirea
impozitelor ºi taxelor locale etc.), care au ca efect modifi-
carea imaginii performanþelor ºi implicit a poziþiei financiare a
entitãþilor în cauzã, cu multiple efecte negative asupra proce-
sului decizional al utilizatorilor situaþiilor financiare.
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Concluzii
În timp, nevoia de informare a unei game tot mai largi de uti-
lizatori, pe plan internaþional a fãcut posibilã crearea unui
adevãrat drept contabil, nealterat de dreptul fiscal, dar în care
problema concilierii cu fiscalitatea deþine încã un loc esenþial.
Practica a demonstrat cã dreptul fiscal a intervenit ºi intervine
în domeniul contabil pentru a fixa reguli de evaluare sau
metode de prezentare a informaþiilor în situaþiile financiare.
Politicile contabile privind calculul ºi evaluarea contabilã,
subordonate prezentãrii unei imagini fidele a operaþiilor care
au loc într-o entitate, nu sunt în toate cazurile convergente cu
cele fiscale, în principal din cauza nevoilor de acoperire a
cheltuielilor. Pornind de la faptul cã pentru a fi relevantã,
credibilã ºi comparabilã informaþia prezentatã de contabilitate
trebuie construitã cu respectarea principiilor, regulilor,
normelor ºi reglementãrilor contabile ºi fiscale, în cadrul
prezentei lucrãri s-a încercat o abordare corelativã a modului
de calcul reglementat ºi a practicilor utilizate pentru stabilirea
rezultatului contabil ºi fiscal, subliniindu-se impactul produs
în cazul unor neconformitãþi cauzate ºi de psihologia ºi
interesele producãtorilor de informaþii contabile ºi fiscale.
Astfel, au fost puse în evidenþã, prin prisma celor douã
puncte de vedere, problematica ridicatã de constituirea ºi evi-
denþierea provizioanelor, a amortizãrii etc, elemente cãrora li
se aplicã mai mult regulile fiscale ºi mai puþin cele contabile,
situaþie în care raþionamentul profesionistului contabil sau
politica entitãþilor în cauzã ºi-a pus amprenta.

Scopul principal al cercetãrii noastre este, pe de o parte, de
a ne forma o opinie în ceea ce priveºte modul în care
entitãþile analizate au înþeles sã aplice principiile contabile,
politicile contabile ºi regulile fiscale, cu impact în calculul
rezultatului contabil ºi fiscal, în funcþie de caracteristicile ºi
interesele entitãþii, iar, pe de altã parte, pe baza acesteia, de
a-i conºtientiza pe toþi cei interesaþi (manageri, preparatori ai
informaþiilor contabile, auditori interni, auditori financiari, uti-
lizatori în sens larg) despre efectele ºi implicaþiile pe care le
pot avea. Limitele studiului nostru sunt legate atât de
alegerea eºantionului ºi elaborarea chestionarului, cât ºi de
faptul cã nu s-a reuºit ºi o analizã comparativã în timp a celor
douã tipuri de rezultate. Având în vedere aceste aspecte,
pentru a putea formula opinii cât mai pertinente pe tema
aleasã, cercetãrile viitoare vor fi axate pe investigarea pe o
perioadã mai mare de timp a modului de aplicare a politicilor
contabile ºi a normelor fiscale pentru determinarea rezultatu-
lui contabil ºi fiscal, pe aceleaºi entitãþi, cu o analizã mai
detaliatã ºi a modului de elaborare ºi implementare a proce-
durilor contabile, cu prezentarea lor în anumite rapoarte ºi
situaþii statistice.
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Introducere
Pregãtirea situaþiilor financiare pre-
supune respectarea unor principii con-
tabile fundamentale, inclusiv a celui cu
privire la ipoteza de continuitate a acti-
vitãþii (going concern). Conform acestui
principiu, activitatea firmei este privitã
ca fiind una normalã într-un orizont de
timp previzibil, fãrã a intra în lichidare
sau faliment. Standardul internaþional
de audit (ISA 570) recomandã audito-
rilor sã ofere o asigurare rezonabilã cu
privire la întocmirea conturilor în baza
going concern, sã furnizeze într-o mani-
erã corectã orice element care ar putea
indica anumite anomalii în raportare ºi
sã documenteze fiecare probã de audit
obþinutã1. Un indicator care poate înde-
plini cu succes rolul de element probant
al continuitãþii activitãþii este rata înda-
torãrii globale, definitã ca raport între
nivelul datoriilor totale ºi nivelul pasive-
lor (activelor) totale ale firmei. Aceastã
ratã furnizeazã o serie de indicii cu pri-
vire la relaþia de echilibru dintre nivelul
resurselor strãine ºi cel al resurselor

Obþinerea probelor de audit 
pentru testarea "Going Concern", 
folosind metode statistice avansate 
în analiza influenþei factorilor
asupra ratei îndatorãrii globale

* Prof. univ. dr., Univ. "Al. I . CUZA" Iaºi, e-mail: ejaba@uaic.ro
** Drd., Univ. "Al. I . CUZA" Iaºi, e-mail: bogdan_robu_i@ yahoo.com
1 Camera Auditorilor Financiari din România., Ghid privind auditul calitãþii, Ed. Irecson, Bucureºti, 2010, p. 33.

Obtaining Audit Evidence for Testing the "Going
Concern" Assumption Using Advanced Statistical
Methods to Analyze the Influence on Overall
Borrowing Rate 

The current economic context, marked by the presence of financial crisis and finan-
cial fraud, requires to the auditor to adopt the best methods and data analysis tech-
niques for obtaining evidence which will form the basis for substantiation of audit
opinion. Financial auditor must evaluate the company's ability to continue operat-
ing in a predictable timeframe. This article aims to present the usefulness of the
advanced statistical methods to analyze the influence of the factors on the overall
debt ratio as an indicator of business continuity. Starting from the identification of
influences, it was demonstrated that their aggregation in a function score may con-
tribute to the classification of firms in different value groups, defined as global bor-
rowing rate. The study was conducted on a sample of 80 firms listed on the
Bucharest Stock Exchange in the period 2003-2008. To obtain research results,
data were processed with SPSS 15.0.
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proprii, precum ºi modalitãþile de ram-
bursare sau acoperire a datoriilor.

Pentru validarea ipotezei cu privire la
continuitatea activitãþii, standardele pro-
fesiei, dar ºi literatura de specialitate2

recomandã metodele statistice avansa-
te de analizã a datelor (analiza compo-
nentelor principale, analiza discrimi-
nant), rezultatele studiului întreprins
susþinând utilizarea acestor metode în
cadrul misiunii de audit financiar pentru
obþinerea unor probe de audit suficiente
ºi adecvate.

1. Principiul 
continuitãþii 

activitãþii
Vãzut ca un postulat asociat exclusiv
contabilitãþii, principiul continuitãþii acti-
vitãþii (going concern) impune manage-
rilor pregãtirea situaþiilor financiare
pornind de la premisa cã firma auditatã
îºi va continua activitatea într-un orizont
de timp previzibil, în afara cazului în
care conducerea doreºte lichidarea sau
încetarea activitãþii acesteia3. În cadrul
evaluãrii capacitãþii firmei de a-ºi con-
tinua activitatea, managerii trebuie sã
aprecieze rezultatul ulterior evenimen-
telor sau condiþiilor care sunt inerent
incerte, în funcþie de gradul de incertitu-
dine asociat, disponibilitatea informaþi-
ilor la momentul judecãþii, dimensiunea
ºi complexitatea firmei, natura ºi starea

activitãþii sale, precum ºi gradul în care
aceasta este afectatã de factori externi4.

1.1. „Going concern” în optica
standardelor internaþionale
de audit financiar

În cadrul unei misiuni de audit financiar,
scopul principal al auditorului este de a
formula o opinie profesionistã, obiectivã
ºi independentã cu privire la acurateþea
situaþiilor financiare sub cele mai sem-
nificative aspecte, în funcþie de refe-
renþialul contabil la care se raporteazã.
Calitatea informaþiei financiar-contabile
reprezintã una dintre prioritãþile stake-
holder-ilor, criteriul de performanþã al
contabilitãþii constituindu-l imaginea
fidelã, definitã ca mãsura în care reali-
tatea economico-financiarã este redatã
în mod obiectiv, într-o manierã com-
pletã ºi pertinentã a faptelor ºi proce-
selor economice exprimabile în etalon
monetar5. Vãzutã fie ca un obiectiv fun-
damental în accepþiunea doctrinei con-
tinentale, fie ca un principiu esenþial în
optica anglo-saxonã, imaginea fidelã îºi
propune sã asigure acel echilibru între
sinceritatea ºi regularitatea raportãrii.

Auditorul financiar va analiza adecva-
rea utilizãrii de cãtre conducere a prin-
cipiului continuitãþii activitãþii6, iar în ca-
zul în care acesta are dubii substanþiale
cu privire la capacitatea firmei de a se
circumscrie acestui principiu, auditorul
este obligat sã-ºi prezinte opinia explici-
tã cu privire la respectarea principiului7.

Standardul internaþional de audit (ISA)
nr. 570 stipuleazã faptul cã o garanþie
privind respectarea acestui principiu o
reprezintã absenþa oricãrei referiri în
raportul de audit cu privire la incertitudi-
nea legatã de continuitatea activitãþii8.

Auditorul financiar trebuie sã chestione-
ze conducerea despre evenimentele ºi
riscurile aferente activitãþii firmei, pentru
o înþelegere exhaustivã a acestora, dar
ºi pentru a putea identifica factorii care
ar putea pune la îndoialã în mod semni-
ficativ capacitatea de a-ºi continua ac-
tivitatea, dincolo de perioada previzio-
natã9. Prezentarea adecvatã a acestui
principiu în cadrul situaþiilor financiare
determinã auditorul financiar sã poatã
exprima o opinie fãrã rezerve, iar, în
cazul existenþei unor indicii sau expli-
caþii suplimentare în notele la situaþiile
financiare, acesta va modifica raportul
de audit prin adãugarea unui paragraf
de evidenþiere a existenþei unei incerti-
tudini semnificative care ar putea pune
la îndoialã capacitatea entitãþii de a-ºi
continua activitatea10. În cazul în care
situaþiile financiare nu fac o prezentare
adecvatã, auditorul trebuie sã exprime
o opinie cu rezerve sau o opinie con-
trarã, în conformitate cu ISA 700 „For-
ming an Opinion and Reporting on Fi-
nancial Statements”. Suplimentar, ra-
portul de audit trebuie sã cuprindã o
referire expresã la faptul cã existã o
incertitudine semnificativã, care ar pu-
tea pune la îndoialã în mod semnificativ

2 Hayes, R., Dassen Roger, Schilder, A., Wallage, P., Principles of Auditing. An Introduction to International Standards of Auditing, second edition, Ed.
Pearson Education, 2005, pp. 326-342.

