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Consideraþii privind utilizarea 
contabilitãþii creative
în denaturarea informaþiilor 
din situaþiile financiare 
ºi "maximizarea" 
performanþelor firmei

Victor MUNTEANU & Marilena ZUCA**

* Prof.univ.dr., Universitatea Româno-Americanã Bucureºti, auditor financiar, e-mail: a2c_vm@yahoo.com
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Considerations on the Use of Creative Accounting in Distorting the
Information in Financial Statements and "Maximization" of Company
Performance 
Economic, legal and social developments, as well as pressure exercised by information users, has triggered accounting inno-
vation, and therefore the development of creative accounting. 
Such accounting has developed particularly in Anglo-Saxon economies, due to the accounting profession freedoms. It resides
at the boundary between legal form and economic substance of transactions and events. Discussed in terms of accounting
practitioners, the emergence of creative accounting was facilitated by the basic and alternative treatments used to solve the
same problem. In most cases, an accounting problem has at least two solutions with different effect on the financial
position and business performance. 
The emergence of creative accounting has been influenced by the flexibility of international accounting standards. 
Creative accounting is treated, in most cases, negatively (negative creation), aimed at producing financial statements, able to
meet the managers' wishes on the financial position and business performance. In this way, the financial statements are not
what they should be (normative discourse), but what is desired (interested speech).
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Introducere
Globalizarea afacerilor dã naºtere per-
manent unei provocãri din partea con-
tabililor, puºi în faþa unor noi forme de
manifestare a identitãþii firmelor aflate
în permanentã competiþie, pe o piaþã
mult amplificatã, unde nevoia de infor-
maþie este mult diversificatã ºi rapidã,
devenind uneori ºi un instrument de
marketing ºi publicitate. În acest con-
text, contabilul trebuie sã gãseascã
soluþii rapide de adaptare la noile cerin-
þe informaþionale, uneori fãrã a mai aº-
tepta normalizarea, impunându-se ast-
fel nevoia de creativitate în a gãsi so-
luþii ºi tratamente care sã favorizeze
imaginea companiilor ºi obþinerea unui
avantaj, farã a intra în conflict cu legea.

Existenþa incertitudinilor de tot felul, atât
în plan economic, cât ºi contabil, în care
întreprinderea îºi desfãºoarã activitatea
face ca multe din elementele situaþiilor
financiare sã nu poatã fi mãsurate cu
certitudine, ci doar estimate. Opþiunea
managementului întreprinderii pentru
una din multiplele tratamente ºi politici
contabile creeazã implicit posibilitatea
alegerii intenþionate a celei care rãs-
punde intereselor sale, care nu întot-
deauna converg spre imaginea fidelã ºi
mai degrabã spre o imagine convena-
bilã. Apare, astfel, o distorsionare a cali-
tãþii informaþiei financiare, generând
incertitudini cu privire la consecvenþa ºi
comparabilitatea informaþiilor destinate
utilizatorilor, situaþie în care avem de a
face cu o contabilitate de intenþie, alt-
fel spus, se intrã în sfera contabilitãþii
creative.

În ciuda creºterii importanþei potenþiale
a documentelor de sintezã ºi a com-
plexificãrii activitãþii dezvoltate de orga-
nismele de normalizare, informaþia con-
tabilã nu reuºeºte sã-ºi îndeplineascã
decât parþial funcþiile ce îi sunt atribuite.

Proba cea mai peremptorie a acestei
constatãri o constituie numeroasele
scandaluri financiare.

Metodologia
cercetãrii

Abordarea noastrã are ca obiectiv adu-
cerea în prim plan a conceptului ºi, mai
ales, a practicilor de contabilitate cre-
ativã. Aceasta deoarece existenþa unei
legãturi directe între practicile de con-
tabilitate creativã, incompetenþa mana-
gerilor ºi declinul afacerilor a reprezen-
tat ºi reprezintã un indiciu prevestitor de
crizã.

Judecând dupã abundenþa literaturii
care aduce în discuþie acest subiect,
contabilitatea creativã a intrat în sfera
preocupãrilor a numeroºi cercetãtori.
Cu toate acestea, în mediile profesio-
nale ºi academice nu existã un punct de
vedere comun în ceea ce priveºte
definirea conceptului de contabilitate
creativã, diverºii autori având în vedere
un segment mai mare sau mai mic
dintr-o axã care se întinde de la o veri-
tabilã încercare de a prezenta o imagi-
ne fidelã pânã la practicile de „finanþare
în afara bilanþului” ºi de „împodobire” a
bilanþului. O trecere în revistã a câtorva
dintre cele mai argumentate puncte de
vedere asupra dimensiunilor ºi limitelor
contabilitãþii creative se încearcã în
acest studiu.

În acest sens, cercetarea a avut în ve-
dere, pe de o parte, o sistematizare ºi
reconsiderare, iar, pe de altã parte, o
sintezã ºi antitezã a ideilor regãsite pe
aceastã temã în literatura de speciali-
tate, în reglementãrile elaborate de di-
versele organisme profesionale ºi auto-
ritãþi de reglementare naþionale ºi inter-
naþionale.

Pentru atingerea dezideratelor propuse
am utilizat o metodologie constructiv-
deductivã ºi inductivã, în vederea iden-
tificãrii oportunitãþilor pentru contabili-
tatea creativã. Un accent deosebit am
pus pe depistarea motivaþiilor privind re-
curgerea la contabilitatea creativã ºi, în
acest context, pe identificarea practicilor
de contabilitate creativã ºi, mai ales, a
posibilitãþilor de limitare a acestora.

Controverse 
privind definirea

contabilitãþii creative
Trotman defineºte contabilitatea cre-
ativã ca fiind o tehnicã de comunicare
ce vizeazã ameliorarea informaþiilor
furnizate investitorilor.1

Pe aceeaºi linie, Colasse este de pã-
rere cã expresia contabilitate creativã
desemneazã „practicile de informare
contabilã, adesea la limita legalitãþii,
practicate de anumite întreprinderi
care, profitând de limitele normalizãrii,
cautã sã îºi înfrumuseþeze imaginea
situaþiei financiare ºi a performanþelor
economice ºi financiare”.2

Stolowy reduce semnificaþia noþiunii de
contabilitate creativã, precizând cã:
„fraudele nu au nimic creativ, practica
opþiunilor contabile existã de multã
vreme ºi nu constituie contabilitate cre-
ativã, subiectivitatea inerentã evaluãrii
este de neocolit ºi existã dintotdeauna,
numai câteva mecanisme financiare
genereazã o veritabilã contabilitate cre-
ativã. Caracterul distinctiv al contabili-
tãþii creative, concluzioneazã autorul
francez, þine de imaginaþia contabilã
pusã în operã pentru a traduce inovaþi-
ile juridice, economice ºi financiare
pentru care nu existã, la data lansãrii

4
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1 Trotman M., Comptabilite britannique, mode d’emploi, ed. Economica, Paris, 1993.
2 Citat de B.Raybaud-Turrillo ºi R. Teller în Comptabilite creative, Encyclopedie de gestion, ed. Economica, Paris, 1996.



lor, soluþii contabile normalizate, pre-
cum ºi de faptul cã montajele ce decurg
din aceastã inginerie financiarã sunt ini-
þiate în funcþie de incidenþa lor asupra
bilanþului ºi rezultatului întreprinderii”.3

Barthes de Ruyter ºi Gelard plaseazã
contabilitatea creativã în zona imagina-
þiei ingineriei financiare moderne, ima-
ginaþie care genereazã fãrã încetare noi
produse ºi montaje, având drept obiec-
tiv, principal sau nu, ocolirea regulilor
contabile.4

O definiþie mai completã îi aparþine însã
lui Naser.5 Conform acestuia, contabili-
tatea creativã este: 

1) procesul prin care, datã fiind exis-
tenþa unor breºe în reguli, se ma-
nipuleazã cifrele contabile ºi, profi-
tând de flexibilitate, se aleg acele
practici de mãsurare ºi divulgare ce
permit transformarea documentelor
de sintezã din ceea ce ele ar trebui
sã fie în ceea ce managerii doresc; 

2) procesul prin care tranzacþiile sunt
structurate de asemenea manierã
încât sã permitã „producerea”
rezultatului contabil dorit.

Elementele prezentate demonstreazã
cã, deºi existã neînþelegeri în ceea ce
priveºte definirea contabilitãþii creative,
majoritatea cercetãtorilor acceptã cã, în
esenþã, aceasta se distinge prin douã
aspecte:

- în primul rând, ea presupune uti-
lizarea imaginaþiei profesioniºtilor
contabili pentru a traduce acele ino-
vaþii juridice, economice ºi financia-
re pentru care nu existã, în momen-
tul apariþiei lor, soluþii contabile nor-
malizate;

- în al doilea rând, montajele care de-
curg din aceastã inginerie financiarã
sunt iniþiate în funcþie de incidenþa
lor asupra bilanþului ºi rezultatelor
întreprinderii.

Majoritatea lucrãrilor de specialitate
prezintã semnificaþia negativã a conta-
bilitãþii creative ºi utilizarea ei cu scopul
de a induce în eroare utilizatorii externi
ai documentelor de sintezã. Astfel,
Griffiths afirmã cã „orice firmã îºi
trunchiazã beneficiile. Documentele de
sintezã publicate se întocmesc pe baza
unor registre care au fost „aranjate” de
o manierã delicatã, uneori chiar ciopâr-
þite. Cifrele prezentate investitorilor au
fost în întregime manipulate cu scopul
de a-i proteja pe cei vinovaþi (ges-
tionarii).”6 ªi totuºi, autori precum Malb
ºi Giot atrag atenþia asupra faptului cã
nu trebuie sã asimilãm, în mod
automat, contabilitatea creativã cu ceva
negativ sau pervers. Inovaþia contabilã
este necesarã pentru a þine pasul cu
evoluþiile economice, juridice ºi sociale.
„La originea sa, contabilitatea creativã
este virtuoasã: ea oferã contabilitãþii
mijloace care sã-i permitã sã þinã pasul
cu dezvoltarea crescândã a pieþelor ºi
proliferarea produselor financiare.
Problema derivã din faptul cã începe sã
se manifeste rapid perversitatea
instinctivã a oamenilor de afaceri.”7

Un alt reputat autor dã mai multe exem-
ple de manipulare contabilã a adevãru-
lui contabil8:

a) aplicarea opþiunilor legate de politi-
cile contabile permise, tratamente
de bazã ºi alternative;

b) aplicarea preferenþialã a evaluãrilor
în contabilitate:
- testul de depreciere a activelor;

- reevaluarea imobilizãrilor;
- schimbarea metodelor de evaluare

a stocurilor;
- evaluarea subiectivã a imobili-

zãrilor necorporale ºi a titlurilor
financiare;

- modificarea ritmului de amorti-
zare;

- flexibilitatea politicilor privind
provizioanele;

- preþurile interne de cedare a ac-
tivelor ºi cele de cedare între fili-
alele aceluiaºi grup;

c) manipularea conturilor prin structu-
rarea ºi amânarea tranzacþiilor re-
ale;

d) majorarea diferenþei dintre valoarea
de înregistrare contabilã ºi preþul de
achiziþie prin subevaluarea activului
cumpãrat ºi imputarea diferenþei
asupra rezervelor;

e) realizarea de operaþiuni de „lease-
back”, prin care se efectueazã vân-
zarea unui activ urmatã de închiri-
erea acestuia de la firma cumpãrã-
toare. Efectul unei astfel de tranzac-
þii constã în îmbunãtãþirea trezo-
reriei, scãderea ratei îndatorãrii ºi
creºterea beneficiului;

f) atenuarea pierderilor de creanþe
prin subscrierea unei asigurãri,
ceea ce are ca efect îmbunãtãþirea
rezultatului cu diferenþa dintre va-
loarea deprecierii creanþei ºi prima
de asigurare plãtitã;

g) emisiunea de titluri hibride prin care
firmele pot transforma unele datorii
în capitaluri proprii.

Observãm cum arsenalul metodelor fo-
losite de cãtre contabilitatea creativã,
implicit de ingineria contabilã este
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3 Stolowy H., Existe-t-il vraiment une comptabilite creative?, Revue de droit comptable, decembrie 1994.
4 Citaþi de N. Feleagã.
5 Naser K., Creative financial accounting: its nature and use, ed. Prentice Hall, 1993.
6 Griffiths I., New creative accounting: how to make your profits what you want to be, Londra, City Editeur, 1995.
7 Malb J.L., Giot H., L’elasticite du resultat selon les dimensions temps et espace, Congresul AFC 1995.
8 Ristea, Mihai, Congresul profesiei contabile din România, Ed. CECCAR, Bucureºti, 2004, pag. 702



foarte diferenþiat ºi multiplu din punct de
vedere al componenþei. În esenþã, con-
tabilitatea creativã presupune cã între-
prinderea în cauzã profitã de breºele
existente în norme ºi de flexibilitatea
acestora în vederea distorsionãrii infor-
maþiilor publicate. Deºi existã o diferen-
þã clarã între contabilitatea creativã ºi
încãlcarea deliberatã a legii (fraude),
ambele fenomene apar în condiþii de
dificultate financiarã a întreprinderilor ºi
au la bazã intenþia de a înºela.

Ingineriile contabile sunt definite de unii
autori ca reprezentând: „procesul prin
care, datã fiind existenþa unor breºe în
reguli, se manipuleazã cifrele contabile
ºi, profitând de flexibilitate, se aleg
acele practici de mãsurare ºi informare
ce permit transformarea documentelor
de sintezã din ceea ce ele ar trebui sã
fie în ceea ce managerii doresc” sau
,,procesul prin care tranzacþiile sunt
structurate de asemenea manierã încât
sã permitã ,,producerea” rezultatului
contabil dorit.”9

Analizând cele douã sisteme contabile
(continental european ºi anglo-saxon),
putem spune cã abordarea mai mult
prescriptivã ºi inflexibilã a modelului
continental european face mai uºoarã
reducerea ariei de alegere abuzivã a po-
liticilor contabile ºi manipulãrii esti-
mãrilor contabile, în timp ce modelul
anglo-saxon conduce mai mult la utiliza-

rea reevaluãrii ºi la prevalenþa substan-
þei asupra formei. Aºa cum se observã
în tabelul 1, ambele modele oferã suport
pentru controlul contabilitãþii creative.

Clasificarea 
practicilor de 

contabilitate creativã
Utilizând practici de contabilitate crea-
tivã, companiile îºi pot modifica imagi-
nea referitoare la performanþa obþinutã. 

Ca urmare a unor cuantificãri mai cu-
rând aproximative decât exacte, pre-
zentarea în situaþiile financiare, spre
exemplu, a cazurilor de clienþi incerþi, a
valorii juste a activelor ºi a datoriilor
financiare, a duratei de viaþã utile a ac-
tivelor, a uzurii morale a stocurilor etc,
se poate face având drept consecinþã
influenþarea rezultatului sau a informaþi-
ilor oferite de rapoartele financiare. 

Informaþia cu destinaþia piaþã este în
mod necesar simplificatã, prin prezen-
tarea indicatorilor economico-financiari.
Cum alegerea unuia sau mai multor
indicatori nu este niciodatã neutrã ºi
informaþia oferitã este subiectivã. Cu-
noscând indicatorii dupã care sunt jude-
cate pieþele, companiile sunt tentate sã
acþioneze asupra cifrelor, stabilindu-se
astfel o cauzalitate directã între com-

plexitatea ºi manipularea conturilor:
complexitatea conturilor cere simpli-
ficãri, simplificãri care opereazã cu indi-
catori ce pot fi uºor manipulaþi.

Modalitãþile prin care anumite procedee
relevã contabilitatea creativã pot fi gru-
pate în:
- procedee care au ca efect modela-

rea rezultatului ºi deciziile de
gestiune;

- procedee ºi tehnici cu efect în ame-
liorarea informaþiilor din bilanþ;

- procedee care au impact asupra
prezentãrii contului de rezultat.

Ne propunem sã ne referim pe scurt la
câteva din aceste atitudini, mecanisme
ºi practici. Dintre procedeele, tehnicile
ºi practicile cu efect în modelarea
rezultatului menþionãm:

1. ACTIVELE IMOBILIZATE

IAS 36 solicitã ca, la fiecare datã a bi-
lanþului, sã se stabileascã dacã existã
indicii cã un activ analizat a suferit
deprecieri. Un management subiectiv
apreciazã cã nu existã indicii de
depreciere a activului, evitându-se ast-
fel diminuarea rezultatului cu o eventu-
alã cheltuialã cu deprecierea. Dacã
însã se apreciazã cã valoarea recupe-
rabilã este inferioarã valorii nete con-
tabile, activul va fi considerat depreciat
pentru diferenþã, iar rezultatul va fi di-
minuat de cheltuiala cu deprecierea. La

6

Cercetare

Audit Financiar, anul IX

9 Naser C., Creative financial accounting: its nature and use, Pretince Hall, 1993, pag.59, citat de Feleagã N., Malciu L., Politici ºi opþiuni contabile,
Fair Accounting versus Bad Accounting, ed. Economicã, Bucureºti, 2002, pg.390



7

Contabilitatea creativã

3/2011



polul opus, dacã managementul între-
prinderii urmãreºte o atitudine „opti-
mistã” asupra rezultatului, va aprecia
faptul cã nu existã indicii cã activul a
suferit deprecieri, evitându-se astfel
diminuarea rezultatului.

Operaþiile de lease-back10 au drept
impact evidenþierea unei plusvalori care
va fi constatatã în anul vânzãrii la rezul-
tate. Redevenþele vor fi înregistrate pe
parcursul contractului de leasing. Prin
tratarea acestuia ca leasing operaþional
se evitã constatarea unei datorii ºi
scãderea gradului de îndatorare.

2. AMORTIZAREA

a) Opþiunea pentru una sau alta din
metodele de amortizate a unui activ,
pe parcursul sãu de viaþã utilã, pre-
zintã un impact diferit în timp asupra
rezultatului, în funcþie de eºalonarea
pe perioade a cheltuielilor cu amor-
tizarea. Astfel, metode de amorti-
zare diferite prezintã un impact
diferit asupra rezultatului, în funcþie
de metoda aleasã modificându-se
repartizarea în timp a cheltuielilor cu
amortizarea:
- metoda liniarã conduce la chel-

tuieli cu amortizarea constante
pe parcursul duratei de viaþã
utilã;

- metoda degresivã se concre-
tizeazã într-o cheltuialã descres-
cãtoare cu amortizarea pe par-
cursul duratei de viaþã utilã;

- metoda acceleratã conduce la
cheltuieli mai mari în primul an,
cu efect în diminuarea rezultatu-
lui, ºi cheltuieli uniforme pe
restul perioadei ramase.

b) Opþiuni diferite asupra duratei de
viaþã utilã conduc la cheltuieli diferite
cu amortizarea, respectiv imagini
diferite asupra rezultatului. Revizui-
rea duratei de viaþã utilã conduce la

ajustarea cheltuielilor cu amortiza-
rea corespunzãtoare perioadei cu-
rente ºi perioadelor viitoare. Dedu-
cerea valorii reziduale are ca efect
diminuarea amortizãrilor ºi, deci,
creºterea rezultatului exerciþiilor.

3. STOCURILE

Influenþa stocurilor asupra atitudinii de
subiectivism sau obiectivism este des-
tul de mare, dacã avem în vedere posi-
bilitãþile de opþiune ale exerciþiului la
care se referã curent ºi chiar urmãtor în
unele cazuri, dacã ne referim la evalu-
area sau subevaluarea acestora.

a) Includerea în stocuri a stocurilor
moarte sau uzate moral reprezintã o
metodã de manipulare. Dacã sto-
curile moarte sau uzate moral vor fi
scoase din gestiune, vor fi afectate
cheltuielile, aceasta având conse-
cinþe asupra rezultatului, în sensul
diminuãrii acestuia. 

La polul opus, managementul întreprin-
derii poate sã manifeste o atitudine opti-
mistã, considerând cã aceste stocuri
„moarte” vor putea fi valorificate, în spe-
cial în situaþia apariþiei unei recesiuni
economice.

Metode diferite de evaluare a stocurilor
la ieºire conduc la imagini diferite asu-
pra rezultatului, în perioadele inflaþio-
niste, utilizarea metodelor FIFO ºi LIFO
având urmãtorul impact asupra contului
de profit ºi pierdere:
- FIFO - evaluarea ieºirilor se reali-

zeazã la preþurile cele mai mici, iar
cea a stocurilor finale – la preþurile
cele mai mari, conducând la o majo-
rare a rezultatului din exploatare ºi,
implicit, a impozitului pe profit;

- LIFO - evaluarea ieºirilor se reali-
zeazã la preþurile cele mai mari, iar
a stocurilor finale – la preþurile cele
mai mici, conducând la o diminuare

a rezultatului din exploatare ºi,
implicit, a impozitului pe profit.

În perioadele de reducere a preþurilor,
situaþia se inverseazã. Rezultatul suferã
modificãri în funcþie de schimbarea me-
todei de evaluare a stocurilor la ieºire.

b) Includerea sau neincluderea unor
cheltuieli în costul de achiziþie al
stocurilor creeazã oportunitãþi pen-
tru subiectivism ºi contabilitate cre-
ativã. În situaþia în care manage-
mentul întreprinderii manifestã o ati-
tudine optimistã în ceea ce priveºte
rezultatul, va proceda la includerea
mai multor cheltuieli în costul de
producþie, iar în situaþia în care are
interesul de a diminua rezultatul, cu
scopul de a plãti un impozit mai
redus la bugetul statului, va elimina
o serie de cheltuieli din costul de
producþie.

c) Includerea cheltuielilor financiare în
costul de producþie al stocurilor are
drept efect majorarea rezultatului în
exerciþiul în care are loc includerea
cheltuielilor. La polul opus, dacã
managementul întreprinderii are o
viziune pesimistã asupra rezultatu-
lui, va aplica metoda rezultatului,
tratând dobânzile ca element de
cheltuialã a rezultatului exerciþiului.

d) O eroare constatatã în mod voluntar
în determinarea mãrimii stocului
existent în patrimoniu la sfârºitul
exerciþiului poate sã conducã la o
practicã de „netezire” a rezultatului,
în sensul cã subevaluarea sau su-
praevaluarea stocului final are un
impact nu doar asupra situaþiilor
financiare ale exerciþiului curent, dar
ºi asupra celor aparþinând exerciþiu-
lui urmãtor.

4. CHELTUIELILE DE DEZVOLTARE

O atitudine optimistã în ceea ce priveº-
te ºansele de succes ale unui proiect de
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10  Operaþiile de lease-back constau în vânzarea unui activ ºi preluarea imediatã a acestuia în locaþie.



dezvoltare va conduce la capitalizarea
cheltuielilor de dezvoltare, cu con-
secinþe asupra mãrimii rezultatului, în
exerciþiul aferent capitalizãrii. În exer-
ciþiile viitoare, înregistrarea cheltuielilor
cu amortizarea va avea impact asupra
rezultatului în sensul diminuãrii acestu-
ia. Dacã întreprinderea are drept inte-
res virarea cheltuielilor de dezvoltare în
contul de profit ºi pierdere (la cheltuieli),
se va invoca faptul cã mãcar una dintre
condiþiile stipulate de IAS 38 par. 43 nu
este îndeplinitã.

5. PROVIZIOANELE

Constituirea, majorarea ºi reducerea
provizioanelor trebuie fãcute cu discer-
nãmânt, prudenþã ºi previziune din
partea managementului. Altfel, poate
constitui uneori un prilej de netezire a
rezultatului. Supraestimarea constituirii
de provizioane în anii cu profit mare
conduce la diminuarea rezultatului, iar
reluarea la venituri în anii în care între-
prinderea realizeazã deficit conduce la
majorarea rezultatului, ambele cazuri
cu influenþã în determinarea impozitãrii
profitului.

6. CONTRACTELE ÎN CONSTRUCÞII

Alegerea între cele douã metode de
contabilizare a contractelor de con-
strucþii are urmãtorul impact asupra
contului de profit ºi pierdere:
- în baza contractului finalizat, rezul-

tatul va fi recunoscut în momentul
finalizãrii contractului;

- în baza metodei procentajului de
definitivare, rezultatul va fi eºalonat
în timp pe întreaga duratã de deru-
lare a contractului.

Trecerea de la o metodã la alta are, de
asemenea, un impact semnificativ asu-
pra contului de profit ºi pierdere.

7. FONDUL COMERCIAL

Subevaluarea activelor societãþii achi-
ziþionate conduce la majorarea fondului

comercial. Capitalizarea fondului comer-
cial ºi amortizarea acestuia pe durata sa
de viaþã utilã au influenþã asupra rezul-
tatului din exerciþiile viitoare (cheltuielile
cu amortizarea fondului comercial con-
duc la diminuarea rezultatului, cu con-
secinþe asupra cursului bursier al acþiu-
nilor ºi competitivitãþii ofertelor publice
de cumpãrare concurenþiale). Imputarea
fondului comercial asupra capitalurilor
proprii conduce la diminuarea acestora,
rezultatul din exerciþiile viitoare nefiind
influenþat de cheltuielile cu amortizarea
fondului comercial.

Printre procedeele care au un impact
asupra bilanþului menþionãm urmã-
toarele posturi vizate:

1. Imobilizãri ºi capitaluri proprii. Ale-
gerea de a recurge la reevaluarea
imobilizarilor corporale are impact
asupra creºterii valorii activului
(creºterea cheltuielilor cu amorti-
zarea) ºi/sau creºterea capitalurilor
proprii în limitele regulilor fiscale.

2. Împrumuturi. Procedarea la dezîn-
datorarea în fapt - aranjament prin
care societatea transferã active unui
trust, care preia în acelaºi timp ºi
gestiunea unor datorii, având ca
efect diminuarea ratei îndatorãrii,
creºterea ratei autonomiei financia-
re, creºterea rentabilitãþii financiare.

3. Creanþe clienþi. Prin mecanismul
cesiunii creanþelor la un fond comun
de creanþe contra obþinerii de lichidi-
tãþi, cu efect asupra scãderii uºoare
a fondului de rulment (provenit din
diferenþa dintre valoarea creanþei ºi
preþul de cesiune), scãderea nevoii
în fond de rulment, creºterea tre-
zoreriei.

4. Capitaluri proprii. Prin emisiunea
de titluri hibride a cãror clasificare
între capitaluri proprii ºi datorii este
dificilã se obþine o modificare a în-
datorãrii ºi rentabilitatea capitalurilor
proprii.

Ce trebuie sã reþinem este cã aceste
procedee conþin o anumitã „dozã” de

creativitate contabilã cu caracter de
subiectivism, cu conºtientizarea faptului
cã ele schimbã prezentarea conturilor,
dar sunt totuºi rezultanta unei opþiuni
atunci când sunt alese dintre mai multe
metode, ceea ce ne face sã afirmãm cã
se aflã în perimetrul reglementãrilor
contabile. 

Dacã ne-am întreba de ce se recurge la
astfel de mecanisme? Considerãm cã,
înainte de a rãspunde, ar trebui sã dis-
tingem anumiþi factori care genereazã
nevoia de creativitate contabilã, cum 
ar fi: 
- nevoia de finanþare: fonduri proprii

insuficiente, necesitatea de a res-
pecta anumiþi indicatori impuºi în
general de instituþiile financiare sau
de partenerii contractuali (rata înda-
torãrii, rezultatul pe acþiune);

- intensitatea concurenþei într-un con-
text de crizã;

- anumiþi factori de conjuncturã;
- degradarea rezultatelor ºi a situaþiei

financiare;
- presiunea crescutã asupra între-

prinderilor în vederea comunicãrii
rezultatelor „fardate”, venitã mai
ales din partea investitorilor ºi
analiºtilor;

- dorinþa de a asigura un curs stabil la
lansarea societãþilor private în do-
rinþa de a fi cotate;

- insuficienþa normelor contabile, ete-
rogenitatea referenþialelor ºi armo-
nizarea în curs, care se traduce prin
spaþiu de libertate ºi de decizii lãsat
de cãtre fiecare organism normali-
zator.

Existenþa diverselor interese determi-
nate de unii dintre factorii evocaþi mai
sus este legatã de pieþele financiare,
unde investitorii au un rol determinant ºi
sunt deplin conºtienþi cã „opþiunile” con-
tabile au existat dintotdeauna. Aceasta
face ca informaþiile culese de ei din situ-
aþiile financiare sã determine o oare-
care interpretare care sã atenueze pe
cât posibil efectele creativitãþii. Dacã
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scopul contabilitãþii creative este acela
de a ameliora conturile (sau imaginea
pe care o dau întreprinderii), profitând
de slãbiciunile ºi carenþele reglemen-
tãrii contabile, apreciem cã acest con-
cept nu are nimic nou, întrucât principiul
opþiunilor este cunoscut de contabili de
foarte mult timp. Fraudele însã nu au
nimic creativ: ele sunt ilegale. Procede-
ele „ilegale” nu ar merita nici mãcar sã
fie amintite, cãci, în astfel de mecanis-
me, nu existã, adesea, nimic creativ. În
majoritatea cazurilor în care se mani-
festã contabilitatea creativã, alegerea ºi
aplicarea politicilor contabile se înca-
dreazã în sfera flexibilitãþii standardelor
ºi regulilor contabile. Maniera în care
politicile contabile sunt aplicate are la
bazã judecata profesionalã. În multe
cazuri însã, aceastã judecatã duce la
prejudicierea rezultatelor ºi a poziþiei
financiare raportate. Este vorba însã de
aplicarea agresivã a politicilor contabile
ºi nu de raportare frauduloasã. 

La un moment dat, practicile contabile
depãºesc limitele reglementãrilor con-

tabile, astfel încât situaþiile financiare nu
mai prezintã imaginea fidelã a rezul-
tatelor ºi a poziþiei financiare. Pentru a
decide dacã este vorba de o raportare
financiarã frauduloasã trebuie demon-
stratã intenþia. Ceea ce porneºte ca o
aplicare agresivã a politicilor contabile,
poate mai târziu sã devinã raportare
financiarã frauduloasã dacã este con-
tinuatã pe perioade mari ºi are ca scop
sume importante. Cu toate acestea, nu
întotdeauna este uºor de a se identifica
punctul în care contabilitatea creativã
devine frauduloasã. Determinarea ace-

lui punct este legatã mai mult de artã
decât de ºtiinþã.

Concluzii
Din punctul nostru de vedere, contabili-
tatea creativã este un instrument în
sprijinul managerului, folosit pentru a
promova ºi susþine imaginea companiei
pe care o conduce ºi de a selecþiona
informaþia de aºa naturã încât datele
oferite sã susþinã interesul pe care îl
urmãreºte. În consecinþã, chiar dacã
utilizarea contabilitãþii creative nu este
ilegalã, ea indicã faptul cã managerii,
aflaþi sub presiune financiarã, cautã
soluþii, fãrã a-ºi mai pune problema
respectãrii unor standarde etice. Cu
alte cuvinte, adevãrul spus pe jumã-
tate ºi minciuna pot fi considerate ca
fiind susceptibile de posibile fraude.

Prezenþa opþiunilor în contabilitate pe
fondul libertãþii de alegere ºi apreciere
permite managementului întreprinderii
ca, în funcþie de interesele urmãrite sau
de înclinaþia cãtre optimism sau pesi-
mism, sã fie tentat de inversarea raþio-
namentelor sau traducerea în contabili-
tate a unor inovaþii juridice, economice
ºi financiare, pentru care normalizarea
nu a gãsit încã soluþii, poate crea opor-
tunitãþi pentru subiectivism ºi contabili-
tate creativã, ce poate avea ca efect
modelarea rezultatului ºi a conþinutului
situaþiilor financiare.
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Introducere 
Noþiunea de „asigurare” este cuprinsã
în multe definiþii specifice auditului.

Conform Institutului Auditorilor Interni
„auditul intern este o activitate indepen-
dentã de asigurare obiectivã ºi de
consiliere, destinatã sã adauge valoare
ºi sã antreneze îmbunãtãþirea activi-
tãþilor organizaþiei.1

De fapt, orice definiþie a auditului relevã
nevoia de asigurare a unei pãrþi faþã de
fluxuri de operaþiuni asupra cãrora se
exercitã controlul intern.

Vom privi acest cost al asigurãrii dat de
auditul intern din prisma teoriei selecþiei
adverse. Selecþia adversã a fost studi-
atã de G. Akerlof în anul 1970, urmat de
M. Spence, care a propus semna-
lizarea, ca metodã de reducere a
selecþiei adverse, dar, mai ales, de 
J. Stiglitz, care a pus bazele teoriei fil-
trajului.

În principiu, economia informaþiei studi-
azã comportamentul agenþilor raþionali
atunci când obþinerea informaþiei pre-
supune un cost. Obþinerea informaþiilor
corecte este foarte dificilã, de aceea
obþinerea asigurãrii datã de audit sau
de control cãtre persoanele interesate
(manageri, acþionari) implicã costuri. 

Costul auditului sau dupã caz al con-
trolului este dat de costul achi-
ziþionãrii de cãtre acþionari a infor-
maþiei ascunse.

Vom dezvolta, în continuare, aceastã
tezã, prin abordarea auditului intern în
cadrul conceptului de asimetrie infor-
maþionalã.

În cadrul teoriei de agent, un contract
este o promisiune sigurã fãcutã de
douã pãrþi, în care sunt precizate obli-
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auditul intern
ºi auditul extern în
contextul costului
nevoii de asigurare

Daniela CREÞU (COLOIU)*
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1 http://www.theiia.org/
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gaþiile acestora în fiecare situaþie ce
poate apãrea.2

Partea care a propus contractul se nu-
meºte decident sau principal, iar cea
care a acceptat contractul se defineºte
ca agent.

Vom accepta ca, în cadrul proceselor
de audit, sã definim principalul ca per-
soana care a angajat (decidentul, ac-
þionarii), iar auditul intern – ca partea
implicatã în oferirea unei asigurãri. 

Auditorii acceptã sã lucreze în cadrul
proceselor de asigurare asupra con-
trolului intern atunci când utilitatea ob-
þinutã (în general salariul) este mai
mare decât utilitatea pe care ar obþi-
ne-o în alt mod sau dacã nu ar lucra.
Conform efectului de venit3 ºi de substi-
tuþie4 fiecare auditor va face, practic, o
alegere între numãrul de ore de muncã
ºi cele libere, în funcþie de utilitatea pe
care o aduce salariul.

Teoria agenþiei aplicatã în relaþia acþio-
nariat – audit intern se bazeazã pe
premisa cã auditorii au mai multe infor-
maþii ºi acest lucru afecteazã în mod
negativ capacitatea acþionarilor ºi ma-
nagementului de a monitoriza în mod
eficient, dacã interesele lor sunt în mod
corespunzãtor deservite. 

Când agentul deþine mai multe infor-
maþii decât principalul cu privire la con-
trolul intern, aceste informaþii vor fi dez-
vãluite doar dacã agentul (auditorul)
este interesat sã le dezvãluie. 

Akerlof a arãtat, plecând de la exemplul
autoturismelor de ocazie, în ce punct o
piaþã poate funcþiona mai puþin satis-
fãcãtor în absenþa unui mecanism care

sã-i permitã pãrþii informate sã sem-
naleze calitatea bunurilor pe care le
vinde. 

Este vorba de un preþ al informaþiei im-
perfecte. Un preþ care, în cazul asigu-
rãrii datã de auditul intern, poate fi dat
de auditul extern sau de o funcþie supli-
mentarã de control.

O procedurã care îi permite principalu-
lui sã deþinã un control suplimentar
este, de exemplu, sã dezvolte procedu-
ra de verificare, care poate consta în
auditul extern sau în alt mijloc de con-
trol, sau a unor avertizori de integritate.
Investiþia în control se va putea face
doar cu condiþia sã fie rentabilã. 

Costul este suportat de acþionar ºi con-
stã în a recurge fie la serviciile unei
structuri externe de audit, care va emite
un aviz de calitate asupra auditului
intern, fie la mijloace de control supli-
mentare.

Astfel, pentru a minimiza riscul de es-
chivare, managerii vor suporta cheltu-
ielile de monitorizare, ca, de exemplu,
costurile de examinare a situaþiilor
financiare ºi control de audit extern sau
costurile unui control suplimentar. 

Modelele de risc moral sugereazã o
idee foarte importantã care precizeazã
cã, pentru principal, cheltuielile cu con-
trolul scad în cazul în care în contract
sunt stipulate penalitãþi ridicate.5

Lipsa unor penalitãþi, în cadrul unor
structuri de audit în cazul unor asigurãri
defectuoase, duce la o percepþie care
considerã necesarã, mai degrabã,
creºterea rolului auditului extern. 

Voi menþiona un caz cunoscut asupra a
ceea ce înseamnã penalitãþi faþã de
oferirea unor asigurãri incorecte: cazul
Enron.

Cu o vitezã incredibilã, compania a
intrat în faliment în decembrie 2001,
atunci când s-a demonstrat cã poziþia
sa financiarã a fost generatã de o
fraudã de contabilitate.

Arthur Andersen & Company, una dintre
cele mai respectate firme de audit din
lume, a efectuat misiuni de audit, ser-
vicii fiscale ºi consultanþã pentru Enron.
În 2002, Andersen a fost condamnatã
pentru obstrucþionarea justiþiei, când au
fost alterate documente justificative,
aferente auditului de la Enron. Prin
urmare, firma a predat licenþele sale în
2002 ºi a încheiat operaþiunile. Big Five
a devenit Big Four, ca penalizare pentru
un eºec de asigurare al auditului.

Metodologia de 
cercetare 

ºi rezultate
Faþã de aceastã percepþie, a fost trimis
on line un chestionar de 9 întrebãri,
adresat unor grupuri constituite în me-
diul virtual.

Întrebãrile au solicitat exprimarea unei
opinii privind nevoia unui control supli-
mentar, dat fie în cadrul unei proceduri
interne (avertizorii de integritate), fie de
auditul extern.

Grila, care a oferit 3 variante de
rãspuns (da, nu, nu ºtiu), a fost comple-

2 Carillo, Juan D.,  Palfrey, Thomas, The Compromise game: Two sided adverse selection in the laboratory, American economic journal of microeco-
nomics, pag 152 - 181 

3 Efectul de venit este tendinþa unei persoane salariate de a înlocui timpul de muncã cu timp liber atunci când salariul atinge un nivel ridicat, care-i
permite sã aibã un nivel de trai apropiat de aspiraþiile lui.

4 Efectul de substituþie este tendinþa unei persoane salariate de a înlocui o parte din timpul sãu liber cu timp de muncã suplimentar pentru a obþine
un venit mai mare.

5 Stancu, Stelian, Teoria Contractelor – Negocierea si derularea contractelor economice, Editura ASE 2002, pag. 117-258



13

Raportul audit intern - audit extern

3/2011

tatã de 16 persoane interesate de
aceastã funcþie, fãrã a cunoaºte sem-
nificaþia cercetãrii. 

A fost introdusã ºi o întrebare de con-
trol, care nu a fost luatã în considerare.
Astfel, întrebarea numãrul 8 a fost intro-
dusã pentru a nu oferi vreun indiciu cu
privire la faptul cã se urmãreºte o relaþie
între dezvoltarea unor procese interne,
ca, de exemplu, avertizorii de integritate
ºi dezvoltarea unui audit extern.

Întrebãrile 1, 2, 3 au reliefat, de fapt,
necesitatea introducerii unor pârghii de
control suplimentare privind avertizorii
de integritate, iar întrebãrile 4, 5, 6, 7, 9
– necesitatea unui audit extern mai pu-
ternic. Rezultatele sunt prezentate în
Figura 1.