3 International Accounting Standards Board (IASB), Standardele internaþionale de raportare financiarã (IFRS),  Ed. CECCAR, Bucureºti, 2009, p. 724.
4 IFAC, International Standards on Auditing nr 570. Going Concern, 2009, pp. 4-9.
5 Horomnea, E., Audit financiar. Concepte. Standarde. Norme, Ed. TipoMoldova, 2010, p. 31.
6 Hayes, R., Dassen Roger, Schilder, A., Wallage, P., Op. cit, pp. 329-330.
7 Bhimani, A., Gulamhussen, M.A., Lopes, S., The effectiveness of the auditor’s going-concern evaluation as an external governance

mechanism:Evidence from loan defaults, The International Journal of Accounting, nr. 44,  2009, pp. 239-255.
8 Elliot, R.S., Highfield, M.J., Schaub., M., Contagion or competition: going-concern audit opinions for real estate firms, Journal of Real Estate Finan

Econ, nr. 32, 2006, pp.435-448.
9 Arens, A., Loebbecke, J. (2006), Audit o abordare integrata, Ed. Arc, Chiºinau, 2006, pp. 57-58.
10 IFAC, Op. cit., pp. 15-18. 
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capacitatea entitãþii de a-ºi continua
activitatea11. 

1.2.  Proceduri ºi elemente
probante ale respectãrii
principiului continuitãþii 

Susþinerea opiniei auditorului cu privire
la respectarea întocmirii situaþiilor finan-
ciare, în conformitate cu principiul conti-
nuitãþii activitãþii (going concern), presu-
pune obþinerea unor elemente probante. 

Procedurile de audit care pot fi utilizate
pentru obþinerea de probe în fundamen-
tarea unei opinii cu privire la continui-
tatea activitãþii, indicate de standardele
profesiei (IAS 570 emis de IFAC – Inter-
national Federation of Accountants, dar
ºi SAS 59, Statement on Auditing Stan-
dards, emis de AICPA – American Insti-
tute of Certified Public Accountants)
sunt urmãtoarele: procedurile analitice
asupra fluxului de numerar, profitului ºi
asupra altor elemente bilanþiere rele-
vante, previzionate sau disponibile;
revizuirea conformitãþii termenilor îm-
prumuturilor obligatare ºi acordurilor de
credit; citirea proceselor verbale ale
adunãrilor generale ale acþionarilor, ale
responsabililor cu guvernanþa; ches-
tionarea avocatului entitãþii în ce pri-
veºte evaluarea litigiilor, despãgubirilor
ºi a implicaþiilor acestora; evaluarea
contractelor, încheiate cu entitãþile abili-
tate, prin care se oferã sau se menþine
suportul financiar; luarea în considerare
a planurilor entitãþii cu privire la comen-
zile neonorate ale clienþilor; revizuirea
evenimentelor ulterioare perioadei de
raportare care pot influenþa semnificativ

capacitatea entitãþii de a-ºi continua
activitatea pe principiul continuitãþii12. 

La nivelul literaturii de specialitate (in-
clusiv standardele profesiei) sunt pre-
zentate o serie de elemente financiare
ºi operaþionale care pot semnala anu-
mite inadvertenþe în respectarea prin-
cipiului continuitãþii activitãþii13: nivelul
ridicat al datoriilor, scadenþa unor îm-
prumuturi ce nu pot fi onorate sau re-
eºalonate, retragerea sprijinului finan-
ciar de cãtre principalii creditori ºi impo-
sibilitatea refinanþãrii externe, fluxurile
de numerar ºi rezultatele operaþionale
negative, indicatorii financiari-cheie ne-
favorabili, neplata dividendelor, pierde-
rea unor persoane cheie din conducere
dar ºi a cotei de piaþã, dificultãþile cu
forþa de muncã sau eventualele acþiuni
în justiþie. 

Pornind de la ISA 500, pe baza probelor
de audit colectate (ansamblul informaþi-
ilor utilizate de cãtre auditor pentru emi-
terea unor concluzii care susþin opinia
de audit, obþinute în urma efectuãrii
unor proceduri de audit14), auditorul va
stabili punctul de plecare în identifica-
rea modalitãþilor în care conducerea fir-
mei va ameliora problemele legate de
continuitatea activitãþii, în evaluarea
probabilitãþii de realizare a acestor mo-
dalitãþi, precum ºi principalele elemente
care pot atenua efectele nerespectãrii
acestui principiu. 

Pentru testarea respectãrii principiului
continuitãþii activitãþii, auditorul trebuie
sã planifice ºi sã parcurgã proceduri
analitice pentru a obþine probe de audit,
dintre cele mai utilizate fiind: analiza
ratelor, analiza de trend, analiza de

regresie ºi corelaþie, dar ºi analiza com-
ponentelor principale. Conform ISA
520, procedurile analitice stabilesc
efectuarea de comparaþii între indica-
torii economico-financiari ce caracteri-
zeazã entitatea auditatã ºi media pe
ramurã a respectivilor indicatori, com-
paraþii între indicatorii economico-finan-
ciari ai entitãþii auditate aferenþi exerciþi-
ilor anterioare, comparaþii între rezul-
tatele entitãþii auditate ºi rezultatele es-
timate de auditor15. De cele mai multe
ori, procedurile analitice au rolul de a
semnala dificultãþile financiare semni-
ficative cu care se confruntã entitatea
auditatã. 

1.3. Nivelul actual al cercetãrii

Problematica testãrii respectãrii princi-
piului continuitãþii activitãþii în cadrul mi-
siunii de audit financiar îºi are originea
în referenþialul contabil emis de IASB
(International Accounting Standards
Board) ºi a fost apoi dezvoltatã în stan-
dardele de audit emise de IFAC, dar ºi
în USGAAS (United States Generally
Accepted Auditing Standards). Prin ISA
570, SAS 59, SAS 64, SAS 77 ºi SAS
96 se prezintã aceastã noþiune, sem-
nalele ce pot indica nerespectarea prin-
cipiului ºi elementele probante ce tre-
buie obþinute de auditor pentru funda-
mentarea opiniei. Mai mult decât atât,
mecanismele guvernanþei corporative,
dar ºi înalta reputaþie a auditorilor se
pot constitui ca factori care sã con-
strângã managerii spre o raportare
corectã ºi o prezentare obiectivã, în
cadrul situaþiilor financiare, a capacitãþii
firmei de a-ºi continua activitatea16. 

11 Hayes, R., Dassen Roger, Schilder, A., Wallage, P., Principles of Auditing. An Introduction to Intenational Standards of Auditing, second edition,
Ed. Pearson Education, 2005, pp. 455-457.

12 IFAC, Op. cit., pp. 1-18 ºi Bragg, S.M., Practitioner’s Guide to GAAS 2010 Including all SASs, SSAEs, SSARSs, and Interpretations, John Wiley
& Sons, New Jersey, 2010, pp. 291-304.

13 IFAC, Op. cit., pp. 1-18.
14 IFAC, International Standards on Auditing nr 500. Audit Evidence, 2009, p. 4. 
15 Hayes, R., Dassen, R., Schilder, A., Wallage, P., Op. cit., p. 457.
16 Uang, J-Y., Citron, D.B., Sudarsanam, S., Taffler, R.J., Management going-concern disclosures: Impact of corporate governance and auditor re-

putation, European Financial Management, 12 (5), 2006, pp. 789-816.
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Opinia auditorului cu privire la respecta-
rea principiului continuitãþii activitãþii în
raportarea contabilã are rolul principal
de a susþine încrederea acþionarilor în
acurateþea situaþiilor financiare17, dar
poate aduce ºi un plus de valoare firmei
auditate, prin consolidarea poziþiei sale
ºi a cursului bursier la nivelul pieþei de
capital18. Însã impactul opiniei auditoru-
lui cu privire la testarea going concern
poate aduce ºi unele fluctuaþii negative
la nivelul cursului bursier al firmei cotate
în condiþiile unei opinii nefavorabile sau
cu unele rezerve19, dar ºi o repoziþiona-
re a cursului bursier al concurenþei20

(deoarece stakeholder-ii îºi vor reorien-
ta politica de investiþii). Mai mult decât
atât, o aplicare ineficientã a acestui
principiu, dar ºi lipsa unui control asu-
pra respectãrii acestuia pot conduce la
imposibilitatea obþinerii unor credite
pentru investiþii sau finanþare21, iar, în
cele mai sumbre scenarii posibile, inefi-
cienþa aplicãrii principiului continuitãþii
activitãþii în raportarea financiarã poate
conduce ºi la situaþia de faliment a
firmei auditate22.

În contextul evaluãrii capacitãþii firmei
de a-ºi continua activitatea, auditorii pot
face o serie de prognoze, astfel încât,

pe baza modelelor stabilite, sã poatã
lua decizii cu privire la opinia de audit
ce o vor formula23. Întrucât unul dintre
elementele care pot furniza o serie de
informaþii suplimentare cu privire la
capacitatea firmei auditate de a-ºi con-
tinua activitatea este reprezentat de
nivelul datoriilor totale, la nivelul indica-
torilor financiari, rata îndatorãrii globale,
ca raport între datoriile totale ºi pasivele
totale, poate exprima gradul de depen-
denþã al firmei faþã de resursele finan-
ciare provenite de la terþi24. 

Literatura de specialitate evidenþiazã
importanþa stabilirii unui raport optimal
între nivelul datoriilor totale ºi nivelul
capitalurilor proprii, din perspectiva le-
vierului financiar (Datorii totale/ Capi-
taluri proprii), indicator ce depinde de
structura finanþãrii (strãine sau proprie),
cu efecte asupra ratei rentabilitãþii capi-
talurilor proprii25. Valori ale acestui ra-
port ce tind spre doi semnificã o capaci-
tate de îndatorare saturatã a firmei, iar
valori care depãºesc aceastã valoare
conduc la apariþia riscului de insolvabi-
litate atât pentru împrumutat, cât ºi pen-
tru finanþator26.

Studiile empirice27 au demonstrat o in-

fluenþã a levierului financiar asupra 
cursului bursier al titlurilor firmei cotate
la bursã. În cazul în care resursele
împrumutate sunt alocate unor proiecte
de investiþie rentabile ºi nu consumului,
chiar dacã firma va înregistra un grad
de îndatorare ridicat pe termen lung,
aceasta va fi profitabilã ºi investitorii vor
fi tentaþi sã achiziþioneze astfel de titluri,
determinând o creºtere a cursului bur-
sier. Levierul financiar, ca indicator-
semnal cheie asupra profitabilitãþii ºi
solvabilitãþii firmei, oferã o serie de in-
formaþii cu privire la capacitatea firmei
de a-ºi continua activitatea, iar, în cazul
în care aceste fonduri vor fi direcþionate
spre activitãþi generatoare de fluxuri de
numerar pozitive, cheltuielile financiare
asociate dobânzilor împrumuturilor pe
termen mediu ºi lung vor putea fi aco-
perite de aceste fluxuri pozitive, deter-
minând creºterea profitabilitãþii firme-
lor28. Totodatã, o abordare cantitativã a
acestui indicator, prin utilizarea analizei
de regresie, a condus la determinarea
principalilor factori de influenþã (nivelul
datoriilor pe termen scurt, mediu ºi
lung, nivelul ratelor de profitabilitate ºi
lichiditate, creºterea economicã înre-
gistratã)29 ºi la stabilirea unei relaþii de

17 Contebras, A. G., Angulo, J. G., The role played by the self-fulfilling prophecy effect in the going concern evaluation process, RC-SAR Vol. 11, Nr.
1, 2008, pp. 43-66.

18 Herbohn, K., Ragunathan, V., Garsden, R., The horse has bolted: revisiting the market reaction to going concern modifications of audit reports,
Accounting and Finance, nr. 47, 2007, pp. 473-493.

19 Kausar, A., Taffler, R.J.,  Tan, C. (2009), The going-concern market anomaly, Journal of Accounting Research, 47/2009 (1), pp. 213-239. 
20 Elliot, R.S., Highfield, M.J., Schaub., M., Op. cit., pp.435-448.
21Bassell, M., Anandarajan, A., Umar, A., Information content, audit reports and going-concern: an Australian study, Accounting and Finance, 43,

2003, pp. 261-282.
22 Franks, J.R., Lóránth, G. (2010), A study of inefficient going concerns in bankruptcy, www.cepr.org/pubs/dps/DP5035.asp, accesat în data de

20.05.2010.
23 Matsumara, E.M., Subramanyam, K.R., Tucker, R.R., Strategic auditor behavior and going-concern decisions, Journal of Business Finance and

Accounting, 24 (6), 1997, pp. 727-758.
24 Mironiuc, M., Analizã economico-financiarã: elemente teoretico-metodologice ºi aplicaþii, Ed. Sedcom Libris, Iaºi, 2006, p. 284.
25 Petrescu, S., Analizã ºi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ, ediþia a II-a, Ed. CECCAR, Bucureºti, 2008, pp. 118-120.
26 Mironiuc, M., Op. cit., pp. 284-285.
27 Gou, W-C., Wang, F.Y., Wu, H-M., Financial Leverage and Market Volatility with Diverse Beliefs, China Center for Economic Research, Working

Paper Series, No. E2009007, 2009, pp. 1-37.
28 Manley, J.W., An Analysis of Financial Leverage for Selected Michigan Farm Types, Graduate Research Masters Degree Plan B Papers, 1978,

pp. 1-40.
29 Ramalho, J., Vidigal da Silva, J., A two-part fractional regression model for the capital structure decisions of micro, small, medium and large firms,

Economic Working Papers, nr. 9, 2006, pp. 1-37.
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interdependenþã între levierul financiar,
operaþional ºi total30. 

2. Metodologia
cercetãrii

Prezentul studiu îºi propune abordarea
unei viziuni pozitiviste asupra cercetãrii,
prin integrarea evidenþelor de ordin
empiric cu metodele analitice, în scopul
validãrii ipotezelor de lucru care se vor
formula.

2.1. Variabile

Abordãrile tradiþionale ale analizei fac-
toriale cu privire la rata îndatorãrii glo-
bale (RIG), calculatã ca raport între ni-

velul datoriilor totale (Dt) ºi nivelul pasi-
velor totale (Pt), presupun studierea
sistemului de factori determinanþi ai mo-
dificãrii acestuia (RIG), cu ajutorul unor
modele economice consacrate31. În
condiþiile în care Dt ºi Pt sunt variabile
influenþate de o serie de factori inde-
pendenþi se impune detalierea ºi agre-
garea ulterioarã a acestora, dupã cum
urmeazã:

RIG = Dt / Pt, dar Pt = At ºi Pt = Dt +
Cpr; Dt = D1an + DM1an; Cpr = Ks +

Rez-ex + Rez-report + Rezerve; 
Rez-ex = CA × M; At = Ac + Ai.

Potrivit acestei descompuneri analitice,
propunem urmãtorul model, în care RIG
este variabila dependentã: 

RIG = β1 × D1an + β2 × DM1an + 
β3 × Ac + β4 × Ai + β5 × Rez-ex + 

β6 × CA, 

unde βi (i = 1,..,7) sunt coeficienþii mo-
delului. Simbolurile ºi denumirile vari-
abilelor corespunzãtoare sunt prezen-
tate în Tabelul 1. Datele cu privire la va-
riabilele supuse analizei au fost prelu-
ate din situaþiile financiare aferente pe-
rioadei 2003-2008.

2.2. Populaþia þintã. Eºantion

Populaþia þintã (studiatã) este reprezen-
tatã de firmele cotate la Bursa de Valori
Bucureºti (BVB). Din aceastã populaþie
s-a extras aleator un eºantion de 80 de
firme cotate la BVB32. Lista acestora
este datã în Tabelul 2. 

30 Vélez Pareja. I, Operational and Financial Leverage, http://ideas.repec.org/p/co/000162/007320.html, accesat în data de 21.09.2010. 
31 Mironiuc, Marilena., Op. cit., p. 69.
32 Datele au fost preluate de pe www.bvb.ro pentru fiecare firmã în parte.
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Structura eºantionului dupã obiectul de
activitate al firmelor cotate este repre-
zentatã în Figura 1.

2.3. Metode de analizã

Ca metode de analizã a datelor s-au uti-
lizat analiza componentelor principale
ºi analiza discriminant.

Analiza componentelor principale (ACP)
este o metodã descriptivã multivariatã,
introdusã pentru prima datã de Karl
Pearson în 1901 ºi integratã în 1933 de
cãtre Harold Hotelling în statistica ma-
tematicã. Folosirea practicã a acestei
metode este recentã, graþie instrumen-
telor informatice de lucru actuale33. 

Scopul principal al acestei metode este
de a rezuma la maximum posibil datele
analizate, cu pierderi minime pentru a
facilita interpretarea unui numãr mare
de date iniþiale, dar ºi pentru a da un
sens cât mai exact celor sintetizate.
Principiul de bazã al acestei metode
constã în reducerea numãrului de varia-
bile analizate34. ACP permite reducerea
bazelor de date complexe (care conþin
un numãr mare de variabile), prin înlo-
cuirea acestora cu 2-3 variabile latente,

eliminându-se coliniaritatea ºi, totodatã,
facilitând analiza. Considerând o mulþi-
me de variabile iniþiale, Xi (i = 1...n), se
determinã variabile noi (factori sau
componente) de forma Cj (j = 1...m),
unde Cj = bj1X1 + bj2X2 + ... + bjnXn,
iar m ≤ n. În ACP, componentele princi-
pale determinate prin combinaþia liniarã
a variabilelor iniþiale sunt independente
între ele. Ipoteza de independenþã a
componentelor principale se poate vali-
da prin mai multe teste, printre care:
statistica test χ2 (pentru testarea exis-
tenþei unei legãturi între variabile) ºi sta-
tistica KMO (Kaiser-Meyer-Olkin, pen-
tru determinarea intensitãþii acestei
legãturi). Statistica KMO poate lua va-
lori în intervalul [0,1]. Valori KMO sub
pragul de 0,5 indicã legãturi nesemni-
ficative, valori cuprinse între 0,5 ºi 0,6
indicã existenþa unor legãturi mediocre,
valori între 0,6 ºi 0,7 indicã legãturi de o
intensitate acceptabilã, valori între 0,7
ºi 0,8 indicã existenþa unor legãturi
bune, valori KMO superioare pragului
de 0,8 indicã prezenþa unor legãturi
foarte bune, iar valori mai mari de 0,9
indicã faptul cã soluþia obþinutã în urma
aplicãrii ACP este excelentã35. 

Estimarea componentelor poate fi reali-
zatã cu ajutorul unui soft statistic. Re-
zultatele estimãrii, adicã coeficienþii βi,
care sunt coeficienþii de corelaþie dintre
variabilele iniþiale ºi componentele prin-
cipale, sunt prezentate în Output-ul ge-
nerat de SPSS în tabelul Component
Matrixa. Corelaþiile dintre variabilele ini-
þiale ºi componentele principale pot fi
reprezentate grafic cu ajutorul „cercului
de corelaþie”. Componentele principale
sunt reprezentate pe axele factoriale,
gradate de la -1 la +1. Punctul zero
aratã cã nu existã legãturã. Variabilele
iniþiale sunt reprezentate prin puncte de
coordonate definite de coeficienþii de
corelaþie dintre variabilele iniþiale ºi
componentele principale.

Analiza discriminant (AD) este o meto-
dã de clasificare multivariatã, care ur-
mãreºte clasificarea unei populaþii în
grupe predefinite. Clasificarea se ba-
zeazã pe funcþii scor (Z), care exprimã
relaþiile dintre variabilele, numerice sau
nominale, Xi, specifice populaþiei studi-
ate ºi categoriile variabilelor de clasifi-
care. 

Metoda a fost propusã iniþial de Fisher,
în anul 1936, pentru diferenþierea indi-
vizilor aparþinând aceleiaºi specii, dupã
o serie de caracteristici specifice. În
practicã, AD este foarte utilizatã, fiind
cunoscutã ºi sub denumirea de metoda
scorurilor (Credit-score) sau Metoda de
previzionare a riscului de faliment (Mo-
delul Altman, Modelul Conan, Modelul
Anghel). 

Metoda AD vizeazã estimarea relaþiei
dintre o variabilã dependentã categori-
alã (dihotomicã sau multihotomicã) ºi
combinaþii liniare ale mai multor variabi-
le independente de tip metric, de forma:

33 Lebart, L., Piron, M., Morineau, A., Statistique exploratoire multidimensionnelle. Visualisation et inférences en fouille de données, 4e édition,
Dunod, Paris, 2006, p. 32

34 Larouse, D., Data mining. Methods and models, John Wiley & Sons, 2006, pp. 2-5.
35 Lebart, L., Piron, M., Morineau, A., Op. cit., pp. 97-99.



43

Testarea „Going Concern"

2/2011

Z = α0 + α 1•X1 + α 2•X2 + ... + α n•Xn,
unde Z este scorul asociat fiecãrui indi-
vid: Xi cu (i = 1,...,n) sunt variabilele
independente ºi αi sunt coeficienþii
modelului (necunoscute). 

Demersul analizei discriminant pre-
supune36: construirea funcþiilor discrimi-
nant (rezultate din combinaþia liniarã a
variabilelor independente care vor dis-
crimina categoriile variabilei depen-
dente), stabilirea variabilelor indepen-
dente care contribuie cel mai mult la
explicarea diferenþelor dintre grupuri,
clasificarea cazurilor prin alocarea la un
anumit grup (cu scop predictiv, pornind
de la valorile variabilelor independente
ale fiecãrui individ înlocuite în funcþia
scor) ºi evaluarea acurateþei clasificãrii. 