Concluzia datã de rezultatele studiului
relevã, în primul rând, nevoia acelui
control suplimentar faþã de auditul
intern din România, semnalatã practic
de majoritatea respondenþilor.

Studiul relevã, însã, cã aceastã nevoie
suplimentarã de asigurare este datã de
lipsa unor instrumente interne de a pe-
naliza eroarea.

De asemenea, aºa cum rezultã din in-
terpretãrile statistice din Figura 2,
implementarea unor tehnici de control
suplimentare este, în medie, mai puþin
acceptatã decât creºterea rolului audi-
tului extern. 

Pentru a obþine un model de strategie
optimalã privind auditul intern vom uti-
liza teoria jocurilor. Pentru a înþelege un
joc oarecare este necesarã, mai întâi,
cunoaºterea regulilor acestuia, deoare-
ce astfel se poate afla care dintre acþi-
uni sunt permise (posibile) la un anumit
moment6. Apoi, este necesar a se cu-
noaºte cum aleg jucãtorii o acþiune din
mulþimea acþiunilor posibile. Aceastã
abordare se poate face în ipotezele în
care actorii se comportã raþional ºi toþi
cunosc regulile jocului.

Vom considera, aºa cum am expus mai
sus, cã principalul este reprezentat de
acþionari ºi agentul de personalul impli-
cat în auditul intern. 

Prima regulã a modelului constã în fap-
tul cã acþionarii obþin, din asigurarea
datã de auditul intern, o plusvaloare v. 

Respectarea standardelor de audit
costã agentul (auditorii) c. Cu alte cu-
vinte, auditorul intern trebuie sã facã
eforturi pentru respectarea procedurilor. 

Principalul  poate sau nu sã apeleze la
alte mãsuri de asigurare, precum un
audit extern.

Agentul câºtigã din aceastã strategie w,
mai puþin în cazul în care principalul
sesizeazã, în urma unui audit extern,
iregularitãþi. Modelul din Figura 3 va
considera cã principalul pierde aceeaºi
cantitate (w) în cazul în care nu ape-
leazã la auditul extern ºi auditul intern
nu respectã procedurile. 

6 Roman, Mihai; Marin, Dumitru; Stancu, Stelian, Teoria Jocurilor pentru economiºti, Editura ASE,2003
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Aceastã restricþie reprezintã, practic,
faptul cã organizaþia pierde dintr-o asi-
gurare neadecvatã tot atât cât câºtigã
auditorii prin neefectuarea unor proce-
duri. O altã simplificare a modelului
presupune cã auditorii interni înregis-
treazã o pierdere în cazul în care princi-
palul sesizeazã erori egale cu tot
câºtigul pe care l-ar obþine dacã ar lucra
(auditorul pierde funcþia). 

Aceste simplificãri reprezintã un caz
particular, care are ca scop înþelegerea

unui model cantitativ ºi nu pot fi aplicate
într-un caz general.

Cazul general ar presupune construcþia
unor funcþii (neliniare) pentru mode-
larea fluxurilor de mai sus, care fac difi-
cilã înþelegerea modelului în sine.

Se defineºte costul auditului extern ca
fiind egal cu h. 

Principalul câºtigã, în urma auditului
extern, valoarea a. 

Este vorba de capacitatea principalului
de a lua decizii care sã îi maximizeze
funcþia de utilitate (schimbare de per-
sonal, schimbare de fluxuri, renunþarea
la afacere) ºi care reprezintã, practic,
plusvaloarea auditului extern.

Forma normalã a jocului este definitã
schematic în Figura 3.

Dacã principalul nu solicitã un audit
extern, auditul intern va prefera sã aibã
o atitudine mai relaxatã. 

7 Vintilescu Belciug, Adrian; Dumitru, Graziella; Brojba, Laura, On the Use of some Optimal Strategies of Fiscal Administration During Economic
Crisis, Romanian Journal of Economic Forecasting, Nr 1, 2010, pag 151 – 164
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Fie y probabilitatea ca auditul intern sã
nu respecte standardele ºi x probabili-
tatea ca acþionarul sã solicite un audit
extern. 

Echilibrul jocului, care constã în strate-
gii mixte, este descris prin relaþia 

((h/ (a+w), (a+ w-h)/(a+w),
(c/w, (w-c) / w)).

Frecvenþa auditului extern este datã de
raportul dintre costul auditului extern,
plusvaloarea adusã de acesta ºi de
ceea ce aºteaptã acþionarii de la auditul
intern. 

Auditorii îºi bazeazã strategia pe „cos-
turile de a respecta procedurile” ºi pe
ceea ce aºteaptã acþionarii de la
aceºtia.

Vom reprezenta grafic funcþia h/(a+w)
care prezintã strategia acþionariatului
faþã de costul auditului extern (h), plus-
valoarea adusã de acesta ºi asigurarea
(a) aferentã auditului intern (w).

Notãm h/a = j (raportul dintre costul de
audit extern ºi plusvaloarea adusã de
acesta) ºi w/a = k (raportul dintre plus-
valoarea adusã de auditul intern ºi audi-
tul extern).

Vom considera x între 0 ºi 1 ºi y între 0
ºi 1. Strategia optimalã de a contracta
auditul extern este în aceste condiþii
datã de frecvenþa x = j / 1 + k

Graficul din Figura 4 relevã senzitivi-
tatea deciziei de asigurare în funcþie de
raportul dintre costul auditului extern ºi
plusvaloarea adusã de acesta ºi rapor-
tul dintre plusvaloarea adusã de auditul
intern ºi auditul extern. Dacã într-o enti-
tate, sã zicem, cele douã rapoarte sunt
egale cu 0,5 – cu alte cuvinte, auditul
extern aduce o plusvaloare dublã faþã
de costuri, iar auditul intern poate
aduce încã o datã plusvaloare prin
auditul extern – atunci strategia este de
a apela la auditul extern în proporþia: 
x = 0,5 / 1+ 0,5 = 33 %

Concluzii 
Studiul defineºte relaþia audit intern –
audit extern, privitã prin prisma unui
model numeric determinat de calitatea
asigurãrii datã de auditul intern.

Costul auditului este privit ca un cost al
informaþiei imperfecte, necesarã acþio-
narilor, informaþie care poate fi adusã
de audit.

Dezvoltarea unor instrumente proprii de
control suplimentar, dar, mai ales, res-

ponsabilizarea auditului pot duce la
scãderea unei nevoi suplimentare de
asigurare datã de auditul extern ca preþ
al informaþiei. Strategia optimã a acþio-
narilor este de a proceda la auditul ex-
tern într-o anumitã pondere, datã de
diferenþa dintre propriul audit intern ºi
auditul extern, precum ºi de costul audi-
tului intern. Aceastã diferenþã poate fi,
însã, micºoratã, conform teoriei selec-
þiei adverse, de stabilirea unor mijloace
precum stabilirea unor cauze penaliza-
toare mai mari.

Carillo, Juan D.; Palfrey Thomas, The Compromise game : Two sided adverse selection
in the laboratory,  American Economic Journal of Microeconomics, februarie 2009,
pag 152 - 181 

Roman, Mihai; Marin, Dumitru; Stancu, Stelian, Teoria Jocurilor pentru economiºti,
Editura ASE, 2003

Stancu, Stelian, Teoria Contractelor – Negocierea ºi derularea contractelor economice,
Editura ASE, 2002, pag 117 - 258 

Vintilescu Belciug, Adrian; Dumitru, Graziella; Brojba, Laura, On the Use of some
Optimal Strategies of Fiscal Administration during Economic Crisis, Romanian
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External Auditors and Corporate Governance
under the Impact of Financial Crisis 
Since the current global financial crisis shuttered, the corporate governance and
external audit have been brought again under the public criticisms, resuscitating
suspicions and questionings on their ability to actively prevent major shocks. On
these grounds, the paper investigates retrospectively the professional behavior of
external auditors and corporate governance structures - namely, audit commit-
tees - in relation with their responsibilities for providing information transparency
within audit and governance reports. The most important finding of our research
is that, actually, both auditors and audit committees have complied with relevant
transparency requirements imposed by regulations. Moreover, the research
results show that auditors have completely met the governance and shareholders
expectations, pulling down the allegations on audit expectations gap generated
by information presented in the audit report.

Key words: financial crisis, audit report, audit committee, transparency, expecta-
tions, audit, governance

JEL Classification: M42, K22, G01, G34

Cuvinte cheie: criza financiarã, raport de audit, comitet de audit, transparenþã,
aºteptãri, audit, guvernanþã 
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Auditorii externi ºi 
guvernanþa corporativã 
sub impactul crizei financiare

Laurenþiu DOBROÞEANU*, Nicoleta COMAN** 
& Camelia Liliana DOBROÞEANU***

Introducere
Declanºarea crizei financiare, urmatã
de extinderea ei la nivel global, dar, mai
ales, persistenþa efectelor sale au
antrenat dezbateri tot mai ample cu
privire la cauzele generatoare ºi politi-
cile optime necesare pentru depãºirea
dificultãþilor. Inevitabil, aceste dezbateri
au readus în discuþie – fapt devenit deja
un fenomen ciclic – rolul auditului ex-
tern ºi al structurilor de guvernanþã cor-
porativã în credibilizarea raportãrilor
financiare ale companiilor. În pofida re-
glementãrii tot mai stricte – iar, în unele
cazuri, a suprareglementãrii – în dome-
niul auditului ºi al guvernanþei, eºe-
curile companiilor globale prolifereazã
pânã la crearea riscurilor sistemice
globale. Unde au fost auditorii externi?1

Ce-au fãcut comitetele de audit?2 De ce
nu ne-au avertizat din timp? se întreabã
deopotrivã, acþionarii, autoritãþile de
reglementare3, utilizatorii, publicul4.
Presa vremii abundã în titluri sarcastice
invocând, adesea pe un ton ironic sau
acuzator, o vinã implicitã a auditorilor,
punând sub semnul întrebãrii, tot mai
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vehement, însãºi legitimitatea auditului
extern. Adepþii teoriei regulilor de piaþã
susþin cã utilitatea serviciilor de audit
extern poate fi doveditã numai pe o
piaþã liberã, prin jocul cererii ºi al ofertei
(Wallace, 1980). Astfel, numai dacã au-
ditul extern nu ar fi impus prin regle-
mentãri companiilor s-ar putea observa
cine valorizeazã ºi cât de preþuit este
acesta de cãtre utilizatori. În replicã,
reglementatorii globali ºi organismele
profesionale pledeazã pentru imperiozi-
tatea reglementãrilor legale pentru a
asigura protecþia informaþionalã a uti-
lizatorilor de pe pieþele financiare ºi de
capital, care, în lipsa unui audit extern,
ar fi privaþi de asigurãrile asupra credi-
bilitãþii informaþiilor prezentate în situaþi-
ile financiare de cãtre companii (Ricol,
2008). 

Anticipând pericolul acuzelor, instituþiile
globale ºi-au intensificat eforturile, ofe-
rind o imagine despre disponibilitatea
lor pentru dezbaterea problemelor ºi
atitudinea proactivã în soluþionarea lor
(Humphrey et al., 2009; Dobroþeanu L.
et al., 2010). Se poate observa, spre
exemplu, cã pe site-ul Federaþiei Inter-
naþionale a Contabililor (IFAC), în plus
faþã de uzualele revizuiri ale standarde-
lor ºi recomandãri de bune practici, au
început sã-ºi facã loc rapoarte ale unor
cercetãri derulate de reputaþi cercetã-
tori5 în plan internaþional, co-finanþate
de instituþie, pentru investigarea unor
probleme larg recunoscute ca fiind ge-
neratoare de controverse în domeniu.
Astfel, se poate rezonabil prezuma cã

IFAC încearcã o nouã abordare în ceea
ce priveºte apropierea de utilizatori:
cercetarea aºteptãrilor acestora con-
duce la o mai bunã cunoaºtere a ne-
voilor lor informaþionale ºi a pretenþiilor
faþã de auditori. 

În plan european, Comisia Europeanã,
la rândul sãu, a demarat un amplu pro-
ces de consultare6 a membrilor UE pe
marginea unor probleme sensibile lega-
te de audit ºi guvernanþã, exprimându-ºi
îngrijorarea pentru o serie de pericole
pe care criza financiarã actualã le-a pus
în luminã ºi care continuã sã ameninþe
economia globalã. Printre acestea, cele
mai relevante pentru studiul nostru se
referã la circumstanþele prezente, ca-
racterizate printr-o concentrare exce-
sivã a pieþei de audit (peste 90% din
piaþa UE) în portofoliul unui numãr limi-
tat de jucãtori (Big Four), devenind ast-
fel un factor de risc sistemic: „O eventu-
alã prãbuºire a uneia dintre aceste
firme ar putea sã perturbe disponibili-
tatea informaþiilor financiare auditate
referitoare la companii foarte impor-
tante ºi, totodatã, sã afecteze încrede-
rea investitorilor, cu repercusiuni asupra
întregului sistem financiar.” (EC, 2010,
p. 4). Consultarea demaratã vizeazã
identificarea mecanismelor prin care
„oligopolul” poate fi readus la dimensi-
uni controlabile care sã nu pericliteze
echilibrele economice globale ºi aºa
fragile din cauza crizei actuale. De alt-
fel, recenta iniþiativã vine dupã ce, în
2009, Comisia Europeanã realiza un
studiu cu privire la practicile de guver-

nanþã corporativã în þãrile membre7.
Acest studiu a relevat cã, actualmente,
la nivelul UE, auditorii statutari nu au
obligaþia de a verifica, cel puþin formal,
raportãrile de guvernanþã corporativã
ale companiilor. Prin urmare, raportul
sugereazã cã pentru a îmbunãtãþi acu-
rateþea informaþiilor, rolul auditorilor sta-
tutari ar putea fi extins pentru a include
verificarea unor informaþii prezentate în
aceste rapoarte (EC, 2009, p. 17). 

În pofida aºteptãrilor, în peisajul litera-
turii internaþionale se remarcã mult mai
puþine preocupãri ºtiinþifice pe aceastã
temã, comparativ cu anii 2000. Sikka et
al. (2009), în stilul sãu deja proverbial,
incitã la reflecþie asupra practicilor de
audit actuale, aducând în prim plan difi-
cultãþile legate de auditul noilor forme
de investiþii ºi instrumente financiare
complexe. Haspeslagh (2010) exami-
neazã criza financiarã din perspectiva
crizei de guvernanþã, în baza informaþi-
ilor colectate prin interviuri cu directori
ai unor instituþii financiare. Rahmat et
al. (2009) investigheazã diferenþele din-
tre caracteristicile comitetelor de audit
de la companiile afectate de crizã, faþã
de cele care nu au fost afectate. În stu-
diul lor, Fraser ºi Pong (2009) reali-
zeazã o trecere în revistã a provocãrilor
ºi oportunitãþilor deschise de criza
financiarã auditorilor externi. Plecând
de la aceste evoluþii în plan internaþio-
nal, obiectivul urmãrit în studiul nostru a
vizat testarea mãsurii în care acuzele
aduse membrilor profesiei de audit ºi
structurilor de guvernanþã corporativã

5 Porter, B., O Hogartaigh, C., Baskerville, R.F. (2009), Report on research conducted in the United Kingdom and New Zeeland in 2008 investigating
the audit expectation-performance gap and users’understanding of, and desired improvements to, the auditor’s report, http://web.ifac.org/down-
load/Porter_et_al_Final_Report_Combined.pdf
Asare, S.K., Wright, A. (2009), Investors’, auditors’, and lenders’ understanding of the message conveyed by the standard audit report,
http://web.ifac.org/download/Study__3_AICPA_IAASB_Paper.pdf, consulted on April 2010
Gold, A., Gronewold, U., Pott, C. (2009), Financial statement users’ perceptions of the IASB’s ISA 700 unqualified auditor’s report in Germany and
the Netherlands – Summary report to the Auditing Standards Board, New York and the International Auditing and Assurance Standards Board, New
York, http://web.ifac.org/download/Study_4_ASB_ResearchReport.pdf, consulted on February 2010

6 European Commission, Green paper- Audit policy: lessons from the crisis, October 2010, http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/mar-
ket/consultation2008/summary_report_en.pdf 

7 http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/ecgforum/studies/comply-or-explain-090923_en.pdf 
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sunt justificate, astfel încât sã putem
înþelege reacþiile reglementatorilor insti-
tuþionali globali.

Metodologia de 
cercetare ºi limitele

cercetãrii
Instrumentarul metodologico-ºtiinþific
utilizat în realizarea studiului aparþine
atât metodelor cantitative, cât ºi celor
calitative de cercetare: de la construirea
bazei de date statistice din informaþiile
extrase din rapoartele anuale ale com-
paniilor selectate, analiza criticã a aces-
tora ºi inferenþe, la raþionamente de tip
deductiv ºi inductiv. Împreunã cu aces-
tea, documentarea ºtiinþificã a permis
poziþionarea rezultatelor cercetãrii în
contextul economic actual. Una dintre
limitele actuale ale studiului nostru este
dimensiunea relativ restrânsã a eºan-
tionului pentru companiile strãine, care
nu ne permite o generalizare a con-
cluziilor obþinute. Pe de altã parte, re-
zultatele obþinute justificã considerarea
acestuia drept un studiu pilot pentru
extinderea viitoare a cercetãrii. 

Premisele studiului
Pentru a realiza obiectivul cercetãrii a
fost constituit un eºantion limitat de
companii, structurat pe trei categorii: 

(i) companii româneºti, cotate la Bur-
sa de Valori Bucureºti (BVB); 

(ii) douã companii americane cotate la
Bursa din New-York (General Mo-
tors ºi American Insurance Group),
respectiv 

(iii) douã companii britanice cotate la
Bursa din Londra (Royal Bank of
Scotland, HSBC-Hongkong and
Shanghai Banking Corporation). 

Selecþia companiilor în cadrul eºantio-
nului a avut în vedere drept prim criteriu
cotarea la bursã. În cazul componentei
româneºti, din cauza dimensiunilor
restrânse ale pieþei, au fost selectate
toate societãþile care intrã în compo-
nenþa indicelui BET-10 general accep-
tat ca referinþã pentru BVB. În cazul
componentei strãine a eºantionului au
fost selectate companii foarte mari –
HSBC fusese nu demult cotatã drept
cea mai mare companie din lume – care
au fost afectate de criza financiarã.
Alegerea pentru comparaþie a compani-
ilor din triunghiul România – Marea
Britanie (UK) – Statele Unite (SUA) este
justificatã, în opinia noastrã, din mai
multe considerente. În primul rând,
SUA marcheazã geografic coordona-
tele izbucnirii crizei, care ulterior s-a
propagat la nivel global, afectând ºi
economia României. Deºi structura ºi
caracteristicile pieþelor financiare din
SUA ºi UK sunt semnificativ diferite de
cele autohtone, ambele sunt recunos-
cute drept actori puternici ºi influenþi în
procesul de reglementare în domeniul
auditului ºi guvernanþei corporative la
nivel global. Nu este nevoie decât sã
amintim cã standardele internaþionale
de audit extern emise de IFAC sunt pre-
luate integral de cãtre organismul profe-
sional românesc pentru a fi considerate
reper în practicile de audit autohtone, în
timp ce reglementãrile de guvernanþã
corporativã – Codul de Guvernanþã al
BVB ºi recentul ghid de implementare
al acestuia – îºi extrag seva din codurile
de practici din cele douã þãri reþinute
pentru studiu. 