Funcþiile de clasificare obþinute pot fi fo-
losite sub forma procedurilor analitice,
în cadrul misiunii de audit statutar sau
contractual. Auditorul va urmãri analiza
gradului de îndatorare pentru evaluarea
capacitãþii firmei de a-ºi continua activi-
tatea într-un orizont de timp previzibil,
în condiþiile în care aceasta va dori sã
obþinã un credit bancar sau sã atragã
noi investitori sau sã-ºi consolideze
structura acþionariatului. În cazul de
faþã, utilizarea funcþiilor scor va sta la

baza fundamentãrii opiniei de audit,
fiind considerate probe incontestabile. 

2.4. Ipoteze de lucru

Pornind de la relaþia clasicã de calcul a
gradului de îndatorare globalã, ne pro-
punem sã testãm urmãtoarele ipoteze
de lucru:

Ip.1: Variabilele propuse spre analizã în
prezentul studiu pot fi sintetizate
într-o serie de variabile latente
(componente, factori), care explicã
într-o proporþie semnificativã vari-
anþa RIG. Ne propunem sã identi-
ficãm care sunt factorii de influenþã. 

Ip.2: O funcþie scor, definitã de compo-
nentele principale identificate prin
ACP poate clasifica cazurile pe inter-
vale de apartenenþã a valorilor RIG:
RIG minim ∈ [0; 0,5], RIG mediu
∈ (0,5; 1] ºi RIG maxim ∈ (1; +∝). 

3. Discuþii asupra
rezultatelor 

În urma aplicãrii metodei ACP asupra
ansamblului de variabile introduse
iniþial în analizã (Ai, Ac, D1an, DM1an,

CSV, Cpr, Rez-ex ºi CA), cu privire la
eºantionul de firme înregistrat, s-au
identificat ºi estimat componentele prin-
cipale. Componentele principale ºi
structura acestora privind RIG, aferente
fiecãrui exerciþiu financiar, în perioada
2006-2008, sunt prezentate alãturi de
KMO ºi procentul varianþei explicate, în
Tabelul 3.

Aici sunt prezentate numãrul de 
componente obþinut în urma aplicãrii
metodei ACP, valoarea statisticii KMO,
varianþa totalã explicatã de cãtre com-
ponentele obþinute, numãrul ºi structura
componentelor, pe fiecare exerciþiu
financiar în parte. Cu excepþia exerciþiu-
lui financiar 2006, valoarea KMO este
una ridicatã (peste 0,7), ceea ce explicã
o legãturã bunã între variabilele iniþiale
la nivelul componentelor. Variaþia expli-
catã de componentele obþinute este
una semnificativã, peste 69,34% din
variaþia RIG fiind explicatã de cãtre vari-
aþia variabilelor latente. Astfel, putem
afirma cã variaþia simultanã a varia-
bilelor Ai, Ac, D1an, DM1an, CA ºi Rez-
ex va determina peste 69% din variaþia
RIG. Acest nivel ridicat de variaþie se
explicã, pentru perioada analizatã, prin
creºterea mijloacelor fixe ºi circulante
pe seama resurselor strãine, corobora-

36 Lebart, L., Piron, M., Morineau, A., Op. cit., pp. 328-325.
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tã cu obþinerea unei cifre de afaceri ba-
zatã pe antrenarea datoriilor din exploa-
tare ºi mai puþin pe utilizarea resurselor
proprii. 

Se poate observa, din Tabelul 3, co-
loana Structurã componente, cum creº-
terea nivelul activelor circulante ºi imo-
bilizate, dar ºi a cifrei de afaceri, are în
contrapartidã utilizarea resurselor strãi-
ne ºi mai puþin a resurselor proprii. La
nivelul structurii componentelor, se
poate observa cã fiecare variabilã ini-
þialã îºi pãstreazã gradul de influenþã, în
medie, asupra RIG, cu excepþia exerci-
þiilor financiare 2008 ºi 2006, unde avem
câte douã componente care vor in-
fluenþa nivelul RIG. Natura componen-
telor ºi semnul de influenþã al fiecãreia
asupra RIG sunt evidenþiate în figura 2.

Reprezentarea graficã a variabilelor în
sistemul de coordonate al componen-
telor principale este posibilã numai în
cazul în care numãrul acestora este
egal sau mai mare cu 2. În cazul de
faþã, reprezentarea graficã s-a realizat
numai pentru exerciþiile financiare din
2008 ºi 2006, restul exerciþiilor financia-
re înregistrând doar o variantã latentã
ce influenþeazã nivelul RIG. 

La nivelul exerciþiului financiar 2008,
variaþia RIG este explicatã de douã

componente principale: una fiind influ-
enþatã de nivelul AC, D1an ºi CA (fiind o
componentã operaþionalã), iar cea de-a
doua componentã de nivelul DM1an, Ai
ºi Rez-ex (componentã investiþionalã).
Astfel, RIG a fost influenþatã de achizi-
þionarea de materii prime ºi cheltuieli
asociate producþiei, având în contra-
partidã o serie de datorii curente, pentru
realizarea unui nivel ridicat al CA, dar ºi
de realizarea unor investiþii pe baza
resurselor strãine, ceea ce a condus la
diminuarea rezultatului exerciþiului, în
principal din cauza cheltuielilor asociate
privind amortizarea. 

La nivelul anului 2006, structura com-
ponentelor principale este sensibil dife-
ritã. Dacã în 2008 se puteau distinge o
axã operaþionalã ºi una investiþionalã,
în anul 2006 se poate observa cum
creºterea CA se bazeazã atât pe con-
sumul de Ac (care au în contrapartidã
D1an), dar ºi pe utilizarea Ai (a infra-
structurii, a mijloacelor de producþie, a
utilajelor). 

Uzura Ai prin participarea la procesul de
producþie va atrage înlocuirea acestora
ºi demararea unui plan de investiþii în
anul 2008. Aceºti indicatori pot carac-
teriza o componentã operaþionalã,
bazatã ºi pe utilizarea resurselor imobi-

lizate în procesul de producþie, cu influ-
enþã directã asupra RIG. Cea de-a
doua componentã are în structurã Rez-
ex ºi DM1a, fiind o axã a rentabilitãþii
datoriilor pe termen lung. 

Creºterea RIG este bazatã ºi pe
sporirea nivelului DM1an, însã acestea
au un rol pozitiv în condiþiile în care sunt
urmate de o creºtere a Rez-exp. În
acest caz, rezultatul din exploatare va fi
unul superior cheltuielilor financiare
asociate DM1an.

În ceea ce priveºte exerciþiile financiare
din 2003, 2004, 2005 ºi 2007, compo-
nentele principale obþinute (câte una pe
fiecare an) pot fi caracterizate de utili-
zarea Ac, Ai, D1an, DM1an pentru ob-
þinerea unui Rez-ex ºi a unei CA (o
componentã de exploatare). 

Deºi variabilele latente obþinute au o
influenþã directã asupra RIG, utilizarea
unui grad de îndatorare moderat poate
conduce la menþinerea performanþei ºi
la obþinerea de profit. 

Folosind variabilele iniþiale reþinute prin
metoda ACP (în urma eliminãrii colini-
aritãþilor), s-a procedat la aplicarea me-
todei AD, având drept criteriu de clasifi-
care scorurile RIG. O funcþie de clasifi-
care va fi de forma: 

Scor RIG(min, mediu, maxim) = α0 +

α1 •Ai + α2 •Ac + α3 •D1an + α4 •

DM1an + α5 •CA + α6 •Rez-ex, 

unde α0 este constantã, iar αi, i = 1,...,6
sunt coeficienþii obþinuþi prin AD din
Tabelul 4.

Principalul avantaj al utilizãrii AD este
obþinerea funcþiilor de clasificare pe
baza cãrora se pot face încadrãri ulte-
rioare ale firmelor care nu sunt cuprinse
în eºantionul de lucru. 

Regula de utilizare a acestor funcþii de
clasificare este urmãtoarea: în cadrul
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fiecãrei funcþii de clasificare, înlocuind
cu valorile indicatorilor extraºi din situ-
aþiile financiare ale unei firme neclasifi-
cate se vor obþine câte trei seturi de
scoruri. Cele trei scoruri (pentru funcþia
aferentã RIG minim, RIG mediu ºi RIG
maxim) se vor compara între ele, iar
valoarea maximã a scorului aferentã
unei funcþii va dicta ºi apartenenþa la
respectiva grupã de clasificare. 

Concluzii
Actuala crizã economicã, dar ºi marile
scandaluri financiare care au precedat-
o sau au urmat-o impun auditorului fi-
nanciar însuºirea unor noi metode pen-
tru obþinerea de elemente probante
care vor sta la baza susþinerii opiniei de
audit. 

Mai mult decât atât, complexitatea
mediilor economice în care se inte-
greazã firma auditatã, precum ºi uti-
lizarea noilor tehnologii ºi sisteme infor-

maþionale determinã auditorul sã adop-
te cele mai bune tehnici pentru de-
pistarea iregularitãþilor sau disfuncþion-
alitãþilor. 

Pe baza indicatorilor economico-finan-
ciari tradiþionali, dar ºi a metodelor sta-
tistice avansate de analizã a datelor,
auditorul poate obþine o serie de evi-
denþe necesare evaluãrii capacitãþii
firmei de a-ºi continua activitatea. 

Mai mult decât atât, în cazul aprecierii
RIG, prin aplicarea ACP sau AD audi-
torul poate observa care este natura
acestui fenomen, care sunt factorii care
îl influenþeazã ºi dacã utilizarea
resurselor împrumutate va atrage dupã
sine ºi o creºtere a valorii adãugate. 

Literatura de specialitate a demonstrat
faptul cã utilizarea finanþãrii externe, în
condiþiile alocãrii resurselor în activi-
tãþile de exploatare poate conduce la
obþinerea unui profit superior faþã de
cazul în care s-ar fi apelat doar la
resursele proprii. 

Obþinerea de funcþii de clasificare cu
ajutorul AD este deosebit de utilã în
cazul în care auditorului i se solicitã opi-
nia cu privire la bonitatea firmei audi-
tate. 

În cazul în care aprobarea unui credit
sau proiect de finanþare este condiþio-
natã de evaluarea RIG (pe grupe valo-
rice), pentru a determina capacitatea
firmei de a-ºi rambursa resursele
împrumutate, utilizarea AD poate fi con-
sideratã cheia de boltã în desãvârºirea
misiunii auditorului.