Construirea bazei de date necesare
pentru derularea studiului s-a realizat
prin extragerea unui set de informaþii
din rapoartele anuale disponibile pe
site-urile burselor considerate, comple-
tate cu informaþii culese de pe site-urile
companiilor selectate în eºantion. Pa-
chetul de date, pentru douã exerciþii

financiare consecutive (2008 ºi 2009),
supus analizei comparative conþine
urmãtoarele informaþii: raportul audito-
rilor externi, raportul de guvernanþã ºi,
acolo unde au existat informaþii disponi-
bile, tarifele plãtite auditorilor pentru
serviciile de audit prestate. Analiza in-
formaþiilor prezentate în raportul de
audit ne-a permis sã identificãm audi-
torii externi care au furnizat servicii de
asigurare companiilor în cauzã, struc-
tura ºi conþinutul acestuia în funcþie de
cerinþele standardelor de audit rele-
vante pentru sistemul de raportare
analizat, opinia auditorilor, respectiv
particularitãþile survenite în practicile de
raportare ale auditorilor ca urmare a
crizei financiare. Raportul de guvernan-
þã ºi-a dovedit utilitatea pentru a deter-
mina structurile independente de su-
praveghere la nivelul companiilor anali-
zate, caracterul informativ al acestora,
conformitatea cu cerinþele specifice
cazurilor analizate, respectiv politicile
aplicate de cãtre companii în relaþie cu
auditorii externi. O inferenþã rezonabilã
a ghidat analiza informaþiilor colectate:
acþionarii (utilizatorii preferenþiali / desti-
natarii raportului de audit) desemneazã
membrii consiliului de administraþie/su-
praveghere care, la rândul lor, decid
angajarea ºi delegarea responsabili-
tãþilor de conducere executiv-operativã
directorilor. La nivelul consiliului de ad-
ministraþie/supraveghere se formeazã
prin alegeri din rândul membrilor aces-
tora, comitete de monitorizare speciali-
zatã a activitãþilor executivului. Una din-
tre consecinþele acestui proces este
aceea cã acþionarii aleg în structura de
guvernanþã superioarã doar persoanele
în care au deplinã încredere sã le în-
credinþeze supravegherea afacerilor lor,
pãstrând totodatã dreptul de a-i elibera
din funcþie dacã nu sunt satisfãcuþi de
calitatea serviciilor. Similar, comitetul de
audit – ca structurã de guvernanþã
aparte – are, dacã nu întotdeauna
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autoritatea de a numi ºi demite pe cei
care nu se ridicã la înãlþimea aºtep-
tãrilor lor, cel puþin dreptul de a sugera
motivat acþionarilor adoptarea acestei
decizii. Drept urmare, o serie de ipo-
teze-aºteptãri logice ºi rezonabile de-
curg din inferenþa prezentatã, ºi anume:

1. Dacã auditorii externi ar fi prestat
servicii de audit nesatisfãcãtoare
clienþilor lor, ar trebui sã se observe
o schimbare a auditorilor de la un an
la altul.

2. Dacã membrii comitetului de audit
ar fi înºelat încrederea acþionarilor,
ar trebui sã se observe o schimbare
a acestora de la un exerciþiu la altul.

Aceste ipoteze au fost testate pe baza
informaþiilor colectate pentru eºantionul
de companii supus analizei, conside-
rând cã rezultatele care ar indica schim-
bãri voluntare la nivelul celor douã
structuri responsabile de transparenti-
zarea informaþiilor ar justifica alegaþiile
publice legate de profesionalismul sau
utilitatea limitatã a serviciilor lor.

Rezultatele 
cercetãrii

Analiza datelor colectate relevã o serie
de aspecte interesante, prezentate mai
jos în douã secþiuni. (Proiecþia figurilor
aparþine autorilor studiului).

1. AUDIT EXTERN

Raportul de audit este principalul mijloc
de comunicare pe care auditorii externi
îl folosesc pentru a comunica nivelul de
asigurare, respectiv opinia lor cu privire
la raportãrile financiare auditate. Din
perspectiva raportãrii, standardele in-
ternaþionale de audit (utilizate ca reper
în practicile de audit în România ºi în
cazul celor douã companii americane
din eºantion) nu diferã de cele britanice.

În funcþie de cadrele de raportare finan-
ciarã utilizate de cãtre client, auditorii îºi
exprimã opinia fãrã rezerve folosind
sintagmele: situaþiile financiare auditate
prezintã o imagine fidelã a ... (în cazul
folosirii unui cadru de reprezentare fi-
delã, cum ar fi, de exemplu, IAS-IFRS),
respectiv situaþiile financiare auditate
sunt întocmite, în toate aspectele lor
semnificative, în conformitate cu ... (în
contextul raportãrii la un cadru de con-
formitate, cum ar fi, de exemplu, norme-
le ºi reglementãrile naþionale). Opinia
fãrã rezerve semnificã un nivel de asi-
gurare foarte ridicat, dar nu absolut, pe
care auditorii îl acordã atunci când situ-
aþiile financiare auditate sunt rezonabil
întocmite, astfel încât sã oglindeascã
realitatea evenimentelor ºi tranzacþiilor
desfãºurate în decursul perioadei con-
tabile ºi respectã regulile stabilite de
raportare financiarã. 

Analizând rapoartele de audit ale celor
zece companii româneºti incluse în

indicele BET-10, se remarcã faptul cã,
deºi numãrul este diferit, atât în 2008,
cât ºi în anul 2009, douã companii (20%
din nr. total al companiilor din compo-
nenþa indicelui BET-10) au fost penali-
zate printr-o opinie cu rezerve (fig. 1).
Una dintre companii, deºi a schimbat
auditorul extern dupã exerciþiul 2008,
optând pentru unul dintre cabinetele Big
Four, în 2009 a obþinut aceeaºi opinie
cu rezerve. Motivele opiniei cu rezerve
în ambele situaþii – existenþa unor
erori/abateri nu foarte grave ºi semni-
ficative în prezentarea situaþiilor finan-
ciare – sunt expuse justificat, adecvat ºi
inteligibil în raportul de audit, respec-
tând cerinþele standardelor de audit
aplicabile. În contextul paragrafului
referitor la bazele pentru opinie, ambii
auditori semnaleazã abaterile con-
statate, lipsa ajustãrilor, precum ºi
riscurile neacoperite generate de efec-
tele crizei financiare asupra clientului
auditat. 
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Ce-a de-a doua companie care a primit
o opinie cu rezerve pentru situaþiile
financiare aferente exerciþiului 2008 a
reuºit sã evite o penalizare identicã în
exerciþiul urmãtor, astfel cã în 2009
opinia exprimatã de auditorul extern a
fost „fãrã rezerve”. Cu toate acestea,
având în vedere obiectivul studiului
nostru, se cuvine sã menþionãm cã ra-
poartele de audit întocmite pentru situ-
aþiile financiare ale companiei pre-
zintã abateri grave de la cerinþele stan-
dardelor profesionale de audit aplica-
bile la data respectivã în România, aba-
teri care vizeazã atât forma, cât ºi
conþinutul rapoartelor de audit anali-
zate. Astfel de deficienþe sunt probabil
cele care alimenteazã speculaþiile ºi
suspiciunile privitoare la profesionalis-
mul auditorilor externi ºi pot avea reper-
cusiuni grave ºi nedorite asupra întregii
profesii autohtone.

Atât în 2008, cât ºi în 2009, o altã com-
panie a o obþinut o opinie cu rezerve la
nivelul raportãrilor financiare consolida-
te, deºi pentru situaþiile financiare indi-
viduale opinia a fost fãrã rezerve în am-
bele perioade de raportare. Motivele re-
zervelor exprimate de cãtre auditori la
nivelul situaþiilor financiare consolidate
vizeazã nerespectarea unor standarde
contabile – IAS 29, respectiv IFRS 3 –
în elaborarea situaþiilor financiare în ca-
uzã. Totodatã, raportul de audit aferent
situaþiilor financiare consolidate pentru
exerciþiul 2008 semnaleazã riscurile
susceptibile ulterioare datei bilanþului
generate de criza financiarã. De men-
þionat, totuºi, faptul cã ºi în acest caz
compania ºi-a schimbat auditorul ex-
tern în 2009, comparativ cu cel din
2008, deºi rapoartele de audit respectã
normele profesionale de audit aplica-
bile. 

Astfel, pe total BET-10, trei companii
(30% din numãrul total al acestora),
nemulþumite de serviciile auditorilor
externi aferente exerciþiului financiar

2008, au decis schimbarea auditorilor
pentru 2009 (fig. 2), fiecare dintre ele
optând de aceastã datã pentru un cabi-
net Big Four, ceea ce a schimbat rapor-
tul de forþe de pe piaþã de la 50%-50%
în 2008, la 80%-20% cabinete Big Four
– non-Big Four în 2009 (fig.3). Deºi
fenomenul de extindere a cotei de piaþã
a cabinetelor Big Four în plan inter-
naþional este privit cu îngrijorare (CEE,
2010), analiza rapoartelor de audit rea-
lizatã în contextul acestui studiu relevã
faptul cã, doar cu câteva excepþii, cabi-
netele non-Big Four au competenþe
considerabil limitate în a redacta cu pro-
fesionalism un raport de audit. Raportul
auditorului este singurul produs al audi-
tului extern care poate avea un traseu
public, reprezentând, în percepþia mul-
tora, oglinda profesionalã a auditorilor
care l-au întocmit. 

Or, în aceste circumstanþe, dacã nu
este acordatã suficientã grijã profesio-
nalã la elaborarea lui, imaginea audito-
rilor ºi, mai grav, a profesiei, are de

suferit. Iar riscul acesta profesia noas-
trã nu ºi-l poate asuma. 

Dincolo de ocean, afectat ireversibil de
criza financiarã, General Motors (GM),
cel mai mare producãtor auto de pe
piaþa americanã, respectiv al doilea în
plan global, a falimentat în iulie 2009.
Segmentul viabil a fost reorganizat, in-
trând în proprietatea US Treasury, a gu-
vernului canadian, respectiv a unui fond
de investiþii - Canada Investment De-
velopment Corporation. American In-
surance Group (AIG), prezent ºi pe
piaþa româneascã, este un grup ameri-
can clasat între primele cele mai mari
20 de companii publice. În septembrie
2008, compania a fost lovitã de criza de
lichiditate, fiind salvatã, în schimbul
unui pachet de acþiuni de cca. 80% în
capitalul grupului, de US Federal
Reserve, printr-o facilitate de credit
pentru a-ºi putea onora obligaþiile sca-
dente. Rãmânând dincolo de Ocean,
dar în Europa, Royal Bank of Scotland
(RBS), unul dintre cele mai mari grupuri
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britanice ºi europene, a fost afectat de
criza financiarã, guvernul britanic inter-
venind de mai multe ori cu finanþarea
necesarã pentru a preveni riscul prãbu-
ºirii sectorului financiar. HBSC, de ase-
menea un lider mondial, a fost, prin fili-
ala sa din SUA, cel de-al doilea creditor
„subprime”8 de pe piaþa americanã, fiind
astfel plasat în miezul crizei. Decizia de
a lichida rapid filiala din SUA a prevenit
iniþial propagarea crizei la nivelul grupu-
lui. În pofida ºocului suferit pe piaþa bur-
sierã din Hong Kong în martie 2009,
când cotaþia a scãzut brusc cu 24,14%,
peste 12 milioane de acþiuni ale grupu-
lui fiind vândute în numai câteva
secunde, grupul ºi-a putut pãstra forþa
pe piaþã fiind unul dintre cele care

achiziþioneazã bãncile care se luptã sã
supravieþuiascã. 

În ceea ce priveºte analiza rapoartelor
de audit ataºate la situaþiile financiare
ale companiilor americane ºi britanice
considerate în eºantionul de studiu,
încã din start se remarcã faptul cã pe
ambele categorii, în ambii ani de refe-
rinþã, în pofida dificultãþilor întâmpinate
din cauza crizei financiare, opinia audi-
torilor externi este fãrã rezerve. Niciuna
dintre aceste companii nu ºi-a schimbat
auditorii externi (în exclusivitate cabi-
nete Big Four). Prin referinþã la stan-
dardele de audit aplicabile raportului de
audit, în toate cazurile analizate rapoar-
tele de audit au o structurã ºi un conþi-
nut informaþional impecabile. O particu-

laritate specificã mediului de raportare
anglo-saxon: auditorii externi au obliga-
þia în plus de a evalua mãsura în care
raportul de guvernanþã inclus în cadrul
raportului anual este în concordanþã cu
reglementãrile relevante ºi cu celelalte
informaþii din situaþiile financiare. În
SUA, de asemenea, auditorii externi
trebuie sã evalueze, în baza cerinþelor
Sarbanes Oxley Act (SOX)9, declaraþiile
conducerii privitoare la controlul intern.
Astfel, în raportul de audit auditorii ex-
primã opinia lor ºi vizavi de aceste as-
pecte. În UK, companiilor britanice co-
tate li se aplicã obligativitatea de a
prezenta situaþiile financiare auditate în
conformitate cu Companies Act10 (CA).
Din acest motiv, în cazul companiilor
britanice analizate – fiind totodatã gru-
puri multinaþionale – raportul de audit
conþine opinia auditorului prin referinþã
la trei repere considerate de clientul
auditat în elaborarea situaþiilor financia-
re: CA, IFRS adoptate de UE ºi IFRS
adoptate de IASB. De asemenea,
reglementãrile CA impun auditorilor
statutari sã comunice, numai dacã este
cazul, în raportul de audit constatãri
privitoare la inacurateþea evidenþelor
contabile, lipsa raportului privind remu-
nerarea directorilor, limitarea accesului
auditorilor la informaþii etc. Este remar-
cabil faptul cã, deºi în toate rapoartele
analizate auditorii nu au semnalat astfel
de probleme, rapoartele de audit nu au
ignorat aceastã secþiune finalã prin
excluderea ei. În toate cazurile, auditorii
au indicat „nu avem nimic de semnalat
privitor la aspectele ....”. 

Examinarea rapoartelor de audit în con-
textul rapoartelor anuale evidenþiazã
faptul cã auditorii externi presteazã

8 Creditele „subprime” reprezintã creditele de consum care au ataºatã cea mai ridicatã ratã de risc. Este larg cunoscut fapul cã acestea au reprezen-
tat unul dintre factorii decisivi ai declanºãrii recentei crize în SUA. 

9 Set de reglementãri emise de Congresul SUA în urma scandalurilor financiare din anii 2000, pentru consolidarea auditului, guvernanþei ºi controlu-
lui intern, aplicabile companiilor cotate la bursa din New York. 

10 Reglementãri echivalente cu Legea societãþilor comerciale din România.
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clienþilor lor ºi alte servicii, dar în limitele
permise de reglementãrile aplicabile. 

Un alt aspect interesant rezultat din
analiza rapoartelor anuale ale compani-
ilor strãine din eºantion vizeazã onorari-
ile percepute de auditori pentru servici-
ile prestate clienþilor auditaþi (fig. 4). În
pofida confruntãrii cu dificultãþile finan-
ciare, companiile americane au accep-
tat plata unor onorarii considerabil mai
mari auditorilor lor externi (cu 31.5%
mai mult la GM, respectiv cu 56.5% mai
mult la AIG), în timp ce în cazul gru-
purilor britanice, onorariile auditorilor au
înregistrat chiar o scãdere (cu -7.7% la
HSBC, respectiv cu -26.2% la RBS).
Altfel spus, cu cât compania se confrun-
tã cu probleme mai grave cu atât audi-
torul cere mai mult! 

Din pãcate, în România, reglementãrile
naþionale, deºi impun companiilor ra-
portarea onorariilor achitate auditorilor
externi, foarte puþine companii se con-
formeazã cu cerinþele respective (fig.
5). Astfel, practic, în cazul eºantionului
nostru, dacã în 2008 erau cinci com-
panii din zece care divulgau onorariile
plãtite auditorilor, în 2009 au mai rãmas
doar trei din zece. Cert este cã, cel pu-
þin la douã din cele trei companii, se
observã o creºtere a onorariilor (cu
11,4% la BRD, respectiv cu 26% la
Transelectrica), în timp ce la Petrom
onorariul a rãmas la acelaºi nivel. 

Toate cele trei companii ºi-au pãstrat
auditorii externi în intervalul analizat,
ceea ce indicã o satisfacþie faþã de ser-
viciile profesionale prestate de cãtre
aceºtia. 

Discrepanþa mare dintre onorariile achi-
tate auditorilor externi de cãtre com-
paniile româneºti, respectiv cele strãine
selectate în eºantion reflectã diferen-
þele indiscutabile legate de dimensiu-
nea afacerilor, a complexitãþii, a nivelu-
lui de capitalizare º.a., inclusiv a ris-
curilor asumate. 

O observaþie valabilã la nivelul întregu-
lui eºantion constã în prezenþa nume-
roaselor paragrafe de evidenþiere (ob-
servaþii sau explicaþii) în care se atrage
atenþia cititorului fie asupra riscurilor

generate de criza financiarã, fie asupra
unor aspecte prezentate în notele ex-
plicative – de cele mai multe ori legate
de continuitatea activitãþii – din cadrul
situaþiilor financiare. 
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2. GUVERNANÞÃ CORPORATIVÃ

În majoritatea cazurilor analizate, ra-
poartele anuale prezintã aspecte legate
de guvernanþa corporativã. Diferenþele
substanþiale se constatã în ceea ce
priveºte maniera de abordare: mai
detaliatã sau mai superficialã. Având în
vedere spectrul larg al problematicii
acoperite de guvernanþa corporativã,
multe dintre acestea situându-se în
afara sferei noastre de interes, în stu-
diul realizat ne-am oprit atenþia asupra
elementelor care fac referire la comite-
tul de audit, ca structurã de guvernanþã
independentã care are menirea de a
juca un rol esenþial în relaþia cu auditorii
externi ºi interni. Reperele reþinute pen-
tru examinarea conþinutului informaþio-
nal al rapoartelor anuale vizeazã regle-
mentãrile de guvernanþã aplicabile în
cele trei þãri incluse în studiu: cerinþele
SOX ºi reglementãrile bursei din New
York (formatul 10K) pentru companiile
americane, Codul Combinat de guver-
nanþã corporativã (Declaraþia „comply
or explain”) pentru companiile britanice,
respectiv Codul de Guvernanþã al BVB
(declaraþia „aplici sau explici”) pentru
firmele autohtone. 

Deºi pot fi enunþate numeroase dife-
renþe între reglementãrile enunþate – de
formã ºi de fond – în ceea ce priveºte
raportarea existã un numitor comun
imprimat de urmãtoarele coordonate:
toate companiile sunt responsabile 
(i) sã indice în raportul anual conformi-
tatea cu cerinþele de guvernanþã aplica-
bile, (ii) sã aibã în structura de guver-
nanþã un comitet de audit format în
majoritate din directori neexecutivi inde-
pendenþi, informaþii ce trebuie detaliate
în raportul anual. Plecând de la cerin-
þele comune, au fost urmãrite patru cri-
terii informaþionale în cadrul rapoartelor
anuale ºi anume: 

(1) existenþa raportului de guvernanþã
corporativã; 

(2) furnizarea informaþiilor despre exis-
tenþa comitetului de audit, rolul ºi
responsabilitãþile sale; 

(3) detalierea informaþiilor privitoare la
componenþa comitetului de audit; 

(4) prezentarea voluntarã a intenþiilor
companiei în ceea ce priveºte se-
lectarea auditorului extern pentru
exerciþiul financiar urmãtor. 

Subliniem faptul cã ultimul criteriu nu
reprezintã o obligaþie de divulgare im-
pusã companiilor româneºti conside-
rate în eºantion.

Examinarea rapoartelor anuale pentru
cele douã exerciþii consecutive – 2008,
respectiv 2009 – dezvãluie o serie de
neconformitãþi cu reglementãrile rele-
vante în ceea ce priveºte segmentul
companiilor româneºti. Astfel, în con-
textul primului criteriu (fig. 6), rezul-
tatele indicã faptul cã, în timp ce toate
companiile strãine se achitã onorabil de

aceastã obligaþie de raportare, o sin-
gurã companie autohtonã – Transelec-
trica – prezintã declaraþia „aplici sau
explici”, dar numai în cadrul raportului
anual aferent exerciþiului 2009. Evident,
lipsa acesteia din contextul rapoartelor
anuale priveazã utilizatorii de o serie de
informaþii importante, mai ales în con-
textul crizei actuale (Dobroþeanu C.L. et
al., 2010).