Totodatã, utilizarea metodelor statistice
în cadrul auditului financiar ºi interco-
nectarea acestuia cu analiza financiarã
ºi contabilitatea pot deschide o direcþie
nouã de cercetare. Acest domeniu nou
îºi va propune analiza fenomenelor
economico-financiare din cadrul auditu-
lui financiar pe baza unor indicatori din
analiza financiarã prin intermediul me-
todelor statistice ºi econometrice avan-
sate, fiind numit ipotetic auditometrie
(auditometrics).
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Introducere
La sfârºit de exerciþiu financiar, fiecare operator economic

este obligat sã întocmeascã situaþii financiare anuale. Pentru

aceasta se pleacã de la reglementãrile contabile aplicabile,
care reprezintã de fapt reglementãrile aplicate în cursul exer-
ciþiului financiar, dar trebuie respectate, de asemenea, ºi
prevederile specifice domeniului de activitate ºi/sau cu vala-
bilitate doar în contextul lucrãrilor de închidere.

Evenimente ulterioare datei
bilanþului în contextul
Reglementãrilor contabile 
conforme cu directivele europene,
aplicabile operatorilor economici
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Events after the Balance Sheet Date Starting from the Accounting 
Regulations Conform to the European Directives, Applicable 
to the Economic Entities 
The economic entities are applying accounting regulations conform to the Fourth CEE Directive on the annual accounts of
certain types of companies. Beside the physical counting and the valorization of its results, the closing works of the financial
year suppose some steps to follow-up, taking into account both general regulations and specific legislation. These steps are
established by each entity, but it must underline that keeping accounting of events means sometimes their analyses as a
whole because they are related each other. Events after the balance sheet date belong to this category. Some of them are
adjusting events after the balance sheet date, while the others suppose only disclosures in the notes. 

Key words: annual financial statements; true and fair view; events after the balance sheet date; accounting principles; going
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Deºi o entitate s-a conformat întocmai, în cursul exerciþiului
financiar, prevederilor din reglementãrile contabile în vigoare,
în scopul întocmirii situaþiilor financiare anuale anumite ope-
raþiuni pot fi efectuate ulterior datei bilanþului, dar cu re-
flectare în situaþiile financiare ale exerciþiului financiar de
raportare. 

Metodologia de cercetare
Plecând de la reglementãrile contabile aplicabile operatorilor
economici, prezentul articol ºi-a propus sã selecteze acele
prevederi contabile cu relevanþã pentru întocmirea corectã a
situaþiilor financiare anuale, cu accent pe elementele legate
de evenimentele ulterioare datei bilanþului.

Operatorii economici aplicã de la 1 ianuarie 2010 Regle-
mentãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte
componentã a Reglementãrilor contabile conforme cu direc-
tivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor
publice nr. 3055/2009. Ca urmare, primele situaþii financiare
anuale întocmite pe baza acestor reglementãri sunt cele
corespunzãtoare exerciþiului financiar 2010.

Sub aspectul elementelor referitoare la evenimentele ulte-
rioare datei bilanþului, aceste reglementãri nu diferã semni-
ficativ de cele cuprinse în reglementãrile contabile aplicabile
pânã la 1 ianuarie 2010, respectiv cele aprobate prin Ordinul
ministrului finanþelor publice nr. 1752/2005, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Totuºi, reglementãrile contabile apro-
bate prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 3055/2009
au fost completate recent prin Ordinul ministrului finanþelor
publice nr. 2869/2010 pentru modificarea ºi completarea
unor reglementãri contabile. În aceste condiþii, când se anali-
zeazã operaþiunile care pot/trebuie contabilizate pe seama
exerciþiului financiar 2010 sunt avute în vedere ºi prevederile
ultimului ordin emis.

Principiile contabile prevãzute de reglementãri au aplicabili-
tate, în general, ºi în contextul închiderii exerciþiului financiar.
Astfel, potrivit contabilitãþii de angajamente, recunoaºterea
efectelor tranzacþiilor ºi ale altor evenimente se efectueazã
atunci când acestea se produc, nefiind legate de fluxul de tre-
zorerie corespunzãtor. 

PRINCIPIULUI CONTINUITÃÞII ACTIVITÃÞII

Trimiterea explicitã la elemente ulterioare datei bilanþului
apare în contextul principiului continuitãþii activitãþii. Astfel,
legat de acest principiu, reglementãrile contabile menþionate

prevãd cã trebuie sã se prezume cã entitatea îºi desfãºoarã
activitatea pe baza principiului continuitãþii activitãþii. Acest
principiu presupune cã entitatea îºi continuã în mod normal
funcþionarea, fãrã a intra în stare de lichidare sau de redu-
cere semnificativã a activitãþii. 

Invers, o entitate nu va întocmi situaþiile financiare anuale pe
baza continuitãþii activitãþii dacã organele de conducere sta-
bilesc dupã data bilanþului fie cã intenþioneazã sã lichideze
entitatea sau sã înceteze activitatea acesteia, fie cã nu existã
nicio altã variantã realistã în afara acestora. De asemenea,
deteriorarea rezultatelor din exploatare ºi a poziþiei financia-
re, ulterior datei bilanþului, indicã nevoia de a analiza dacã
presupunerea privind continuitatea activitãþii este încã adec-
vatã.

Dacã administratorii unei entitãþi au luat cunoºtinþã de unele
elemente de nesiguranþã legate de anumite evenimente care
pot duce la incapacitatea acesteia de a-ºi continua activi-
tatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explica-
tive. În cazul în care situaþiile financiare anuale nu sunt
întocmite pe baza principiului continuitãþii, aceastã informaþie
trebuie prezentatã, împreunã cu explicaþii privind modul de
întocmire a acestora ºi motivele care au stat la baza deciziei
conform cãreia entitatea nu îºi mai poate continua activitatea.
Evenimentele sau condiþiile ce necesitã prezentãri de infor-
maþii pot apãrea ºi ulterior datei bilanþului.

Nu trebuie uitat nici faptul cã menþiuni privind desfãºurarea
activitãþii în condiþii de continuitate sunt cuprinse ºi în decla-
raþia scrisã care însoþeºte situaþiile financiare anuale, alãturi
de precizarea politicilor contabile utilizate, respectiv faptul cã
acestea oferã o imagine fidelã a poziþiei financiare, a perfor-
manþei financiare ºi a celorlalte informaþii referitoare la activi-
tatea desfãºuratã.

PRINCIPIUL PRUDENÞEI

Un alt principiu cu aplicabilitate, inclusiv dupã data bilanþului,
este principiul prudenþei. În acest sens, reglementãrile con-
tabile prevãd cã trebuie sã se þinã cont de:

- toate datoriile apãrute în cursul exerciþiului financiar
curent sau al unui exerciþiu precedent, chiar dacã
acestea devin evidente numai între data bilanþului ºi
data întocmirii acestuia;

- toate datoriile previzibile ºi pierderile potenþiale
apãrute în cursul exerciþiului financiar curent sau al
unui exerciþiu financiar precedent, chiar dacã acestea
devin evidente numai între data bilanþului ºi data
întocmirii acestuia. În acest scop sunt avute în vedere
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ºi eventualele provizioane, precum ºi datoriile rezul-
tate din clauze contractuale.

PRINCIPIUL INDEPENDENÞEI EXERCIÞIULUI

În final, un alt principiu care impune analiza veniturilor ºi a
cheltuielilor care vor fi cuprinse în situaþiile financiare anuale
ale exerciþiului financiar de raportare este principiul indepen-
denþei exerciþiului. Potrivit reglementãrilor contabile, în baza
acestui principiu trebuie sã se þinã cont de veniturile ºi chel-
tuielile aferente exerciþiului financiar, indiferent de data
încasãrii veniturilor sau data plãþii cheltuielilor.

Astfel, se vor evidenþia în conturile de venituri ºi creanþele
pentru care nu a fost întocmitã încã factura (contul 418
„Clienþi - facturi de întocmit”), respectiv în conturile de cheltu-
ieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încã factura
(contul 408 „Furnizori - facturi nesosite”). În toate cazurile,
înregistrarea în aceste conturi se efectueazã pe baza docu-
mentelor care atestã livrarea bunurilor, respectiv prestarea
serviciilor (de exemplu, avize de însoþire a mãrfii, situaþii de
lucrãri etc.).

Un exemplu de operaþiune care acoperã inclusiv perioada
sfârºitului de exerciþiu, prezentat în continuare, este cuprins
în ghidul intitulat „Unele aspecte privind aplicarea Regle-
mentãrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE,
parte componentã a Reglementãrilor contabile conforme cu
directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului
finanþelor publice nr. 3055/2009”, publicat pe site-ul Minis-
terului Finanþelor Publice (www.mfinante.gov.ro), astfel:

Societatea comercialã „Audit Total” are ca obiect de activitate
– prestarea de servicii de audit. În anul 2009 S.C. „Audit
Total” a încheiat cu societatea „X” un contract de audit statu-
tar, în vederea auditãrii situaþiilor financiare anuale ale aces-
tei societãþi pentru exerciþiul financiar al anului 2009.
Perioada de derulare a contractului ºi de executare a misiu-
nii de audit este 1 octombrie 2009 - 15 mai 2010. Valoarea
totalã a contractului este de 40.000 lei, exclusiv TVA, plãtibilã
lunar, în tranºe egale, pe toatã perioada contractului. 

Potrivit procedurilor de audit, auditorul propune planul de
audit ºi împreunã cu beneficiarul aprobã ca auditul sã se rea-
lizeze în perioada 1 octombrie 2009 - 10 mai 2010. Conform
înþelegerilor între pãrþi, auditorul predã raportul de audit be-
neficiarului la data de 15 mai 2010.

Conform contractului încheiat între prestator (societatea
„Audit Total”) ºi beneficiar (societatea „X”), facturarea pentru
fiecare lunã în curs, din perioada octombrie 2009 – aprilie

2010, se face pânã pe data de 5 ale lunii urmãtoare, iar pen-
tru serviciile prestate în luna mai 2010 facturarea se face în
data de 10 mai 2010 (la finalizarea planului de audit), urmând
ca plata aferentã acestei luni sã se realizeze în maxim 5 zile
calendaristice de la facturare, fãrã a se depãºi termenul final
al contractului. În consecinþã, plata lunarã efectuatã de bene-
ficiar, pe perioada derulãrii misiunii de audit, reprezentând
serviciile prestate de auditor în toatã aceastã perioadã, este
în sumã de 5.000 lei (40.000 lei/8 luni). Având în vedere cã
angajamentul de audit se deruleazã pe o perioadã din douã
exerciþii financiare consecutive, S.C. „Audit Total” va reflecta
în contabilitate, pe toatã perioada planului de audit, veniturile
aferente executãrii serviciului prestat.