Deºi informarea realizatã de cãtre
firmele strãine în contextul celui de-al
doilea criteriu (fig. 7) – furnizarea infor-
maþiilor despre existenþa, rolul ºi
responsabilitãþile comitetului de audit –
este calitativ superioarã, se cuvine sã
remarcãm faptul cã balanþa companii
româneºti-companii strãine este mai
echilibratã (patru la patru), în ambii ani
de raportare. De altfel, este perfor-
manþa cea mai bunã înregistratã de
companiile autohtone dintre toate cri-
teriile analizate. Rapoartele firmelor bri-
tanice ºi americane detaliazã respon-
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sabilitãþile comitetului de audit ºi rolul
efectiv jucat de acesta în cursul exerciþi-
ului încheiat, cu accent pe activitãþile de
raportare financiarã, audit extern ºi
intern monitorizarea ºi evaluarea ris-
curilor. Astfel, deºi nu este impus prin
reglementãri, în trei din patru cazuri
raportul anual conþine de fapt ºi un
raport de activitate al comitetului de
audit de câteva pagini. În cazul com-
paniilor româneºti, analiza trebuie însã
structuratã pe douã planuri. În primul
rând, în cazul companiilor care se con-
formeazã cu criteriul analizat – BRD,
Petrom, Transelectrica ºi Banca Transil-
vania – informaþiile oferite sunt com-
plete, dar nu exced cerinþele de ra-
portare. De altfel, chiar codul de guver-
nanþã al BVB este superficial la acest
capitol, responsabilitãþile comitetului de
audit fiind extrem de sumar descrise.
Deºi aceste responsabilitãþi sunt mult
mai bine conturate ºi completate în
cadrul recentului ghid de implementare
emis de BVB, acesta nu era în vigoare
la data publicãrii rapoartelor anuale,
astfel încât nu l-am putut considera
drept un reper în studiul realizat. Ceea
ce surprinde neplãcut vizeazã lipsa de
performanþã a celorlalte ºase companii
româneºti din eºantion: în rapoartele lor
nu existã nici mãcar un indiciu despre o
posibilã existenþã a comitetului de audit,
pentru nici unul dintre anii de raportare
consideraþi! 

În cazul celui de-al treilea criteriu (fig. 8)
– detalierea informaþiilor privitoare la
componenþa comitetului de audit – doar
trei companii autohtone prezintã sufi-
cient de detaliat astfel de informaþii. Nu
este greu de dedus cã acestea sunt din
rândul celor care au performat ºi în
cazul criteriului precedent: BRD,
Petrom ºi Transelectrica. Astfel, putem
remarca faptul cã, în timp ce la douã
companii româneºti nu au survenit
modificãri în componenþa comitetului de
audit, la Petrom, în 2009 a avut loc o
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schimbare integralã a membrilor aces-
tuia, fãrã a fi prezentate însã ºi moti-
vele. Cu toate acestea auditorii externi
nu au fost schimbaþi. Sã înþelegem cã a
fost vorba de o insatisfacþie a acþionari-
atului faþã de performanþele comitetului
vechi sau de aplicarea procedurii de
rotaþie?! În timp ce remarcãm din nou
lipsa de conformitate a 70% din numã-
rul companiilor româneºti cu cerinþele
de raportare aplicabile, componenta
strãinã a eºantionului „trece cu brio” ºi
acest test în proporþie de 100%. Câteva
observaþii se impun însã ºi în acest con-
text. Toate cele patru companii au ope-
rat schimbãri în componenþa comitetu-
lui de audit însã, cu o singurã excepþie,
toate schimbãrile au survenit fie în baza
unei proceduri obligatorii de rotaþie a
membrilor acestuia, fie din cauza retra-
gerii la pensie a unor directori neexecu-
tivi independenþi. Doar AIG a operat în
2009 o schimbare a garniturii, pãstrând
totuºi un membru din comitetul de audit
precedent, fiind singurul caz pe care-l

putem considera cã reflectã insatisfac-
þia faþã de serviciile profesionale ale
membrilor vechiului comitet de audit.
Rapoartele anuale ale acestor companii
prezintã detaliat motivele schimbãrilor
operate, ba mai mult, enunþã pentru
exerciþiul urmãtor care sunt membrii
cãrora le expirã mandatul sau care ur-
meazã sã se pensioneze. În fine, cel
de-al patrulea criteriu (fig. 9) – prezen-
tarea voluntarã a intenþiilor companiei
în ceea ce priveºte selectarea auditoru-
lui extern pentru exerciþiul financiar ur-
mãtor – oferã indicii despre viziunea de
continuitate, autoritatea comitetului de
audit, respectiv susþinerea de care se
bucurã acesta ºi auditorii externi în ca-
drul companiei raportoare. Asta pentru
cã propunerea avansatã de comitetul
de audit pentru un anume auditor tre-
buie validatã de consiliul de suprave-
ghere/administraþie, respectiv de acþio-
nari. În ciuda faptului cã nu este o infor-
maþie obligatoriu de divulgat în cazul
companiilor BET-10, am avut plãcuta

surprizã sã constatãm cã o companie –
Petrom – prezintã astfel de informaþii în
ambele perioade de raportare. Pe seg-
mentul companiilor strãine, toate deta-
liazã acest aspect în rapoartele lor
anuale. 

Concluzii
În pofida limitelor informaþionale ºi a
celor impuse de dimensiunea eºantio-
nului, rezultatele obþinute în baza stu-
diului nostru ne permit sã formulãm o
serie de concluzii pertinente. Aºa cum
am arãtat, în ceea ce priveºte informa-
þia transmisã de cãtre auditorii externi în
raportul de audit este, în general, adec-
vatã cadrului de raportare reþinut drept
reper pentru practicile de audit. Utiliza-
rea limbajului profesional în cadrul ra-
poartelor de audit este fireascã, dupã
cum este firesc ca el sã nu fie inteligibil
oricui – este limbajul unei profesii, con-
struit, asimilat ºi rafinat prin studiu ºi
experienþã. Prin urmare, considerãm cã
insinuãrile utilizatorilor privind discre-
panþele de percepþie ºi aºteptãri deter-
minate de limbaj sunt nedrepte. Dacã
existã o discrepanþã realã, atunci, în
opinia noastrã, este mai curând datoria
celor ce acuzã sã evolueze sã-ºi extin-
dã orizontul de cunoaºtere ºi sã se ridi-
ce la înãlþimea aºteptãrilor auditorilor. 

Deºi, în marea lor majoritate, rapoartele
de audit analizate prezintã opinii fãrã
rezerve în contextul crizei financiare în
plinã desfãºurare, nu trebuie pierdut din
vedere cã auditorii externi nu au misi-
unea de a elibera un „certificat de sãnã-
tate despre starea pacienþilor lor” sau
de a „prescrie medicamentele curative”!
Ar fi chiar lipsit de eticã faþã de alte pro-
fesii care au acest rol. Auditorii externi
evalueazã calitativ ºi cantitativ informa-
þiile ce trebuiau divulgate în conformi-
tate cu cadrul de raportare reþinut drept
reper de cãtre clienþii lor. Atâta vreme
cât raportãrile financiare examinate co-
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respund criteriilor de evaluare – ºi cei
ce au rãbdare se pot convinge ei înºiºi
cã informaþiile legate de riscurile asoci-
ate crizei financiare sunt extensiv abor-
date în majoritatea rapoartelor anuale
ale companiilor – opinia auditorilor este
în mod firesc una fãrã rezerve. 

În fine, dacã serviciile de audit prestate
de auditorii externi nu ar fi fost valoriza-
te în primul rând de cãtre cei cãrora li se
adreseazã, primii care ar fi plãtit pentru
asta ar fi fost înºiºi auditorii. Rezultatele
studiului nostru indicã însã faptul cã
tocmai acolo unde criza a lovit din plin,
auditorii externi nu numai cã au fost
pãstraþi, dar au obþinut ºi onorarii mult
mai mari. Oare asta sã însemne cã
auditul extern nu este util?! Ar fi cineva
dispus sã plãteascã mai mult pentru
ceva inutil?! 

Analiza informaþiilor divulgate de cãtre
companii privitoare la guvernanþa cor-
porativã în cadrul studiului nostru pare
sã contrazicã proverbialul argument in-
vocat de mult prea multe ori în literatu-
ra de specialitate ºi în discursurile ofi-
cialilor: „practicile solide de guvernanþã
corporativã protejeazã companiile de
ºocurile externe”. Iatã cã, de aceastã
datã, nu a fost chiar aºa! Firmele strã-
ine selectate în eºantion erau lideri pe
pieþele internaþionale care se confor-
mau reglementãrilor de guvernanþã im-
puse, oricât de costisitoare au fost. Ce
argument mai bun ar putea fi adus de-
cât faptul cã, ºi dupã „naþionalizarea”
GM, comitetul de audit al companiei ºi
auditorii externi au fost pãstraþi?! Cu
toate acestea, ºocul le-a lovit mai rãu
decât pe cele care nici mãcar nu s-au
preocupat sã raporteze dacã ºi-au con-
stituit un comitet de audit! Ar trebui
reflectat mai mult asupra argumentelor
teoretice lansate doar pentru a justifica
existenþa sau înfiinþarea unei alte co-
misii globale care, eventual, va produce
un alt raport, ale cãrui recomandãri vor
fi din nou experimentate pe pielea ºi pe
cheltuiala firmelor!
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Introducere
Una din trãsãturile mediului de afaceri o constituie dinamica
acestuia, proces care implicã restructurãri ºi reorganizãri ale
afacerilor, în scopul reducerii costurilor sau al maximizãrii

profitului. Pentru a dezvolta afacerile existente sau pentru
diversificarea activitãþilor, entitãþile se orienteazã în unele
cazuri spre achiziþia unor noi afaceri. În funcþie de condiþiile
pieþei ºi factori conjuncturali, dar ºi de valoarea activelor nete
aferente afacerii dobândite, preþul plãtit pentru afacere poate

Consideraþii privind 
tratamentul contabil
al achiziþiilor de afaceri
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sã fie peste valoarea justã a afacerii dobândite sau sub
nivelul acesteia.

Entitatea stabileºte tratamentul contabil al diferenþei rezultate
ca urmare a achiziþiei ºi procedeazã la efectuarea înregis-
trãrilor corespunzãtoare în contabilitate, plecând de la rapor-
tul între preþul plãtit pentru afacere ºi valoarea justã a acti-
velor nete, stabilitã pentru aceasta.

Metodologia de 
cercetare

Autorii prezentului articol au analizat prevederile referitoare
la fondul comercial, cuprinse în Standardele Internaþionale
de Raportare Financiarã (IFRS), dar ºi în reglementãrile con-
tabile naþionale. Având în vedere importanþa fondului comer-
cial prezentat în situaþiile financiare anuale individuale ale
operatorilor economici, autorii au plecat de la prevederile
contabile aplicabile operatorilor economici ºi s-au oprit la cele
douã categorii de situaþii care pot genera diferenþe aferente
fondului comercial, corespunzãtor afacerilor achiziþionate.

Deºi uneori referinþa la „fond comercial” are semnificaþia fon-
dului comercial pozitiv, pentru a nu crea confuzii ºi pãstrând,
totodatã, terminologia contabilã, natura fondului comercial
este prezentatã explicit în continuare, respectiv fond comer-
cial pozitiv sau fond comercial negativ.

Operatorii economici aplicã la întocmirea situaþiilor financiare
anuale Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-
a a Comunitãþilor Economice Europene, aprobate prin Ordi-
nul ministrului finanþelor publice nr. 3055/2009. Recent, au
fost aduse unele modificãri ºi completãri acestor reglemen-
tãri, prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 2.869/2010.

Existã ºi operatori economici care întocmesc situaþii financia-
re anuale consolidate în baza IFRS, dar acest aspect nu con-
stituie obiectul prezentului articol.

Fondul comercial 
pozitiv 

În forma iniþialã, Reglementãrile contabile conforme cu Direc-
tiva a IV-a a Comunitãþilor Economice Europene au prevãzut
un tratament contabil explicit doar pentru fondul comercial
pozitiv care apare în situaþiile financiare anuale (individuale).

Astfel, potrivit reglementãrilor contabile menþionate (pct. 83),
fondul comercial reprezintã diferenþa dintre costul de achiziþie

ºi valoarea justã la data tranzacþiei a pãrþii din activele nete
achiziþionate de cãtre o entitate. Ca urmare, fondul comercial
pozitiv corespunde situaþiei în care costul de achiziþie este
mai mare decât valoarea justã, la data tranzacþiei, a afacerii
achiziþionate de cãtre o entitate.

Reglementãrile contabile aplicabile operatorilor economici
prevãd condiþiile în care fondul comercial se poate recu-
noaºte în situaþiile financiare anuale individuale, respectiv
numai în cazul transferului tuturor activelor sau al unei
pãrþi a acestora ºi, dupã caz, ºi de datorii ºi capitaluri
proprii, indiferent dacã este realizat ca urmare a
cumpãrãrii sau ca urmare a unor operaþiuni de fuziune. 

O condiþie esenþialã pentru a recunoaºte fondul comercial
este aceea ca transferul sã fie în legãturã cu o afacere,
reprezentatã de un ansamblu integrat de activitãþi ºi active
organizate ºi administrate în scopul obþinerii de profituri,
înregistrãrii de costuri mai mici sau alte beneficii.

Pentru recunoaºterea în contabilitate a activelor ºi datoriilor
primite cu ocazia achiziþiei unei afaceri, entitãþile trebuie sã
procedeze la evaluarea la valoare justã a elementelor primi-
te, în scopul determinãrii valorii individuale a acestora. Re-
glementãrile contabile prevãd cã evaluarea în vederea deter-
minãrii valorii juste se efectueazã, de regulã, de cãtre profe-
sioniºti calificaþi în evaluare, membri ai unui organism profe-
sional în domeniu, recunoscut naþional ºi internaþional.

Faþã de reglementãrile anterioare aplicabile operatorilor eco-
nomici (Reglementãrile contabile conforme cu directivele
europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 1.752/2005, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare), re-
glementãrile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finan-
þelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, cuprind prevederea expresã referitoare la dobândi-
rea unei afaceri, pentru a se evita recunoaºterea unui even-
tual fond comercial în legãturã cu active individuale achizi-
þionate. 

În cazul acestor din urmã cumpãrãri, în costul de achiziþie al
activului trebuie cuprinse toate elementele care sunt
atribuibile direct bunului respectiv. Dacã în valoarea activului
au fost incluse elemente care majoreazã artificial valoarea
acestuia, cu ocazia inventarierii, în scopul prezentãrii în bilanþ
a activelor la o valoare realã, normele privind efectuarea
inventarierii impun aplicarea principiului prudenþei, cu impli-
caþiile care decurg de aici (înregistrarea unor ajustãri pentru
depreciere).

Cuprinderea unor prevederi mai stricte pentru fondul comer-
cial pozitiv a fost determinatã ºi de faptul cã s-au constatat
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cazuri în care entitãþile au recunoscut fond comercial pozitiv
în situaþiile financiare anuale individuale, ca urmare a unor
operaþiuni de achiziþii individuale, cu efect asupra valorii
activelor prezentate în situaþiile financiare anuale.

TRATAMENTUL CONTABIL AL FONDULUI COMERCIAL

POZITIV

Recunoaºterea în contabilitate a fondului comercial pozitiv se
face cu îndeplinirea criteriilor de recunoaºtere, prevãzute de
reglementãrile contabile aplicabile.

În procesul de dezvoltare a unei afaceri se întâmplã frecvent
ca valoarea la care poate fi vândutã o afacere sã fie mai
mare decât valoarea justã a activelor nete corespunzãtoare.
În astfel de situaþii se poate vorbi de existenþa unui fond co-
mercial generat intern, pentru care reglementãrile contabile
naþionale (pct. 83 alin. (3)) au prevederi explicite.

Astfel, fondul comercial generat intern nu se recunoaºte
ca activ deoarece nu este o resursã identificabilã (adicã nu
este separabil ºi nici nu decurge din drepturi legale, contrac-
tuale sau de altã naturã), controlatã de entitate, care sã poatã
fi evaluatã credibil la cost. Motivaþia nerecunoaºterii fondului
comercial intern este aceea cã, pe de o parte, nu sunt înde-
plinite criteriile de recunoaºtere a imobilizãrilor necorporale,
prezentate mai sus, iar, pe de altã parte, acest fond comer-
cial nu poate fi evaluat ºi nici nu poate fi determinat costul
acestuia deoarece nu se poate proceda la separarea cheltu-
ielilor efectuate cu funcþionarea entitãþii, de cele legate de
fondul comercial.

Interdicþia de a recunoaºte fondul comercial generat intern
este cuprinsã ºi în IAS 38 „Imobilizãri necorporale”, nefiind
îndeplinite condiþiile de recunoaºtere pentru active.

În cazul în care sunt îndeplinite criteriile de recunoaºtere ºi
fondul comercial este tratat ca un activ, se au în vedere
prevederile referitoare la tratamentul aplicabil imobilizãrilor
necorporale, respectiv cerinþa de amortizare a acestuia, arti-
col contabil 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea imobilizãrilor” = 2807 „Amortizarea fondului comercial”.

În ceea ce priveºte durata de amortizare, reglementãrile con-
tabile prevãd cã fondul comercial se amortizeazã, de regulã,
în cadrul unei perioade de maximum cinci ani. Totuºi, entitã-
þile pot sã amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-
o perioadã de peste cinci ani, cu condiþia ca aceastã pe-
rioadã sã nu depãºeascã durata de utilizare economicã a
activului ºi sã fie prezentatã ºi justificatã în notele explicative
la situaþiile financiare anuale.

Ca urmare, fondul comercial pozitiv se prezintã în situaþiile fi-
nanciare anuale la cost minus ajustãrile de valoare.

Spre deosebire de reglementãrile contabile naþionale, care
prevãd amortizarea fondului comercial, cu posibilitatea înre-
gistrãrii, cu ocazia inventarierii, ºi a unor ajustãri provizorii
pentru deprecierea acestuia, Standardele Internaþionale de
Raportare Financiarã nu permit amortizarea fondului comer-
cial. Astfel, potrivit IFRIC 10 „Raportarea financiarã interi-
marã ºi deprecierea”, entitãþile evalueazã fondul comercial,
la finele fiecãrei perioade de raportare, ºi recunosc depre-
cierea aferentã în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea acti-
velor”. Totuºi, entitatea nu poate relua o pierdere din depre-
cierea fondului comercial, recunoscutã într-o perioadã interi-
marã anterioarã.

Ca urmare, fãrã a fi identice, unele dintre prevederile referi-
toare la recunoaºterea fondului comercial pozitiv în situaþiile
financiare anuale individuale, potrivit reglementãrilor con-
tabile naþionale, sunt în concordanþã cu IFRS, de exemplu,
punerea acestuia în relaþie cu afacerea achiziþionatã sau
testarea sa pentru depreciere.

Fondul comercial 
negativ 

Fondul comercial negativ corespunde situaþiei în care costul
de achiziþie al afacerii achiziþionate de cãtre o entitate este
mai mic decât valoarea justã a activelor nete achiziþionate, la
data tranzacþiei.

Referinþe la fondul comercial negativ care poate fi evidenþiat
în situaþiile financiare anuale individuale au fost aduse prin
Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 2869/2010 pentru
modificarea ºi completarea unor reglementãri contabile.
Potrivit acestuia, tratamentul fondului comercial negativ, înre-
gistrat în situaþiile financiare anuale individuale, este acelaºi
cu cel aplicabil fondului comercial negativ constatat cu ocazia
întocmirii situaþiilor financiare anuale consolidate. 

Având în vedere actualul context economico-financiar, sunt
tot mai frecvente situaþiile în care o entitate achiziþioneazã o
afacere pentru care costul de achiziþie este sub valoarea
justã a acesteia. În aceste condiþii, se pune problema trata-
mentului contabil aplicabil elementelor achiziþionate, luând în
considerare faptul cã uneori astfel de achiziþii avantajoase
sunt condiþionate de anumite acþiuni ulterioare.

Totodatã, tratamentul contabil al fondului comercial negativ,
respectiv transferul acestuia la venituri, este determinat de
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elementele bilanþiere cãrora le poate fi asociat plusul de va-
loare înregistrat, respectiv elemente de natura imobilizãrilor
sau a activelor circulante.

Astfel, dacã plusul de valoare determinat în urma evaluãrii
efectuate cu ocazia preluãrii afacerii este asociat unor imobi-
lizãri amortizabile, acest plus de valoare va genera cheltuieli
în perioada urmãtoare fie cu deprecierea imobilizãrilor, fie la
scoaterea din evidenþã a acestora. În aceste condiþii, pentru
plusul de valoare se aplicã un tratament contabil similar sub-
venþiilor pentru investiþii. 

Ca urmare, transferul la venituri al sumelor înregistrate la fon-
dul comercial negativ se efectueazã pe mãsura recunoaºterii
în contabilitate a cheltuielilor corespunzãtoare cu amorti-
zarea sau la scoaterea din evidenþã a imobilizãrilor amortiz-
abile.

Potrivit reglementãrilor contabile aplicabile (pct. 83 alin. (5)
din Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunitãþilor Economice Europene ºi pct. 52 din Regle-
mentãrile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comu-
nitãþilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministru-
lui finanþelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare), la întocmirea situaþiilor financiare anuale
individuale, o valoare care corespunde unui fond comercial
negativ poate fi transferatã în contul de profit ºi pierdere
numai:

a) dacã aceastã diferenþã corespunde previziunii, la data
achiziþiei, a unor rezultate viitoare nefavorabile ale en-
titãþii în cauzã sau previziunii unor costuri pe care enti-
tatea respectivã urmeazã sã le efectueze, în mãsura în
care o asemenea previziune se materializeazã; sau

b) în mãsura în care diferenþa corespunde unui câºtig reali-
zat.

De subliniat cã prevederile de mai sus, referitoare la condiþi-
ile de transfer în rezultatul perioadei, al fondului comercial
negativ, constituie singurele precizãri din Directiva a VII-a a
Comunitãþilor Economice Europene privind conturile consoli-
date, privind acest element.

Reglementãrile contabile naþionale aduc unele explicaþii în
acest sens. Astfel, în vederea recunoaºterii fondului comer-
cial negativ, o entitate trebuie sã se asigure cã nu au fost
supraevaluate activele identificabile achiziþionate ºi nu
au fost omise sau subevaluate datoriile. Acesta este,
poate, elementul cel mai important care obligã entitatea nu
numai sã se asigure, dar sã ºi demonstreze cã afacerea a
fost achiziþionatã în condiþii favorabile.

În mãsura în care fondul comercial negativ se raporteazã la
pierderi ºi cheltuieli viitoare aºteptate, ce sunt identificate în
planul pentru achiziþie al achizitorului ºi pot fi mãsurate cre-
dibil, dar care nu reprezintã datorii identificabile la data achi-
ziþiei, acea parte a fondului comercial negativ trebuie
recunoscutã ca venit în contul de profit ºi pierdere, atunci
când sunt recunoscute aceste pierderi ºi cheltuieli viitoare.

Ca urmare, prevederile de mai sus subliniazã principiul
corelãrii veniturilor cu cheltuielile.

TRATAMENTUL CONTABIL AL FONDULUI COMERCIAL
NEGATIV

Þinând cont de prevederile de mai sus, tratamentul contabil
al fondului comercial negativ, prevãzut de Reglementãrile
contabile conforme cu directivele europene, este cel cores-
punzãtor veniturilor în avans, categorie din care mai fac parte
conturile 472 „Venituri înregistrate în avans” ºi 475 „Subvenþii
pentru investiþii”. Ca ºi în cazul veniturilor aferente subvenþi-
ilor, este importantã identificarea elementelor cãrora le core-
spunde fondul comercial negativ, pentru a se cunoaºte
momentul transferãrii acestuia în veniturile perioadei, articol
contabil 2075 „Fond comercial negativ” = 7815 „Venituri din
fondul comercial negativ”.

În mãsura în care fondul comercial negativ nu se raporteazã
la pierderi ºi cheltuieli viitoare aºteptate, care pot fi mãsurate
în mod credibil la data achiziþiei, acest fond comercial nega-
tiv trebuie recunoscut ca venit în contul de profit ºi pierdere,
dupã cum urmeazã:

a) valoarea fondului comercial negativ ce nu depãºeºte va-
lorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizi-
þionate trebuie recunoscutã ca venit atunci când benefici-
ile economice viitoare cuprinse în activele identificabile
amortizabile achiziþionate sunt consumate, deci, de-a lun-
gul perioadei de viaþã utilã rãmasã a acelor active. În
acest caz, recunoaºterea în contul de profit ºi pierdere a
fondului comercial negativ se efectueazã concomitent cu
evidenþierea cheltuielilor cu amortizarea imobilizãrilor cor-
porale dobândite, respectiv a cheltuielilor cu valoarea
neamortizatã a acestora, înregistratã pe seama cheltu-
ielilor (ct. 6583 „Cheltuieli privind activele cedate ºi alte
operaþii de capital”) la cedarea sau vânzarea acelor imo-
bilizãri;  ºi

b) valoarea fondului comercial negativ în exces faþã de va-
lorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizi-
þionate trebuie recunoscutã ca venit în mod imediat. 
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Ca urmare, achiziþia în condiþii avantajoase a unei afaceri
genereazã venituri imediate doar dacã aceasta presupune
inexistenþa unor active amortizabile sau existenþa lor în sumã
foarte micã, comparativ cu diferenþa rezultatã, lucru puþin
probabil sã existe în practicã. 

Concluzia este, aºadar, cã în baza reglementãrilor contabile
aplicabile operatorilor economici o eventualã achiziþie a unei
afaceri, pentru care preþul plãtit este sub valoarea justã a
activelor nete corespunzãtoare, nu conduce automat la
recunoaºterea diferenþei în contul de profit ºi pierdere.

Exemplificãm, în continuare, achiziþia de cãtre o societate
comercialã a unei afaceri cãreia îi corespund urmãtoarele
elemente:

- imobilizãri corporale în sumã (netã) de 150.000 lei, amor-
tizabile pe o duratã rãmasã de 5 ani;

- stocuri materiale, în sumã de 2.500 lei;

- disponibilitãþi în conturi la bãnci, în sumã de 2.500 lei;

- datorii faþã de furnizori, în sumã de 80.000 lei;

- datorii faþã de creditori, în sumã de 35.000 lei.

Se considerã cã valorile elementelor menþionate sunt cele
juste, fiind stabilite cu ocazia achiziþiei afacerii, ºi nu existã
cheltuieli viitoare identificate cu ocazia achiziþiei. Ca urmare,
afacerea dobânditã valoreazã (150.000 + 2.500 + 2.500) –
(80.000 + 35.000) = 155.000 – 115.000 = 40.000 lei.

Variantele analizate pleacã de la urmãtoarele valori ale cos-
tului de achiziþie:

a) cost de achiziþie de 55.000 lei, deci existã o diferenþã
plãtitã peste valoarea justã a afacerii (40.000 lei), situaþie
în care evidenþierea în contabilitate a elementelor prelu-
ate se efectueazã prin articolul contabil:

170.000 % = % 170.000
21x 401

150.000 Imobilizãri Furnizori/ 80.000
corporale datorii preluate

30x 462
2.500 Stocuri de materii    Creditori diverºi         35.000

prime ºi materiale

512 401
2.500 Conturi curente         Furnizori/ 55.000

la bãnci cost de achiziþie

2071
15.000 Fond comercial pozitiv

Fondul comercial pozitiv urmeazã a se amortiza pe perioada
de maxim 5 ani (15.000 lei/5 ani = 3.000 lei/an), articol con-
tabil 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imo-
bilizãrilor” = 2807 „Amortizarea fondului comercial”. Se pre-
supune cã pentru fondul comercial constituit nu sunt nece-
sare nici evidenþierea unor pierderi suplimentare cu
deprecierea, nici stabilirea unei durate mai mari de amorti-
zare.

b) cost de achiziþie de 20.000 lei, deci existã o diferenþã ne-
gativã faþã de valoarea justã a afacerii (40.000 lei). În
acest caz, diferenþa de 20.000 lei (40.000 – 20.000 lei) se
analizeazã mai întâi prin corelare cu valoarea activelor
nemonetare identificabile dobândite, stabilindu-se cã
aceasta corespunde imobilizãrilor amortizabile. Întrucât
din analiza efectuatã a rezultat cã societatea comercialã
va obþine în viitor beneficii suplimentare din utilizarea imo-
bilizãrilor amortizabile, se considerã cã întreaga sumã de
20.000 lei este asociatã acestora.

În acest caz, evidenþierea în contabilitate a operaþiunii de pre-
luare a elementelor de active ºi datorii se efectueazã prin arti-
colul contabil:

155.000 % = % 155.000

21x 401
150.000 Imobilizãri corporale     Furnizori/ 80.000

datorii preluate

30x 462
2.500 Stocuri de materii   Creditori diverºi         35.000

prime ºi materiale

512 401
2.500 Conturi curente         Furnizori/ 20.000

la bãnci cost de achiziþie

2075
Fond comercial          20.000

negativ

Fondul comercial negativ urmeazã a fi reluat la venituri pe
durata rãmasã de amortizare a imobilizãrilor corporale. Deci,
pentru fiecare din cei 5 ani rãmaºi de amortizare, concomi-
tent cu înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea (150.000/5
ani = 30.000 lei/an), se va proceda la diminuarea veniturilor
amânate (20.000/5 ani = 4.000 lei/an), articol contabil 2075
„Fond comercial negativ” = 7815 „Venituri din fondul comer-
cial negativ”. 

c) Reluãm parþial exemplul de la lit. b) de mai sus, când cos-
tul de achiziþie al afacerii este de 20.000 lei, dar clauza prin-
cipalã din contractul de achiziþie o reprezintã suportarea de
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cãtre cumpãrãtor a unor cheltuieli ulterioare achiziþiei afa-
cerii. Aceste cheltuieli sunt determinate de efectuarea unor
plãþi compensatorii, în douã tranºe egale de 10.000 lei, cãtre
persoanele care vor fi disponibilizate ulterior achiziþiei, ca
urmare a unui proces accelerat de restructurare.

În acest caz, transferul în rezultatul perioadei, al fondului
comercial negativ (20.000 lei/2 = 10.000 lei) se efectueazã
concomitent cu recunoaºterea cheltuielilor care au generat
acest fond comercial, articol contabil 641 „Cheltuieli cu salari-
ile personalului” = 4281 „Alte datorii în legãturã cu persona-
lul”. 

Pentru simplificare, se considerã cã operaþiunea de restruc-
turare a fost rapidã ºi anterioarã sfârºitului de exerciþiu, ast-
fel cã nu a mai fost necesarã constituirea unui provizion pen-
tru restructurare. 

În cazul în care ar fi intervenit etapa de constituire a
provizionului, reluarea la venituri a fondului comercial negativ
s-ar fi efectuat cu ocazia constituirii provizionului, articol con-
tabil 6812 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele” =
1514 „Provizioane pentru restructurare”.

O precizare explicitã referitoare la provizioanele pentru re-
structurare este cuprinsã în Reglementãrile contabile con-
forme cu Directiva a IV-a a Comunitãþilor Economice Eu-
ropene, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr.
3055/2009, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. 

Astfel, un asemenea provizion se recunoaºte nu numai în
situaþiile financiare anuale consolidate, dar ºi în cele indivi-
duale.

De subliniat cã tratamentul fondului comercial negativ, pre-
vãzut mai sus, se bazeazã pe Reglementãrile contabile con-
forme cu directivele europene ºi nu pe Standardele Inter-
naþionale de Raportare Financiarã.

În ceea ce priveºte evidenþierea în contabilitate (înregistrãrile
contabile efectuate), menþionãm cã aceasta a fost prezentatã
simplificat, în condiþiile în care nu se poate efectua asocierea
directã între un singur element de natura activelor ºi un sin-
gur element de natura datoriilor. În cazul entitãþilor ale
cãror programe informatice nu permit asemenea înre-
gistrãri contabile, acestea pot utiliza ca element de legã-
turã contul 891 „Bilanþ de deschidere”.

Având în vedere cã achiziþiile de afaceri se realizeazã, de
obicei, în contextul reorganizãrii societãþilor, la contabilizarea
operaþiunilor se vor avea în vedere ºi prevederile legislaþiei
care reglementeazã astfel de operaþiuni. 

Concluzii
Definiþia fondului comercial pleacã de la aceleaºi elemente,
respectiv costul de achiziþie ºi valoarea justã a afacerii
dobândite, indiferent cã este vorba de fond comercial pozitiv
sau fond comercial negativ. 

Aceasta pentru cã scopul reorganizãrii unei afaceri este
acelaºi, fie cã ne referim la o entitate luatã individual, fie cã
avem în vedere reorganizãri în cadrul grupului.

Prin ideile cuprinse în prezentul articol, autorii ºi-au propus
sã se concentreze pe exemplificarea unor cazuri în care, ca
urmare a condiþiilor de negociere pentru achiziþia unei afa-
ceri, cumpãrãtorul plãteºte la data achiziþiei un preþ mai mic
decât valoarea justã a afacerii dobândite, deºi o asemenea
situaþie poate avea ataºate, în cele mai multe cazuri, obligaþii
adiþionale în sarcina acestuia. 

Referitor la diferenþele negative rezultate din achiziþii, trata-
mentul acestora în baza IFRS urmeazã a fi prezentat într-un
articol viitor.

Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 3.055/2009 pentru
aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu direc-
tivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 766 ºi 766 bis/10.11.2009;

Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 2.869/2010 pentru
modificarea ºi completarea unor reglementãri contabile,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
882/29.12.2010;

Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.752/2005 pentru
aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu direc-

tivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.080 ºi 1.080 bis/30.11.2005, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;

Directiva a VII-a a Comunitãþilor Economice Europene
83/349/CEE din data de 13 iunie 1983 privind conturile
consolidate, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 193 din data de 18 iulie 1983, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare;

IASB, Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã,
ediþia 2010, ISBN 978-1-907026-61-4.
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Introducere
Entitãþile ale cãror situaþii financiare
sunt auditate ar trebui sã implementeze
mecanisme de control intern pe care
auditorul financiar poate sã le utilizeze

în activitatea sa, în procesul de evalu-
are a riscului de control. Controalele
implementate se cuvin a fi verificate ºi
testate de cãtre auditor1 pentru a deter-
mina gradul lor de siguranþã, materiali-
zat în rata de eroare estimatã ca

urmare a acestor teste. Relaþia dintre
rata de eroare ºi mãrimea riscului de
control este cuantificabilã dacã plecãm
de la premiza cã între cele douã mãrimi
existã o relaþie de directã proporþionali-
tate ºi cã valorii maxime a riscului de
control îi corespunde un maxim al erorii
tolerabile în funcþionalitatea controa-
lelor. O asemenea prezentare a acestei
corelaþii este descrisã în Tabelul nr. 1:

În cadrul metodei de eºantionare baza-
tã pe risc, ca urmare a evaluãrii ele-
mentelor riscului de audit (riscul de con-
trol, riscul inerent ºi de nedetectare),
auditorul financiar poate estima dimen-
siunea eºantionului în corelaþie cu
mãrimea populaþiei. 

Metodologia de audit din „Ghidul privind
Auditul Calitãþii”2 ne recomandã un pro-
cedeu de determinare a volumului mi-
nim al eºantionului, pentru diferite con-
turi sau clase de conturi, într-o pre-
zentare tehnicã diferitã. În acest caz,
volumul minim porneºte de la o dimen-
siune consideratã de bazã (popula-
þie/prag de semnificaþie) care este ajus-
tatã în funcþie de factorul de risc ine-
rent/specific, factorul de risc de control
ºi factorul de relevanþã acordat revizuirii
analitice. Factorul de risc de control
este evaluat ca urmare a activitãþii de
documentare ºi testare a sistemelor de
contabilitate ºi de control din cadrul
secþiunii C – „Sisteme contabile ºi con-
troale interne”. Acest factor poate
prezenta un risc ridicat (valoare 1) sau
un nivel scãzut (valoare 5). Modalitatea
de ajustare a volumului minim al eºan-
tionului se referã la împãrþirea acestei
valori la nivelul factorului de risc. Ob-
servãm cã modalitatea de calcul este
mai simplã în acest caz, în comparaþie
cu metoda recomandatã de cãtre „Nor-
mele minimale”, dar nu se funda-

Sondajul statistic
al testelor de 
control - aspecte
practice

* ACCA, Auditor financiar, Altrix Consulting SRL, Sibiu, e-mail: coracioni@accamail.com
1 CAFR, Norme minimale de audit, Ed. Economicã, Bucureºti, 2001, pag. 64
2 CAFR, Ghid privind auditul calitãþii, Ed. Irecson, Bucureºti, 2010, pag. 60
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menteazã pe calculul direct al unei rate
de eroare a testelor de control. În opinia
noastrã este necesar ca evaluarea fac-
torului de risc de control sã fie funda-
mentatã pe determinarea ratei de
eroare / deviaþie a controalelor imple-
mentate de cãtre conducerea entitãþii
pe baza testelor de control efectuate în
mod sistematic.

Problematica pe care dorim sã o pre-
zentãm în cadrul articolului este o mo-
dalitate practicã de determinare a
eºantionului alcãtuit din teste de con-
trol. Determinarea volumului eºantionu-
lui testelor de control este prezentatã
teoretic în cadrul ISA 530 – „Eºan-
tionarea în audit”, dar nu face obiectul
unei abordãri în cadrul „Normelor mini-
male”, precum ºi al „Ghidului privind
Auditul Calitãþii”.

Metodologia ºi
obiectivele cercetãrii

Scopul acestui articol îl constituie în
principal îmbogãþirea informaþiei de
specialitate referitoare la tipologia
testelor de control, dar ºi necesitatea
diversificãrii abordãrii practice a meto-
delor de eºantionare pentru practicienii

auditori financiari din România. Obiec-
tivul articolului este prezentarea unei
metode practice de eºantionare statis-
ticã în abordarea testelor de control,
împreunã cu cadrul general al acestui
concept. Lucrarea se înscrie în catego-
ria cercetãrii empirice aplicate, desti-
natã consolidãrii cunoºtinþelor practice
din domeniul metodelor de eºantionare
cu aplicabilitate în auditul financiar, în
scopul perfecþionãrii instrumentarului
specific profesiei. Sursele de informare
documentarã prezentate în bibliografie
fac parte din domeniul aplicat al teoriei
statistice, dar ºi al literaturii de speciali-
tate din domeniul auditului financiar.