Având în vedere modul de derulare a contractului, în con-
tabilitatea S.C. „Audit Total”, prestarea serviciilor de audit se
reflectã lunar, astfel:

1. Reflectarea veniturilor lunare obþinute în anul 2009 (pe-
rioada 1 octombrie – 31 decembrie 2009). La finele fie-
cãrei luni se înregistreazã venituri în sumã de 5.000 lei,
exclusiv TVA, ce urmeazã a fi facturate în urmãtoarele 5
zile calendaristice ale lunii urmãtoare:

418 “Clienþi - facturi     =     704 “Venituri din           5.000 lei
de întocmit”                       servicii prestate”

2. Reflectarea veniturilor lunare obþinute în anul 2010:

- perioada 1 ianuarie 2010 – 30 aprilie 2010, în fiecare
lunã:

418 “Clienþi - facturi     =     704 “Venituri din           5.000 lei
de întocmit”                       servicii prestate”

- veniturile facturate în luna mai 2010

4111 “Clienþi”      =     704 “Venituri din                   5.000 lei
servicii prestate”

3. Lunar, în perioada noiembrie 2009 - mai 2010, se înregis-
treazã factura întocmitã pentru serviciile prestate în luna
anterioarã: 

4111 “Clienþi”  =  418 “Clienþi - facturi de întocmit”   5.000 lei

În cazul în care contractul prevede cã lucrãrile de audit vor fi
facturate la finalizarea lucrãrii (predarea raportului de audit),
respectiv luna mai 2010, societatea comercialã S.C. „Audit
Total” procedeazã la înregistrarea cheltuielilor, dupã natura
lor (6XX Conturi de cheltuieli = 3XX Conturi de stocuri; 4XX
Conturi de terþi) ºi înregistrarea la sfârºitul fiecãrei luni, cores-
punzãtor cheltuielilor efectuate, a veniturilor în contul 712
„Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuþie”
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(332 „Servicii în curs de execuþie” = 712 „Venituri aferente
costurilor serviciilor în curs de execuþie”).

Dacã în cursul perioadei pe care se deruleazã contractul au
loc confirmãri scrise privind lucrãrile executate, societatea va
înregistra veniturile aferente acestui stadiu, fie prin înregis-
trarea contabilã 4111 “Clienþi” = 704 “Venituri din servicii
prestate”, fie prin 418 “Clienþi – facturi de întocmit” = 704
“Venituri din servicii prestate”, dacã factura se întocmeºte
ulterior.

Scopul prezentãrii exemplului de mai sus, preluat întocmai
de pe site-ul Ministerului Finanþelor Publice, este de a subli-
nia faptul cã prevederile contractuale influenþeazã modul de
contabilizare a operaþiunilor economico-financiare ºi, prin
aceasta, informaþiile raportate prin situaþiile financiare
anuale. Selectarea acestui exemplu a fost fãcutã ºi plecând
de la subiectul tratat, respectiv evidenþierea în contabilitate a
serviciilor prestate cu auditul situaþiilor financiare anuale.

În mod similar se procedeazã ºi în cazul altor servicii pres-
tate.

Evenimente ulterioare 
datei bilanþului

Astfel de evenimente includ toate evenimentele ce au loc
pânã la data la care situaþiile financiare anuale sunt auto-
rizate pentru emitere, chiar dacã acele evenimente au loc
dupã declararea publicã a profitului sau a altor informaþii
financiare selectate.

Referitor la evenimentele ulterioare datei bilanþului, acestea
sunt definite ca fiind acele evenimente, favorabile sau nefa-
vorabile, care au loc între data bilanþului ºi data la care situ-
aþiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.

În accepþiunea reglementãrilor contabile, prin autorizarea
situaþiilor financiare anuale se înþelege aprobarea acestora
de cãtre un consiliu director, administratori sau alte organe
de conducere, potrivit organizãrii entitãþii, în vederea înain-
tãrii lor spre aprobare, conform legii. 

De exemplu, potrivit art. 163 alin. (3) din Legea nr. 31/1990
privind societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, adunarea generalã poate aproba situ-
aþiile financiare anuale numai dacã acestea sunt însoþite de
raportul cenzorilor sau, dupã caz, al auditorilor financiari.

De asemenea, potrivit art. 181 din aceeaºi lege, consiliul de
administraþie, respectiv directoratul, trebuie sã prezinte cen-

zorilor, respectiv auditorilor interni ºi auditorilor financiari, cu
cel puþin 30 de zile înainte de ziua stabilitã pentru ºedinþa
adunãrii generale, situaþia financiarã anualã pentru exerciþiul
financiar precedent, însoþitã de raportul lor ºi de documentele
justificative.

În acest caz, autorizarea situaþiilor financiare anuale, pre-
vãzutã în reglementãrile contabile, are semnificaþia aprobãrii
acestor situaþii de cãtre consiliul de administraþie, în vederea
înaintãrii acestora cãtre adunarea generalã a acþionarilor, cu
scopul aprobãrii lor.

În reglementãrile contabile în vigoare sunt identificate douã
tipuri de evenimente ulterioare datei bilanþului, respectiv:

a) cele care fac dovada condiþiilor care au existat la data
bilanþului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanþu-
lui conduc la ajustarea situaþiilor financiare anuale; ºi

b) cele care oferã indicaþii despre condiþii apãrute ulteri-
or datei bilanþului. Aceste evenimente ulterioare datei
bilanþului nu conduc la ajustarea situaþiilor financiare
anuale.

Pentru a stabili dacã un eveniment exista sau nu la data
bilanþului se va face uz de toate informaþiile disponibile la
data analizei acestora.

Evenimente ulterioare datei
bilanþului care conduc 
la ajustarea situaþiilor 

financiare anuale
Caracteristic pentru situaþiile în care, ulterior datei bilanþului,
se constatã evenimente care au existat la data bilanþului,
este faptul cã entitatea trebuie sã ajusteze valorile recunos-
cute în situaþiile sale financiare, pentru a reflecta aceste
evenimente.

Se exemplificã, în continuare, câteva dintre evenimentele
ulterioare datei bilanþului care au caracter de frecvenþã ºi
pentru care este necesarã ajustarea informaþiilor cuprinse în
situaþiile financiare anuale sau recunoaºterea unor elemente
care nu au fost anterior recunoscute:

- pronunþarea ulterior, datei bilanþului, dar înainte de
data autorizãrii situaþiilor financiare, a unei instanþe
judecãtoreºti, prin emiterea unei hotãrâri judecãtoreºti
definitive cu privire la un litigiu care confirmã cã o enti-
tate are o obligaþie prezentã la data bilanþului, ca
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urmare a unor pagube/daune produse altei entitãþi.
Dacã entitatea a recunoscut anterior un provizion,
acesta poate fi ajustat sau, în cazul în care nu a fost
recunoscut un provizion sau o datorie, acest element
trebuie recunoscut. Ca urmare, entitatea ajusteazã
orice provizion recunoscut anterior, legat de acest
litigiu, sau recunoaºte un nou provizion sau o datorie
faþã de terþi.

În astfel de situaþii, prezentarea unei datorii contingente în
notele explicative nu satisface cerinþele de recunoaºtere ºi
prezentare în situaþiile financiare anuale a elementelor
bilanþiere ºi extrabilanþiere;

- un element bilanþier care este în continuã miºcare îl
constituie creanþele entitãþii.

Pentru creanþele incerte entitatea trebuie sã constituie ajus-
tãri pentru depreciere. Criteriile în funcþie de care se deter-
minã ajustãrile de valoare sunt la latitudinea conducerii
entitãþii ºi au la bazã, în general, vechimea creanþelor sau
alte informaþii disponibile privind situaþia clientului (de exem-
plu, solvabilitatea acestuia).

De regulã, ajustãrile de valoare se înregistreazã pe baza lis-
telor de inventariere.

Pot fi situaþii în care, pe baza listelor de inventariere, se con-
stituie ajustãri de valoare pentru creanþele incerte, dar cre-
anþele respective se încaseazã înainte de autorizarea situaþi-
ilor financiare anuale. Similar, pot fi cazuri în care trebuie sã
se constituie ajustãri suplimentare pentru clienþii în legãturã
cu care se obþin informaþii privind incertitudinea lor, dupã data
bilanþului. În astfel de situaþii, trebuie analizate toate infor-
maþiile disponibile pentru a stabili dacã incertitudinea exista
ºi la data bilanþului;

- falimentul unui client, apãrut ulterior datei bilanþului,
confirmã de obicei cã la data bilanþului exista o
pierdere aferentã unei creanþe comerciale ºi, în con-
secinþã, entitatea trebuie sã ajusteze valoarea con-
tabilã a creanþei comerciale;

- descoperirea de fraude sau erori ce aratã cã situaþiile
financiare anuale sunt incorecte.

O categorie distinctã de operaþiuni care se analizeazã, în
scopul reflectãrii lor în situaþiile financiare anuale ale exerciþi-
ului financiar de raportare, o constituie reducerile comerciale
primite/acordate ulterior facturãrii. Prin reglementãrile con-
tabile aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice 
nr. 3055/2009 a fost schimbat modul de contabilizare a aces-
tora, faþã de prevederile similare din reglementãrile aprobate

prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1752/2009, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Astfel, în baza regle-
mentãrilor contabile în vigoare, asemenea reduceri se con-
tabilizeazã întotdeauna pe seama rezultatului curent, indife-
rent de perioada la care se referã (contul 609 „Reduceri co-
merciale primite“, respectiv contul 709 „Reduceri comerciale
acordate”).

Prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 2869/2010 pen-
tru modificarea ºi completarea unor reglementãri contabile a
fost adusã o completare în legãturã cu reducerile comerciale
primite/acordate ulterior facturãrii, dar care reprezintã eveni-
mente ulterioare datei bilanþului. 

Completarea reglementãrilor contabile a avut în vedere, de
fapt, o precizare privind utilizarea conturilor 408 „Furnizori –
facturi nesosite” ºi 418 „Clienþi – facturi de întocmit” într-o
situaþie datã. În aceastã situaþie s-a plecat de la faptul cã, în
cazul unei societãþi comerciale cu activitate complexã ºi
volum mare de activitate, pot exista prevederi în contractele
încheiate între pãrþi, referitoare la condiþiile în care se acordã
reducerile comerciale.

Acordarea reducerilor comerciale poate fi condiþionatã de
volumul vânzãrilor cãtre acel client, derulate pe întregul exer-
ciþiu financiar. În astfel de situaþii, analiza îndeplinirii criteriilor
pentru acordarea reducerilor comerciale se efectueazã dupã
data de 31 decembrie ºi, prin urmare, societatea comercialã
nu mai poate emite factura de reducere, în exerciþiul financiar
încheiat.
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Prevederile contractuale 
influenþeazã modul de 

contabilizare a operaþiunilor 
economico-financiare ºi, 
prin aceasta, informaþiile 

raportate prin situaþiile 
financiare anuale



În condiþiile în care aceste reduceri se referã la exerciþiul
financiar de raportare, noul ordin prevede înregistrarea aces-
tora la data bilanþului în contul 408 „Furnizori – facturi
nesosite”, respectiv contul 418 „Clienþi – facturi de întocmit”
ºi reflectarea lor în situaþiile financiare ale exerciþiului pentru
care se face raportarea, dacã sumele respective se cunosc
la data bilanþului.