Conceptul de test 
de control

Sintagma „test de control” este definitã
în cadrul Glosarului de Termeni3 aferent
Standardelor Internaþionale de Audit ca
fiind o procedurã de audit proiectatã în
scopul evaluãrii controalelor implemen-
tate în cadrul entitãþilor, din punct de
vedere al eficacitãþii operaþionale de a
preveni, detecta ºi corecta denatu-
rãrile semnificative la nivelul afirmaþiilor.
Detalii referitoare la afirmaþiile condu-
cerii, referitor la faptul cã situaþiile finan-

ciare sunt conforme cu cadrul general
de raportare financiarã aplicabil, sunt
prezentate în cadrul ISA 315 – „Iden-
tificarea ºi evaluarea riscurilor de de-
naturare semnificativã prin înþelegerea
entitãþii ºi a mediului sãu”. Controalele
implementate de cãtre conducere,
management sau alte persoane se
materializeazã în activitãþi specifice
referitoare la autorizare, revizuirea per-
formanþei, procesarea informaþiei, con-
troale fizice, precum ºi la aplicarea prin-
cipiului segregãrii sarcinilor. Aceste
activitãþi de control constituie o compo-
nentã a controlului intern4, alãturi de
mediul de control, evaluarea riscurilor,
informarea ºi comunicarea, dar ºi su-
pervizarea. În principiu, explicaþiile re-
feritoare la tipologia afirmaþiilor se refe-
rã la afirmaþiile cu privire la clase de
tranzacþii ºi evenimente, soldurile con-
turilor la sfârºitul perioadei, precum ºi la
cele referitoare la descriere ºi pre-
zentare (Tabel nr. 2). 

Activitatea de testare a procedurilor de
control poate fi aplicatã la nivel de ele-
ment sau asupra tuturor elementelor
unei populaþii. Problematica deficien-
þelor controlului intern care pot genera
denaturãri semnificative este exemplifi-
catã în cadrul ISA 265 – „Comunicarea
deficienþelor în controlul intern cãtre

3 IFAC, Manual de standarde internaþionale de audit ºi control de calitate - Audit financiar 2009, coeditare CAFR-Ed. Irecson, Bucureºti, 2009, pag.
34

4 Arens, Alvin A.; Loebecke, James K., Audit. O abordare integratã, Ed. Arc, Chiºinãu, 2003, pag. 337
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persoanele însãrcinate cu guvernanþa
ºi cãtre conducere”, cuprinzând as-
pecte diverse, de la detectarea fraudei,
aplicarea unor politici contabile semni-
ficative, evaluarea tranzacþiilor cu pãr-
þile afiliate, pânã la controlul tranzacþi-
ilor deosebite sau nerecurente. Proce-
sul de implementare a controalelor în
cadrul entitãþii este corelat cu evaluarea
riscurilor ºi trebuie sã ofere cu eficienþã
un rãspuns la riscul evaluat. 

Spre exemplu, ISA 550 – „Pãrþi afiliate”
pune în evidenþã faptul cã pãrþile afiliate
pot genera un risc ridicat de eroare
semnificativã din cauza complexitãþii
structurilor ºi tranzacþiilor implicate, pre-
cum ºi a faptului cã aceste tipuri de
tranzacþii pot fi efectuate în afara cursu-
lui normal al afacerilor. În conformitate
cu ISA 550, auditorul trebuie sã înþe-
leagã controalele implementate de
cãtre management pentru:

Identificarea ºi divulgarea relaþiilor
ºi tranzacþiilor cu pãrþi afiliate;

Autorizarea ºi aprobarea tranzacþi-
ilor semnificative cu pãrþi afiliate;

Autorizarea ºi aprobarea tranzacþi-
ilor semnificative în afara cursului
normal al afacerii.

Standardul evidenþiazã faptul cã riscul
inerent este foarte ridicat deoarece
însuºi managementul poate sã încalce
aceste controale (dacã acestea existã)
în cazul în care existã oportunitatea
unor fraude, cum ar fi transferul acti-
velor la preþuri inferioare valorii de piaþã
sau prezentarea unei poziþii sau perfor-
manþe financiare nereale prin derularea
unor operaþiuni prin intermediul unei
entitãþi cu scop special. În acest con-
text, auditorul financiar trebuie sã aplice
proceduri specifice de audit pentru a
testa aceste controale implementate de
cãtre management.

Mecanismul aplicãrii testelor de control
este descris în cadrul cerinþelor stan-
dardului ISA 330 – „Rãspunsul audi-
torului la riscurile evaluate”. Cerinþa
acestui standard este cã auditorul va
proiecta ºi efectua teste ale controalelor
dacã:

evaluarea sa cu privire la riscurile
unor denaturãri semnificative la
nivelul afirmaþiilor se fundamentea-
zã pe faptul cã aceste controale
sunt eficiente;

doar procedurile de fond (teste de
detaliu ºi proceduri analitice) nu pot

asigura probe adecvate de audit la
nivelul afirmaþiilor.

În mod paradoxal, auditorul trebuie sã
proiecteze ºi sã efectueze teste de con-
trol în situaþia în care se bazeazã mai
mult pe eficienþa acestor controale, iar
probele obþinute nu fac decât sã îi con-
firme aceastã încredere. Impactul aces-
tei cerinþe este evident asupra reducerii
volumului procedurilor de audit, în sen-
sul diminuãrii aplicãrii procedurilor de
detaliu în cazul unei abordãri raþionale a
testãrii controalelor. Momentul aplicãrii
testelor de control este, în conformitate
cu ISA 330, foarte important în faza ini-
þialã ºi interimarã deoarece îi va influ-
enþa planificarea efectuãrii auditului; în
mod logic, testele de control preced
efectuarea procedurilor analitice, pre-
cum ºi a testelor de detaliu. Ca modali-
tãþi practice de efectuare a testelor de
control, standardul recomandã com-
binarea intervievãrii cu observarea,
inspecþia fizicã sau reefectuarea anu-
mitor controale. De asemenea, standar-
dul recomandã o ciclicitate de 3 ani în
efectuarea testelor de control, în situa-
þia în care mediul de control are un ca-
racter de stabilitate, în cadrul unei stra-
tegii de audit de rotaþie a realizãrii
testelor de control.
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Problematica testelor
de control ºi ISA 530

– „Eºantionarea 
în audit”

Domeniul de aplicare a ISA 530 include,
printre altele, utilizarea de cãtre auditor
a instrumentului eºantionãrii statistice
sau nestatistice în efectuarea testelor
de control. Spre exemplu, în definirea
riscului de eºantionare, standardul pre-
zintã faptul cã acest risc poate duce la
concluzii eronate în cazul aplicãrii unor
teste ale controalelor în ceea ce priveº-
te eficienþa acestora, ºi anume la con-
cluzia cã aceste controale sunt mai efi-
ciente (încredere exageratã) sau mai
puþin eficiente (lipsã de încredere) decât
sunt în realitate. Cerinþele acestui stan-
dard impun ca în faza de proiectare a
eºantionului, auditorul sã considere
scopul procedurii de audit, precum ºi
caracteristicile populaþiei care va fi
eºantionatã. Obiectivul principal al tes-
telor de control este urmãrirea faptului
dacã o verificare de control a avut loc
pentru o anumitã zonã aferentã situaþii-
lor financiare. În mod particular, la apli-
carea unui test de control trebuie reali-
zatã o evaluare iniþialã a ratei de devia-
þie preconizate, pe baza înþelegerii con-
troalelor sau pe baza examinãrii unui
numãr redus de elemente din cadrul
populaþiei. Practic, standardul recoman-
dã o activitate de pre-testare în aceastã
fazã de determinare a dimensiunii
eºantionului, în scopul verificãrii modului
de funcþionare a controlului verificat. 

Dacã aceastã ratã de deviaþie estimatã
este foarte ridicatã, auditorul trebuie sã
decidã neefectuarea testelor de control
ºi, în consecinþã, sã treacã la o abor-
dare focalizatã pe teste de detaliu ºi
proceduri analitice. Standardul ISA 530

ne prezintã în mod exemplificativ fac-
torii care pot influenþa dimensiunea
eºantionului ºi care pot fi luaþi în consi-
derare în determinarea volumului:

gradul în care evaluarea riscului de
cãtre auditor se bazeazã pe con-
troalele relevante;

rata tolerabilã a deviaþiei;

rata deviaþiei estimate a populaþiei
de testat;

nivelul de asigurare dorit de auditor
cã rata tolerabilã a deviaþiei nu este
depãºitã de rata realã a deviaþiei din
cadrul populaþiei;

numãrul de unitãþi de eºantionare
din cadrul populaþiei.

Cu excepþia efectului ratei tolerabile a
deviaþiei, care este în relaþie de inversã
proporþionalitate cu dimensiunea eºan-
tionului, precum ºi cu mãrimea popula-
þiei, care are efect neglijabil, ceilalþi fac-
tori influenþeazã în mod direct pro-
porþional determinarea volumului eºan-
tionului.

Dupã aplicarea procedurilor de audit,
auditorul trebuie sã extrapoleze rezul-
tatele testelor efectuate la nivelul
întregii populaþii. În mod particular, pen-
tru testele de control, standardul pune
în evidenþã faptul cã în acest caz nu
este necesarã o proiectare explicitã a
deviaþiilor, deoarece însãºi rata de devi-
aþie (de eroare) a eºantionului reprezin-
tã o proiecþie a deviaþiei pentru popu-
laþie ca întreg. Dacã sunt detectate de-
viaþii, atunci auditorul trebuie sã urmeze
recomandãrile prezentate în cadrul ISA
330 „Rãspunsul auditorului la riscurile
evaluate” (punctul 17) de a efectua
intervievãri specifice pentru a înþelege
consecinþele potenþiale. În etapa finalã
a evaluãrii rezultatelor eºantionãrii, în
cazul testelor de control, dacã rata devi-

aþiei obþinutã pe eºantionul analizat
este ridicatã, atunci riscul de denatu-
rare semnificativã va creºte în mod
corespunzãtor.

Teste de control 
- exemple practice

În mod obiºnuit activitatea economicã a
unei entitãþi poate fi structuratã în ca-
drul unor cicluri (procese/aplicaþii ma-
jore), în funcþie de specificul industriei,
cum ar fi, spre exemplu:

Vânzãri – încasãri (V);

Cumpãrãri - plãþi (C);

Stocuri - depozitare (St);

Salarii - personal (Sal);

Încasãri/plãþi în numerar (În/Pn);

Imobilizãri corporale sau necorpo-
rale (Im) etc.

Abordarea unui audit prin clasificarea
diferitelor tipuri de operaþiuni ºi solduri
este cunoscutã sub numele de metoda
ciclurilor5. Aceste cicluri financiar-con-
tabile prelucreazã rulajele ºi soldurile
de bilanþ sau ale contului de venituri ºi
cheltuieli (Tabel nr. 3):

(a) Într-o primã etapã de aplicare a tes-
telor de control este necesarã pre-
gãtirea unei matrice similare cu Ta-
belul nr. 3, prin care sã „vizualizãm”
conturile influenþate de cãtre ciclu-
rile economice. De asemenea, se
dovedeºte necesar sã obþinem o în-
þelegere de detaliu asupra înregis-
trãrilor contabile de rutinã derulate
în cadrul acestor cicluri contabile.

(b) În faza urmãtoare este recomanda-
bil sã reprezentãm grafic fluxul logic
al tranzacþiilor economice derulate
prin intermediul aplicaþiilor majore.

5 Arens, Alvin A.; Loebecke, James K., Audit. O abordare integratã, Ed. Arc, Chiºinãu, 2003, pag. 179
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Spre exemplu, un modul semnificativ
este cel al vânzãrilor, al cãrui flux logic
cuprinde generic urmãtorii paºi: primi-
rea comenzilor de vânzare, aprobarea
limitei de vânzare pe credit, pregãtirea
avizelor de expediþie, transportul bunu-
rilor vândute, facturarea clienþilor, iar, în
final, înregistrarea contabilã în conturile
de vânzãri ºi creanþe comerciale. Prin
reprezentarea graficã (flow-chart) sau
narativã a acestor fluxuri logice putem
sã efectuãm „teste de parcurgere”
(walk-through) a acestor sisteme rele-
vante, aºa cum ne recomandã ISA 315
– „Identificarea ºi evaluarea riscurilor
de denaturare semnificativã prin înþe-
legerea entitãþii ºi a mediului sãu” (pct.
A13.). „Testele de parcurgere” reprezin-
tã proceduri de audit prin care auditorul
selecteazã anumite fluxuri de tranzac-
þionare ºi testeazã modul în care func-
þioneazã mecanismele de control, ma-
nuale sau programate (IT), implemen-
tate în cadrul entitãþii pe parcursul logic
al efectuãrii operaþiunilor în cadrul flux-
ului. Necesitatea efectuãrii „testelor de
parcurgere” este consideratã a fi o pro-
cedurã de audit importantã pentru atin-

gerea primului obiectiv al secþiunii C –
„Sisteme contabile ºi controale interne”
din cadrul „Ghidului privind Auditul
Calitãþii”, recent implementat în cadrul
activitãþii auditorilor din România. Pro-
cedurile de control trebuie analizate din
punct de vedere al iniþierii tranzacþiilor,
înregistrãrii, procesãrii, corectãrii în
funcþie de situaþie, transpunerii în jur-
nalele contabile, precum ºi al raportãrii
în situaþiile financiare. În acest context,
observãm cã înregistrãrile contabile pot
fi manuale sau în format electronic.
Aceste mecanisme de control trebuie
sã aibã ca obiectiv protejarea activelor,
autorizarea operaþiunilor economice,
verificarea înregistrãrilor contabile sau
modul de aplicare a principiului segre-
gãrii funcþiilor. Aplicarea principiului se-
gregãrii funcþiilor poate fi evidenþiatã în
analiza fluxului sistemului relevant, prin
notarea persoanelor responsabile care
realizeazã operaþiunile de autorizare
sau aprobare, gestiune a activelor, înre-
gistrare contabilã, precum ºi verificare
finalã. 

Modul de funcþionare a controalelor va
avea un efect direct asupra aserþiunilor

aferente situaþiilor financiare, cum ar fi
existenþa sau apariþia, evaluarea, ex-
haustivitatea, drepturile ºi obligaþiile
(vezi Tabelul nr. 2). Spre exemplu, enti-
tatea ar trebui sã implementeze diferite
mecanisme de control care sã previnã
erorile sau manipularea frauduloasã a
acestor aserþiuni legate de situaþiile
financiare:

a. Pentru a verifica existenþa realã a
vânzãrilor sau creanþelor comerci-
ale (vezi Tabel nr. 2) prin eliminarea
riscului unor vânzãri fictive, putem
testa mecanismul de control manual
sau programat (IT), care asigurã
imposibilitatea emiterii unei facturi
duplicat care se referã la aceeaºi
vânzare de bunuri sau servicii. În
mod practic, putem verifica în cadrul
sistemului informatic, pentru o tran-
zacþie ipoteticã, posibilitatea emiterii
a douã facturi care se referã la ace-
leaºi bunuri sau servicii. De aseme-
nea, trebuie sã analizãm care sunt
mecanismele de control ale entitãþii
care eliminã posibilitatea acestor
facturi duplicat;
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b. Dacã dorim sã testãm corectitu-
dinea modului de evaluare a vânzã-
rilor sau a soldului creanþelor co-
merciale putem testa modul de
procesare a discounturilor comer-
ciale oferite clienþilor;

c. Exhaustivitatea / completitudinea
vânzãrilor ar putea fi testatã prin
testarea posibilitãþii apariþiei unor
erori din punct de vedere numeric în
cadrul facturilor emise sau prin veri-
ficarea faptului cã entitatea emite
întotdeauna facturi atunci când bu-
nurile sunt livrate; în acelaºi scop
este obligatorie verificarea seriali-
tãþii facturilor, împreunã cu investi-
garea secvenþelor lipsã. De aseme-
nea, putem verifica în acest scop cã
toate ieºirile de mãrfuri sau produse
finite au asociate facturi corespun-
zãtoare de venituri ºi cã nu existã
ieºiri din stocul respectiv care sã nu
se fi concretizat într-o vânzare;

d. Drepturile ºi obligaþiile legate de
operaþiunea de vânzare pot fi tes-
tate prin verificarea documentaþiei
specifice, cum ar fi existenþa unor
contracte de vânzare valide. Spre
exemplu, putem verifica pe un eºan-
tion de facturi de vânzare cã sunt
respectate condiþiile contractuale
referitoare la preþul de vânzare sau
la condiþiile de livrare;

e. În testarea aplicãrii principiului se-
gregãrii funcþiilor putem verifica
dacã personalul departamentului
informatic sau cu responsabilitãþi
similare are acces pentru a putea
efectua înregistrãri contabile aferen-
te modulului de vânzãri. În mod par-
ticular, putem sã verificãm drepturile
de administrare a sistemului infor-
matic referitoare la iniþierea sau edi-
tarea tranzacþiilor specifice. În ace-
laºi scop, putem revizui jurnalul in-
formatic al tranzacþiilor efectuate de
cãtre diferiþi utilizatori, în corelaþie
cu drepturile specifice de acces,
iniþiere sau finalizare ale tranzacþi-
ilor contabile;

f. Controalele implementate de cãtre
entitate în scopul eliminãrii riscului
reprezentat de cãtre o autorizare
frauduloasã sau absenþa autorizãrii
tranzacþiilor de vânzare vizeazã fap-
tul ca numai persoanele responsa-
bile sã poatã negocia cu clienþii pen-
tru determinarea aspectelor con-
tractuale ale stabilirii preþurilor de
vânzare, precum ºi ale limitelor de
vânzare pe credit. În acest scop,
putem selecta din cadrul vânzãrilor
perioadei analizate facturile cu va-
lori mari sau cu termene de platã
avantajoase sau neobiºnuite. Acest
eºantion poate fi verificat, în core-
laþie cu persoanele care au iniþiat
tranzacþia ºi limitele de autorizare

aferente. În cazul constatãrii unor
deviaþii trebuie investigat controlul
care nu a funcþionat ºi care a permis
apariþia neconformitãþii respective;

g. Protejarea activelor entitãþii poate fi
întãritã prin protejarea accesului
neautorizat la bazele de date referi-
toare la procesarea ºi înregistrarea
tranzacþiilor de vânzare. Spre exem-
plu, putem verifica posibilitatea ca,
în cadrul altor compartimente care
au acces în sistemul informatic, sã
fie procesatã o operaþiune de vân-
zare fictivã;

h. Modul de înregistrare contabilã a
tranzacþiilor referitoare la vânzãri
poate fi controlat într-o manierã
efectivã prin reconcilierea lunarã a
soldurilor analitice ale clienþilor cu
soldul sintetic, prin obþinerea de
confirmãri ºi extrase de cont din
partea clienþilor sau prin analiza sol-
durilor clienþilor în funcþie de vechi-
mea acestora.

Aplicaþie statisticã
Rezultatele testãrii unei proceduri de
control au caracteristicile unei variabile
alternative6 deoarece se materializeazã
într-o variantã de rãspuns „DA” sau
„NU” referitor la aspectul funcþionãrii
efective a procedurii respective. Varia-
bila alternativã este un caz particular al
unei caracteristici atributive care înre-
gistreazã doar douã stãri, care se ex-
clud reciproc. Cele douã variante pot fi
exprimate cantitativ prin înlocuirea vari-
antei DA cu valoarea 1 ºi a variantei NU
cu valoarea 0. Pentru cazul în care
populaþia totalã are N elemente, iar
cazurile afirmative DA includ M ele-
mente, cele negative vor prezenta (N-
M) elemente. 

6 Anghelache, C.; Badea, S. G.; Capanu, I.; Wagner, P., Bazele statisticii teoretice ºi economice, Ed. Economicã, Bucureºti, 2005, pag. 97
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Frecvenþa relativã de apariþie a rãspun-
surilor de DA este p = M/N, iar pentru
alternativa NU este q = 1-p = (N-M)/N.
Se poate demonstra cã media unei ca-
racteristici alternative este egalã cu
ponderea unitãþilor care posedã vari-
anta care ne intereseazã (DA) în totalul
unitãþilor, deci este frecvenþa relativã p,
iar dispersia este egalã cu: 

σ = 

(prin ridicare la pãtrat avem σ2 = p * q).

În vederea selectãrii eºantionului putem
aplica mai multe procedee, dar reco-
mandabil este procedeul selecþiei nere-
petate, care presupune ca o unitate ex-
trasã sã nu mai fie restituitã populaþiei
care este testatã. 