De exemplu, dacã o entitate stabileºte pânã la data bilanþului
valoarea reducerilor comerciale aferente unor facturi trecute,
ea le înregistreazã prin articolul contabil 709 „Reduceri co-
merciale acordate” = 411 „Clienþi”.

În situaþia în care aceeaºi entitate poate determina doar ulte-
rior datei bilanþului valoarea acestor reduceri, ea le va reflec-
ta în situaþiile financiare anuale ale exerciþiului financiar la
care se referã, prin articolul contabil 709 “Reduceri comer-
ciale acordate” = 418 “Clienþi – facturi de întocmit” (sau 418
“Clienþi – facturi de întocmit” = 709 “Reduceri comerciale
acordate” în roºu, în funcþie de programele informatice uti-
lizate).

Evenimente ulterioare 
datei bilanþului care 

nu conduc la ajustarea 
situaþiilor financiare anuale

Ulterior datei bilanþului pot avea loc unele evenimente cu re-
levanþã asupra eventualelor decizii ale utilizatorilor de infor-
maþii, dar acestea nu îndeplinesc condiþiile de recunoaºtere
în situaþiile financiare anuale.

Un asemenea eveniment ulterior datei bilanþului, care nu
conduce la ajustarea situaþiilor financiare anuale, este dimi-
nuarea valorii de piaþã a valorilor mobiliare, în intervalul de
timp dintre data bilanþului ºi data la care situaþiile financiare
anuale sunt autorizate pentru emitere. 

Dacã o entitate primeºte, ulterior datei bilanþului, informaþii
despre condiþiile ce au existat la data bilanþului, entitatea tre-
buie sã actualizeze prezentãrile de informaþii ce se referã la
aceste condiþii, în lumina noilor informaþii.

Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanþului care nu
conduc la ajustarea situaþiilor financiare anuale sunt semni-
ficative, neprezentarea lor ar putea influenþa deciziile eco-
nomice ale utilizatorilor. În consecinþã, o entitate trebuie sã
prezinte urmãtoarele informaþii pentru fiecare categorie sem-
nificativã de astfel de evenimente ulterioare datei bilanþului:

- natura evenimentului; ºi

- o estimare a efectului financiar sau o menþiune con-
form cãreia o astfel de estimare nu poate sã fie
fãcutã.

Concluzii
Prin ideile cuprinse în prezentul articol autorii ºi-au propus sã
evidenþieze acele elemente relevante pentru întocmirea unor
situaþii financiare anuale cu respectarea prevederilor legale.
Deºi este vorba doar de o parte a elementelor care contribuie
la furnizarea unor informaþii contabile de calitate, apreciem
cã acestea pot fi considerate etape de plecare în derularea
cu succes a lucrãrilor de închidere a exerciþiului financiar,
operaþiune în care sunt implicaþi atât cei care întocmesc situ-
aþiile financiare anuale, cât ºi persoanele care le auditeazã.

Situaþiile financiare anuale trebuie sã îndeplineascã rolul pre-
vãzut de Legea contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã, respec-
tiv acela de a furniza o imagine fidelã a poziþiei financiare, a
performanþei financiare ºi a celorlalte informaþii referitoare la
activitatea desfãºuratã de entitate. Aceasta se poate realiza
doar în condiþiile în care se coroboreazã toate prevederile
legale aplicabile în acest context. 
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Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã
în Monitorul Oficial al României nr. 1066/17.11.2004, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare; 

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

Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 3055/2009 pentru
aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu direc-
tivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României
nr. 766 ºi 766 bis/10.11.2009; 

Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 2869/2010 pentru
modificarea ºi completarea unor reglementãri contabile,
publicat în Monitorul Oficial al României nr.
882/29.12.2010; 

Ghidul „Unele aspecte privind aplicarea Reglementãrilor
contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte com-
ponentã a Reglementãrilor contabile conforme cu direc-
tivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului
finanþelor publice nr. 3055/2009” – Ministerul Finanþelor
Publice 

http://www.mfinante.ro/agentiec.html?pagina=domenii 
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Introducere
Acest articol comenteazã obiectivele ºi
dispoziþiile ISA 550 clarificat, Pãrþi afili-
ate. Standardul a fost revizuit ºi refor-
mulat de cãtre Consiliul pentru Stan-
dardele Internaþionale de Audit ºi
Asigurare, iar acum standardul este
consecvent cu celelalte ISA prin
adoptarea abordãrii bazate pe risc a
auditului pãrþilor afiliate. 

Acesta este un domeniu dificil, care
prezintã un risc înalt de denaturãri sem-
nificative ºi care duce adesea la des-
coperirea indiciilor riscului de fraudã.
Cunoaºterea dispoziþiilor ISA 550 este
esenþialã pentru toþi auditorii profe-
sioniºti. 

Definiþii
Definiþia din ISA 550 pentru pãrþile afili-
ate se referã la o persoanã sau entitate
care deþine controlul sau are o influenþã
semnificativã, directã sau indirectã,
asupra entitãþii raportoare; la o altã enti-
tate asupra cãreia entitatea raportoare
deþine controlul sau asupra cãreia
exercitã, direct sau indirect, o influenþã
semnificativã sau la o altã entitate care
se aflã sub controlul comun al entitãþii
raportoare. 

Este posibil ca ºi cadrul general aplica-
bil de raportare financiarã sã conþinã
definiþii similare (de exemplu, IAS 24,
Prezentarea informaþiilor privind pãrþile
afiliate). 

Esenþial este faptul cã toate entitãþile,
fie cã sunt mari sau mici, au pãrþi afili-
ate, pe care auditorul trebuie sã le iden-
tifice ºi pentru care trebuie sã evalueze
riscul de denaturãri semnificative.
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This article explores the objectives and requirements of clarified ISA 550,
Related Parties. The standard has been revised and redrafted by the
International Auditing and Assurance Standards Board, and is now broadly con-
sistent with other ISAs in that a risk-based approach to the audit of related par-
ties is adopted. 

This is often a challenging area, with a high risk of material misstatement, fre-
quently leading to the identification of fraud risk indicators. Gaining an under-
standing the requirements of ISA 550 is essential for all auditors.

ISA 550 focuses the auditor's attention on the risk of material misstatement that
may arise due to the existence of related-party relationships and transactions.
The standard emphasizes the importance of considering these matters during
planning and especially as part of risk assessment. There are some specific pro-
cedural requirements, and audit firms may need to review current practice to
ensure that these requirements are met. Ultimately, ISA 550 provides clear guid-
ance on the audit of this potentially challenging and extremely important area.
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Factori de risc ºi
obiective

Indiferent dacã prin cadrul general
aplicabil de raportare financiarã sunt
stabilite sau nu dispoziþii privind pãrþile
afiliate, obiectivul auditorului este sã
ajungã sã cunoascã relaþiile ºi tranzac-
þiile cu pãrþile afiliate. Aceste cunoºtinþe
trebuie apoi utilizate pentru a evalua
orice indicii care apar cu privire la riscul
de fraudã ºi pentru a trage o concluzie
cu privire la caracterul adecvat al trata-
mentului contabil ºi al prezentãrilor de
informaþii aplicate pentru relaþiile ºi tran-
zacþiile cu pãrþile afiliate. 

Este important sã sesizãm cã ISA 550
recunoaºte faptul cã relaþiile ºi tranzac-
þiile cu pãrþile afiliate pot da naºtere
unui risc mare de denaturãri semnifica-
tive ºi, prin urmare, acestea au o impor-
tanþã deosebitã pentru auditor. Riscurile
apar deoarece:

Multe entitãþi îºi desfãºoarã activi-
tatea prin intermediul unei game
complexe de relaþii ºi structuri, care

sporesc complexitatea tranzacþiilor
cu pãrþile afiliate; 

Este posibil ca managementul sã nu
aibã cunoºtinþã de existenþa tuturor
relaþiilor ºi tranzacþiilor cu pãrþile afi-
liate; 

Este posibil ca sistemele infor-
maþionale ale entitãþii sã nu identi-
fice tranzacþiile sau soldurile neachi-
tate aferente pãrþilor afiliate, în spe-
cial pentru tranzacþiile efectuate la
valoare nulã sau în afara cursului
normal al activitãþii; 

Este posibil ca tranzacþiile cu pãrþile
afiliate sã nu fie desfãºurate în ter-
meni ºi condiþii normale; ºi 

Este posibil ca tranzacþiile cu pãrþile
afiliate sã fie ascunse în mod deli-
berat de cãtre management, iar
tratamentul contabil al acestora are,
adesea, un risc crescut de manipu-
lare deliberatã.

ISA 550 subliniazã importanþa menþi-
nerii scepticismului profesional atunci
când se planificã ºi se realizeazã activi-
tãþi de audit privind pãrþile afiliate. 

Identificarea relaþiilor
ºi tranzacþiilor 

cu pãrþile afiliate 
ISA 550 prevede utilizarea abordãrii ba-
zate pe risc pentru auditul relaþiilor ºi
tranzacþiilor cu pãrþile afiliate. Se fac
referiri speciale la discuþiile echipei mi-
siunii, când trebuie acordatã o atenþie
specialã susceptibilitãþii situaþiilor finan-
ciare la denaturãri semnificative care
rezultã din relaþiile ºi tranzacþiile cu
pãrþile afiliate. Subiectele care pot fi dis-
cutate de cãtre echipa misiunii pot
include, de exemplu, structura organi-
zaþionalã a entitãþii, cazurile de finan-
þare extra-bilanþierã ºi existenþa oricãror

entitãþi cu scop special controlate sau
influenþate de cãtre management.

ISA 550 impune dispoziþii specifice în
ceea ce priveºte chestionarea manage-
mentului. Auditorul va pune întrebãri cu
privire la:

Identitatea pãrþilor afiliate, inclusiv
modificãri faþã de ultima perioadã
de raportare; 

Natura relaþiilor dintre entitate ºi
pãrþile afiliate; ºi 

Dacã au fost încheiate tranzacþii cu
pãrþile afiliate, precum ºi scopul
unor astfel de tranzacþii.

Din punct de vedere practic, pentru a-i fi
mai uºor sã aplice aceste dispoziþii,
auditorul ar trebui sã solicite manage-
mentului o listã a pãrþilor afiliate ºi a tu-
turor tranzacþiilor relevante. Exhaustivi-
tatea acestei liste poate fi examinatã pe
baza cunoºtinþelor auditorului privind
activitatea entitãþii. Bineînþeles, este
posibil ca managementul sã nu deþinã o
astfel de listã, în special atunci când
cadrul general aplicabil de raportare
financiarã conþine dispoziþii limitate
privind prezentarea de informaþii sau nu
conþine deloc astfel de dispoziþii, caz în
care este posibil ca auditorul sã fie
nevoit sã discute cu managementul
definiþia din ISA 550 a relaþiilor cu pãrþile
afiliate ºi sã solicite întocmirea unei
liste.

ISA 550 prevede, de asemenea, ca
auditorul sã ajungã sã cunoascã con-
troalele utilizate de cãtre management
pentru :

A identifica, înregistra ºi prezenta
relaþiile ºi tranzacþiile cu pãrþile afili-
ate; 

A autoriza ºi aproba tranzacþii ºi
acorduri semnificative cu pãrþile afi-
liate; ºi 

A autoriza ºi aproba tranzacþii ºi
acorduri semnificative care se des-

Toate entitãþile, 
fie cã sunt mari 
sau mici, au pãrþi 
afiliate, pe care 
auditorul trebuie 
sã le identifice ºi 
pentru care trebuie 
sã evalueze riscul 
de denaturãri 
semnificative
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fãºoarã în afara cursului normal al
activitãþii.

Paragrafele din ISA 550 privind apli-
carea explicã faptul cã riscul evitãrii de
cãtre management a controalelor este
potenþial crescut atunci când se au în
vedere relaþiile ºi tranzacþiile cu pãrþile
afiliate, în special atunci când aceste
relaþii oferã managementului stimulente
ºi ocazii de a frauda. Exemple de astfel
de fraude includ transferul de active
cãtre pãrþile afiliate la o valoare semni-
ficativ diferitã de valoarea pieþei ºi uti-
lizarea entitãþilor cu scop special pentru
a prezenta eronat în mod deliberat po-
ziþia sau performanþa financiarã a en-
titãþii raportoare. 

ISA 550 impune ca documentele speci-
fice sã fie cercetate pentru indicii privind
existenþa relaþiilor sau tranzacþiilor cu
pãrþile afiliate pe care managementul
nu le-a identificat sau prezentat încã
auditorului. Documentele la care face
referire ISA sunt:

Confirmãri bancare ºi juridice; ºi 

Procesele verbale ale adunãrilor ac-
þionarilor ºi ale celor însãrcinaþi cu
guvernarea.

Deºi ISA 550 clarificat prevede inspec-
tarea unui numãr redus de documente
specifice, el impune auditorului sã aibã
în vedere inspectarea altor registre sau
documente pentru a identifica relaþiile ºi
tranzacþiile cu pãrþile afiliate. Paragraful
A22 oferã o listã cuprinzãtoare de su-
gestii, inclusiv:

Declaraþiile entitãþii privind impozitul
pe venit; 

Informaþii oferite de cãtre entitate
autoritãþilor de reglementare; 

Registrele acþionarilor pentru identi-
ficarea acþionarilor principali ai en-
titãþii; 

Declaraþii privind conflictele de inte-
rese din partea managementului ºi
a celor însãrcinaþi cu guvernarea; 

Registrele investiþiilor entitãþii ºi cele
ale planurilor sale de pensii; 

Contracte ºi acorduri cu persoane
cheie ale managementului sau cu
cei însãrcinaþi cu guvernarea; 

Contracte semnificative renegociate
în cursul perioadei.

Tranzacþii cu pãrþile
afiliate desfãºurate

în afara cursului 
normal al activitãþii 

ISA 550 prevede tratarea drept risc
semnificativ a tranzacþiilor cu pãrþile afi-
liate desfãºurate în afara cursului nor-
mal al activitãþii. ISA oferã exemple de
astfel de tranzacþii, inclusiv de tranzacþii
complexe cu capitaluri proprii, tranzacþii
de vânzare cu discounturi sau profituri
neobiºnuit de mari, tranzacþii cu acor-
duri circulare, cum ar fi vânzarea ºi
reachiziþionarea ºi prestarea de servicii
de cãtre management fãrã primirea
unei contraprestaþii.

Dacã sunt identificate astfel de tranzac-
þii, trebuie întreprinse cercetãri cu pri-
vire la raþionamentul economic al tran-
zacþiei ºi cu privire la termenii ºi condiþi-
ile relevante. Bineînþeles, ceea ce subli-
niem aici este faptul cã auditorul trebuie
sã fie atent la indiciile riscului de fraudã,
precum ºi la evaluarea faptului cã tran-
zacþia a fost corect înregistratã ºi cores-
punzãtor prezentatã în situaþiile finan-
ciare. 

Paragrafele privind aplicarea din ISA
550 oferã un rezumat util al aspectelor
care pot fi luate în considerare atunci
când se evalueazã raþionamentul eco-
nomic al tranzacþiei, evaluându-se in-
clusiv dacã tranzacþia este prea com-
plexã, dacã aceasta are termeni
neobiºnuiþi de comercializare, dacã im-

plicã pãrþi afiliate neidentificate anterior
sau dacã este procesatã de o manierã
neobiºnuitã. 

Este, de asemenea, important sã se ia
în considerare dacã tranzacþiile semni-
ficative cu pãrþile afiliate desfãºurate în
afara cursului normal al activitãþii au
fost autorizate ºi aprobate de cãtre ma-
nagement, de cãtre cei însãrcinaþi cu
guvernarea sau de cãtre acþionari
(acolo unde este relevant). Absenþa
unei astfel de autorizãri ºi aprobãri, fãrã
o explicaþie raþionalã, poate indica un
risc mare de denaturare semnificativã
cauzatã de fraudã sau eroare. 

Pãrþi afiliate 
cu influenþã 

dominantã
Una din modificãrile aduse ISA 550 a
fost introducerea termenului de „influ-
enþã dominantã”. Dominarea manage-
mentului de cãtre o persoanã sau un
grup restrâns de persoane, fãrã exis-

Aplicarea ISA 550, Pãrþi afiliate

Auditorul trebuie 
sã fie atent la indiciile

riscului de fraudã, 
precum ºi la 

evaluarea faptului cã
tranzacþia a fost 

corect înregistratã 
ºi corespunzãtor 

prezentatã în 
situaþiile financiare
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tenþa unor controale care sã compen-
seze aceastã situaþie, reprezintã un
indiciu al riscului de fraudã. Sunt oferite
ºi exemple de indicii ale existenþei influ-
enþei dominante:

Partea afiliatã ºi-a exercitat dreptul
de veto în privinþa unor decizii sem-
nificative de afaceri; 

Tranzacþii semnificative sunt supuse
aprobãrii finale a pãrþii afiliate; 

Existã dezbateri restrânse sau nu
existã deloc dezbateri, cu privire la
propunerile de afaceri iniþiate de
partea afiliatã; ºi 

Tranzacþiile care implicã partea afili-
atã sau un membru al familiei
apropiate sunt arareori examinate ºi
aprobate de o parte independentã.

Evident, acest tip de situaþie poate fi
frecventã în companiile conduse de
proprietarii lor. Proceduri suplimentare
sunt sugerate de ISA 550, fãcându-se
trimitere la ISA 240, Responsabilitatea
auditorului de a lua în considerare frau-
da într-un audit al situaþiilor financiare.

Descoperiri 
ISA 550 prevede realizarea unor proce-
duri suplimentare atunci când auditorul
descoperã cã o relaþie sau o tranzacþie
semnificativã cu o parte afiliatã nu a fost
divulgatã de cãtre management.
Acestea includ comunicarea promptã a
descoperirii cãtre echipa misiunii de
audit, cercetarea, împreunã cu mana-
gementul, a motivului pentru care con-
troalele nu au identificat sau nu au
prezentat tranzacþia cu partea afiliatã,
precum ºi realizarea unor proceduri de
fond suplimentare, cum ar fi analizarea
înregistrãrilor contabile pentru gãsirea
tranzacþiilor cu partea afiliatã nou iden-
tificatã. 

Principalele aspecte pe care auditorul

trebuie sã le abordeze aici þin de carac-
terul deliberat al neidentificãrii pãrþii afi-
liate sau a tranzacþiei cu aceasta ºi de
posibila existenþã a altor pãrþi afiliate
sau a altor tranzacþii neidentificate. 

Dacã este posibil ca managementul sã
le fi ascuns existenþa, auditorul poate
avea în vedere necesitatea reevaluãrii
rãspunsurilor managementului la între-
bãrile auditorului. Tãinuirea deliberatã
poate fi consideratã indiciu al riscului de
fraudã, iar ISA 240 devine relevant în
aceastã situaþie.

Declaraþii 
ºi comunicare

ISA 550 prevede cã, acolo unde cadrul
general de raportare financiarã stabi-
leºte dispoziþii privind pãrþile afiliate,
auditorul trebuie sã obþinã declaraþii
scrise din partea managementului ºi,
acolo unde este cazul, din partea celor
însãrcinaþi cu guvernarea, cã:

Au divulgat identitatea tuturor pãr-
þilor afiliate ºi toate relaþiile ºi tran-
zacþiile cu pãrþile afiliate de care au
cunoºtinþã; ºi 

Au înregistrat ºi prezentat în mod
adecvat astfel de relaþii ºi tranzacþii,
în conformitate cu cadrul general de
raportare financiarã.

ISA 550 oferã, de asemenea, îndrumãri
cu privire la aspecte relevante legate de
pãrþile afiliate, aspecte pe care auditorul
le-ar putea comunica celor însãrcinaþi
cu guvernarea, de exemplu:

Neinformarea (intenþionatã sau nu)
de cãtre management a auditorului
cu privire la pãrþile afiliate sau la
tranzacþiile semnificative cu pãrþile
afiliate, care ar putea sã atragã
atenþia celor însãrcinaþi cu
guvernarea asupra unor relaþii ºi
tranzacþii semnificative cu pãrþile
afiliate de care nu aveau anterior
cunoºtinþã; 

Dezacordul cu managementul cu
privire la înregistrarea ºi prezenta-
rea relaþiilor ºi tranzacþiilor semni-
ficative cu pãrþile afiliate, în confor-
mitate cu cadrul general; ºi 

Dificultãþi în identificarea pãrþii care
deþine, în ultimã instanþã, controlul
entitãþii. 

Concluzie
ISA 550 se axeazã pe atenþia pe care
auditorul trebuie sã o acorde riscului
denaturãrilor semnificative care poate
sã aparã ca urmare a existenþei relaþi-
ilor ºi tranzacþiilor cu pãrþile afiliate.
Standardul subliniazã importanþa luãrii
în considerare a acestor aspecte în 
cursul planificãrii ºi, în special, ca parte
a activitãþii de evaluare a riscului. Existã
ºi câteva dispoziþii procedurale speci-
fice ºi este posibil sã fie necesar ca
firmele de audit sã îºi revizuiascã prac-
ticile curente pentru a se asigura cã
respectã aceste dispoziþii. În final, ISA
550 oferã îndrumãri clare cu privire la
auditarea acestui domeniu extrem de
important ºi potenþial dificil.

IFAC, Manual de standarde internaþionale de audit ºi control de calitate. Audit finan-
ciar 2009, coeditare CAFR – editura Irecson, Bucureºti, 2009

http://web.ifac.org/clarity-center/isa-550
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