Deoarece, în acest caz, o unitate nu
poate intra de mai multe ori în
eºantionul studiat, erorile vor fi mai mici
decât în cazul selecþiei repetate.

Specific pentru eºantionarea statisticã
este eroarea de reprezentativitate,
care reprezintã diferenþa ce apare între
media eºantionului (Me) ºi media popu-
laþiei care este testatã (Mp). Se acceptã
cã un eºantion este reprezentativ dacã
aceastã eroare este mai micã de 5%:

⎪(Me – Mp) / Mp * 100⎪ ≤ 5% (1)

Pentru a putea analiza eroarea de
reprezentativitate conform relaþiei (1) ar
trebui sã cunoaºtem media populaþiei,
ceea ce ar presupune efectuarea unei
observaþii totale. Din acest motiv, este
necesarã efectuarea unei pre-testãri
anterioare (vezi pct. 4 al articolului), prin
extragerea unor eºantioane de volum
diferit ºi care sã ne ajute la determi-
narea unei medii reprezentative.

Pentru selecþia simplã nerepetatã, se
demonstreazã cã eroarea medie de

reprezentativitate în cazul unei varia-
bile alternative poate fi calculatã pe
baza relaþiilor urmãtoare7:

(2)

(3)

unde:  N   - volumul populaþiei
p - media populaþiei (M/N)
n - volumul eºantionului
w - media eºantionului (m/n, iar

m este frecvenþa absolutã de
apariþie în cadrul eºantionu-
lui a caracteristicii DA)

În practicã ne intereseazã mai puþin
eroarea medie de reprezentativitate, ci
abaterea cea mai mare (eroarea-limitã)
care poate sã aparã între media eºan-
tionului ºi media populaþiei. Aceastã
eroare-limitã de reprezentativitate (δw)
se determinã ca o abatere a mediei de
selecþie a eºantionului de la media 
populaþiei, garantatã cu suma proba-
bilitãþilor corespunzãtoare limitelor in-
tervalului de variaþie. Se calculeazã ca
produsul dintre eroarea-medie de
reprezentativitate (σw) ºi argumentul z
corespunzãtor funcþiei de probabilitate
Gauss-Laplace φ(z).

dw = z * σw (4)

Din formula (4) se observã cã eroarea-
limitã este o mãrime variabilã, direct
proporþionalã cu probabilitatea cu care
se garanteazã rezultatele ºi invers pro-
porþionalã cu precizia rezultatelor8.
Argumentul z al funcþiei Gauss-Laplace
se obþine din tabelul întocmit pentru
aceastã funcþie. Acest argument depin-
de de probabilitatea cu care se garan-
teazã rezultatele sondajului (spre
exemplu, dacã probabilitatea este de
95% atunci z = 1,96 iar pentru o proba-
bilitate de 99,99% avem z = 4).

Avem posibilitatea determinãrii volumu-
lui eºantionului, plecând de la formula
erorii-limitã (4), prin ridicare la pãtrat ºi,
dacã renunþãm la corecþia cu 1 din
numitorul membrului drept, obþinem:

n = z2 * w(1-w) / [δw
2 +z2 * 

*w(1-w)/N] (5)

Spre exemplu, sã presupunem cã do-
rim sã verificãm aplicarea unui test de
control, cum ar fi existenþa autorizãrii
tranzacþiei de vânzare în cadrul unei
populaþii, reprezentate de cãtre facturile
emise într-un trimestru de activitate,
având un volum de 2500 de unitãþi. În
urma pre-testãrii unor eºantioane am
evaluat cã rata de deviaþie estimatã
este de aproximativ 2%. Plecãm de la
obiectivul garantãrii rezultatelor sonda-
jului cu o probabilitate de 95% (deci 
z = 1,96) ºi de la ipoteza unei erori-limi-
tã de reprezentativitate de aproximativ
5%; în acest caz estimarea volumului
eºantionului este aproximativ:

7 Idem, pag. 110
8 Biji, Elena M.; Roºca, E.; Lilea, E.; Vãtui, M., Statisticã pentru economiºti, Ed. Economicã, Bucureºti, 2010, pag. 259
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n = 1,962 * 0,02 * (1-0,02) / [0,052 + 
+ 1,962 * 0,02 * (1-0,02)/2500)] ≈
≈ 30 unitãþi (6)

Pasul de numãrare va fi raportul dintre
volumul populaþiei ºi cel al eºantionului
(2500 / 30 ≈ 33 unitãþi). Eºantionul de
30 de unitãþi va fi format dintr-o primã
unitate extrasã aleatoriu ºi din celelalte
29 de unitãþi determinate prin adãu-
garea succesivã a pasului de numãrare
la numãrul de ordine al primei unitãþi
selectate. 

În urma efectuãrii testelor de control
existã posibilitatea confirmãrii ratei de
deviaþie estimatã sau a corectãrii aces-
tei estimãri. Putem compara rata de
deviaþie obþinutã cu rata tolerabilã (spre
exemplu, 10%) care ne atestã existenþa
unui risc de control semnificativ (mai
mare de 100%) ºi implicit al unui grad
de siguranþã redus la nivelul acestei
afirmaþii.

Observãm, din formula (5), cã influenþa
volumului populaþiei (N) asupra deter-
minãrii volumului eºantionului este cu
atât mai redus cu cât populaþia este mai
mare.

Într-un alt exemplu numeric, sã pre-
supunem cã dorim sã verificãm apli-
carea unui test de control, cum ar fi
existenþa autorizãrii comenzii de achizi-
þie în cadrul unei populaþii reprezentate
de cãtre facturile de cumpãrare, într-un
semestru de activitate, având un volum
de 1000 de unitãþi. 

În urma pre-testãrii unor eºantioane am
evaluat cã rata de deviaþie estimatã
este de aproximativ 3%. Plecãm de la
acelaºi obiectiv al garantãrii rezultatelor
sondajului cu o probabilitate de 95%
(deci în mod similar, z = 1,96) ºi de la
ipoteza unei erori-limitã de reprezenta-
tivitate de aproximativ 5%. În acest caz,
estimarea volumului eºantionului este
aproximativ:

n = 1,962 * 0,03 * (1-0,03) / [0,052 + 
+ 1,962 * 0,03 * (1-0,03)/1000)] ≈
≈ 42 unitãþi (7)

Metoda de calcul poate fi aplicatã rela-
tiv cu uºurinþã, cu condiþia sã dispunem
de tabele cu valorile funcþiei Gauss-
Laplace.

Concluzii
Activitatea de evaluare ºi testare a con-
troalelor implementate de cãtre condu-
cerea entitãþii necesitã o cunoaºtere
detaliatã a sistemului contabil, precum
ºi a modelului afacerii entitãþii auditate.
Abordarea riguroasã a testelor de con-
trol trebuie construitã pe baza unei
selecþii statistice care sã permitã o
determinare corectã a riscului de con-
trol ºi implicit o reducere sau extindere
a testelor de detaliu, cu efect direct asu-
pra optimizãrii costurilor de auditare.
Metoda de eºantionare prezentatã în
cadrul articolului constituie un instru-
ment de lucru util, cu aplicabilitate ime-
diatã în faza interimarã a unui audit
financiar. 

Modalitatea propusã în scopul deter-
minãrii volumului eºantionului pentru
efectuarea testelor de control are un
caracter de noutate din punct de vedere
al aplicaþiei practice. Metodele de
eºantionare recomandate în cadrul
„Ghidului privind Auditul Calitãþii” sau al
„Normelor minimale” sunt proiectate, în
principal, pentru efectuarea testelor de
detaliu. În mod explicit, nu sunt prezen-
tate în cadrul acestor materiale infor-
mative metode practice, care sã le per-
mitã auditorilor financiari dimensiona-
rea statisticã a eºantionului alcãtuit din
teste de control. 

Articolul completeazã baza de infor-
maþie aflatã la dispoziþia auditorului
financiar din România cu o metodã
practicã accesibilã, în scopul dimen-
sionãrii volumului eºantionului alcãtuit
din teste de control. 

Efectuarea testelor de control prezintã
o valoare implicitã nu numai pentru fap-
tul cã influenþeazã volumul testelor de
detaliu, dar ºi deoarece acestea pot
reprezenta o sursã de idei valoroase
pentru îmbunãtãþirea proceselor de
control în cadrul entitãþilor auditate.
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1. Introducere
Criza economicã a început în toamna
anului 2008 în Statele Unite ºi s-a ex-
tins în toatã lumea. Analiºtii ºi cercetã-
torii ºtiinþifici nu se pot pune de acord

când e vorba sã rãspundã la întrebarea
pânã unde ºi pânã când vom putea ºi
vom fi nevoiþi sã ne confruntãm cu ma-
nifestãrile ºi originea comunã a crizei
economice. Actuala crizã economicã
mondialã a fost consideratã cea mai
importantã de la marea crizã economi-

cã mondialã din anii 1929-33 (Marea
Crizã Economicã). Marea Crizã Econo-
micã a evoluat din criza financiarã mon-
dialã care a precedat-o. Existã mai
multe abordãri ale crizei, cum ar fi con-
figuraþiile de tip V, W, L ºi altele, precum
ºi argumente pro ºi contra. Diferite
pãreri au fost exprimate – ºi publicate –
în literatura de specialitate. Astfel de
opinii includ afirmaþii precum „Treptat,
vom depãºi aceastã etapã”, „Ar putea
sã mai dureze câþiva ani” ºi „Dacã nu te
ucide, te face mai puternic”. Aceastã
ultimã frazã ar putea fi uºor adaptatã la
situaþia jucãtorilor de pe piaþã. Toate
ºtirile au ca subiect restrângerea pieþe-
lor, scãderea cererii ºi societãþi care
intrã în faliment. Cu toate acestea, chiar
dacã nu sunt numeroase, existã totuºi
societãþi capabile de creºtere ca rãs-
puns la impactul crizei. De aici se ridicã
mai multe întrebãri care nu au primit
încã un rãspuns. Ce fel de strategie a
fost aplicatã de companiile care au
supravieþuit crizei, la nivel mondial,
regional ºi naþional? Care sunt cele mai
frecvente probleme cu care se confrun-
tã companiile ºi cum pot fi acestea evi-
tate pe viitor? Care ar fi mediul econo-
mic ideal pentru societãþi ºi care este
realitatea? Care ar fi structura unui sis-
tem fiscal adecvat? Care sunt erorile
clasice care au fost ºi continuã sã fie
comise de cãtre companii? Ce fel de
concluzie putem trage din crizã? Ernst
& Young, companie multinaþionalã de
audit, a realizat un studiu internaþional
în 2009. Acesta avea la bazã 45 de mii
de interviuri directe ºi cuprindea între-
bãrile: „Ce fel de impact a avut criza
asupra companiilor?” ºi „Ce tehnici de
supravieþuire sunt folosite de com-
panii?” Studiul se concentreazã pe
acele oportunitãþi ºi soluþii de afaceri
care sunt adecvate pentru ieºirea din
crizã ºi care au fost aplicate de com-
paniile care au reuºit.

Impactul crizei
economice 
asupra activitãþii
de audit
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Una dintre principalele caracteristici ale
crizei este aceea cã insolvenþa cu-
noaºte o tendinþã ascendentã. Studiul
de faþã nu îºi propune sã epuizeze noþi-
unea de faliment. Cu toate acestea,
analizând evoluþia falimentului, precum
ºi a procedurilor de insolvenþã ºi lichi-
dare, se poate afirma cã în primele
nouã luni ale anului 2009 – vom consi-
dera acest an ca primul an de crizã –,
comparativ cu aceeaºi perioadã din
2008, indicele de insolvenþã corespun-
zãtor a crescut cu 36 de procente.
Potrivit celei mai recente analize efectu-
ate de Coface Ungaria, în primele nouã
luni din 2010, numãrul de proceduri 
de insolvenþã intentate companiilor a
crescut în Ungaria cu 18 procente
(Tabelul 1).

Numãrul procedurilor de insolvenþã
(lichidare) a crescut cu 22%, în timp ce

numãrul procedurilor de lichidare totalã
a crescut cu 11%. În primele nouã luni
din 2010, numãrul de proceduri a cres-
cut substanþial faþã de anii precedenþi.
Vorbim, totuºi, de un procentaj scãzut
comparativ cu cel al altor þãri. În plus,
numãrul procedurilor de faliment reuºite
este în continuare devansat de cel al
procedurilor de insolvenþã ºi lichidare.
Dacã facem o analizã pe sectoare eco-
nomice, domeniile cele mai afectate
sunt industria de construcþii, comerþul
angro ºi en detail ºi societãþile de turism
ºi imobiliare (Tabelul 2).

Dacã facem o comparaþie între numãrul
de societãþi care activeazã în anumite
sectoare industriale ºi numãrul de pro-
ceduri, vom ajunge la concluzia cã in-
dustria de construcþii (19,00% din pro-
ceduri, 13,54% din totalul societãþilor
înregistrate) ºi industria textilã (1,11%

din proceduri, 0,75% din totalul socie-
tãþilor înregistrate) au performanþa cea
mai slabã. Coface a înregistrat dife-
renþe specifice pentru industria oþelului
ºi sectorul metalurgic, pentru întreprin-
derile de transport ºi comerþ. La polul
opus, sectorul imobiliar (7,18% din pro-
ceduri, 13,92% din totalul societãþilor
înregistrate) a performat cel mai bine.
Analiza evalueazã ºi alte date, referi-
toare la rata insolvenþei, ºi demonstrea-
zã cã de ani buni nu s-au înregistrat
schimbãri spectaculoase în ierarhia
riscurilor. 

Societãþile furnizoare de servicii ocupã
prima poziþie, urmate de industria de
construcþii ºi de societãþile care îºi
desfãºoarã activitatea în industria tex-
tilã. Cu toate acestea, sunt mai multe
sectoare care se situeazã deasupra
mediei naþionale. Acestea includ trans-
portul, comerþul en detail, industria lem-
nului ºi mobilei, industria hârtiei ºi de
ambalaje, societãþile angajate în acti-
vitãþi de tipãrire ºi publicare, industria
de construcþii, industria alimentarã ºi
comerþul angro. În plus, ºi industria de
maºini a depãºit media la nivel naþional.
Meritã sã reflectãm la faptul cã (ºi aces-
ta se aplicã crizei, în general), din toate
sectoarele examinate, nu existã nici
mãcar unul care ar fi putut sã-ºi reducã
rata insolvenþei. 

Criza, în mod evident, nu ocoleºte nici-
un sector al economiei, la nivel naþional
ºi internaþional. Auditul este o instituþie
care înglobeazã economia în ansam-
blul ei ºi contribuie în mod esenþial la
aspectul regulator al funcþionãrii sale. ªi
auditul a fost afectat de crizã: efectele,
directe ºi indirecte, ºi-au fãcut simþitã
prezenþa din mai multe puncte de
vedere. În primul rând, unul din domeni-
ile importante ale muncii auditorilor s-a
confruntat cu multe încercãri pe parcur-
sul crizei. În al doilea rând, pentru mun-
ca prestatã în vremuri de crizã ºi me-
todologia aplicatã, este nevoie de soluþii
profesionale noi sau reformate, precum
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ºi de o atitudine diferitã din partea audi-
torilor. În final, din punctul de vedere al
auditorilor, condiþiile pieþei s-au schim-
bat într-un mod care nu îi favorizeazã.
Aceasta, pentru cã sectoarele de ser-
vicii – la care am fãcut referire mai sus
– suferã din cauza crizei din motive
lesne de înþeles. Vom examina aceste
întrebãri din perspectiva sistemului þintã
al activitãþii de audit. 

2. Aspecte contabile
care au intrat 
în atenþie pe 

perioada crizei
Globalizarea ºi necesitatea gãsirii unui
limbaj contabil comun au devenit obiec-
tive ale profesiei contabile. S-au fãcut
paºi importanþi în direcþia atingerii aces-
tei þinte. În prezent, rapoartele consoli-
date, care sunt conforme cu standar-
dele internaþionale de contabilitate, sunt
adoptate de bursele din toatã lumea.
Numãrul þãrilor care aplicã ºi respectã
sistemul IFRS este în continuã creº-
tere. În plus, legat de aceasta, sunt þãri
care îºi aliniazã standardele naþionale

la cele internaþionale într-un ritm acce-
lerat. Pe lângã progresele majore, au
apãrut ºi dificultãþi. În multe cazuri
existã reglementãri diferite în ceea ce
priveºte obligaþia de a întocmi rapoarte
financiare consolidate ºi individuale
pentru companiile naþionale listate,
companiile strãine listate ºi companiile
nelistate. Cerinþa dublei raportãri este
în continuare reprezentativã. Autoriza-
rea aplicãrii standardelor IFRS pentru
rapoartele financiare individuale ale fili-
alelor diferã de la o þarã la alta, la fel ca
ºi cerinþa întocmirii de rapoarte finan-
ciare individuale pe baza principiilor
contabile naþionale. Din punctul de ve-
dere al investitorilor, chiar dacã existã
tendinþa unei mai bune armonizãri a sis-
temelor contabile, confruntarea cu dife-
rite probleme legate de evaluare, rezul-
tate din compararea unor rapoarte
întocmite în baza unor principii diferite,
va rãmâne o constantã. 

În aceastã perioadã de crizã, aceleaºi
probleme apar ºi la compilarea de
rapoarte realizate din perspective
diferite. Pentru ca aceste rapoarte sã
poatã fi utilizate, în ciuda diferenþei de
trãsãturi la reglementarea la nivel micro
ºi macro, este nevoie de instrumente ºi
metode similare. În continuare, vom

examina noile fenomene care au apãrut
ca efect al crizei ºi mãsurile specifice
care s-au luat în chip de rãspuns.

2.1. ASPECTE LEGATE DE FIA-
BILITATEA INFORMAÞIILOR
CONTABILE

2.1.1. Reinterpretarea proble-
melor reglementate de
politicile contabile 

Evaluarea pragului de semnifi-
caþie

În politicile contabile, societãþile trebuie
sã determine care sunt datele contabile
considerate semnificative pe parcursul
activitãþilor zilnice. Aceastã regulã se
aplicã ºi în cazul compilãrii raportului fi-
nanciar. Aceste informaþii ar trebui înre-
gistrate separat de activele societãþii.
Ele pot fi declarate fie ca o sumã abso-
lutã, fie ca un indicator raportat la cos-
tul istoric, la valoarea totalã a bilanþului
contabil, sau la capitalurile proprii. Tre-
buie examinat fiecare caz în parte, nu
pot fi folosite aceleaºi calificãri în cazuri
diferite. Societãþilor li se permite, însã,
sã determine în politicile contabile un
indicator de eroare semnificativã mai
mic decât cel prevãzut de lege. Dar
aceste praguri nu pot fi considerate va-
lori de referinþã adecvate. Pe perioada
crizei ar trebui cãutatã o definiþie mai
realistã a limitei. Limita internã – sau
coeficientul acesteia – poate fi majoratã
pânã la o valoare mai mare, la care sã
nu mai fie necesarã nicio mãsurã, chiar
dacã o astfel de mãsurã ar fi justificatã
în vederea obþinerii de informaþii.

- Adjudecarea nivelului de dura-
bilitate

În general, durata abordãrii se referã la
acele efecte care pot fi identificate ca
având o duratã mai mare de un an. Cu
toate acestea, de la începutul crizei
(septembrie-octombrie 2009), durabili-
tatea nu a putut fi estimatã pentru
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rapoartele financiare de la sfârºitul anu-
lui 2009. Aceasta s-a datorat anumitor
factori, cum ar fi, de pildã, faptul cã va-
loarea unor active a scãzut mult sub
valoarea lor contabilã. Cu toate aces-
tea, nu au existat condiþii legale obliga-
torii pentru înregistrarea amortizãrii ne-
planificate sau a pierderii din depreci-
ere. La adjudecarea durabilitãþii preþu-
rilor stocurilor, nu se va þine cont numai
de preþurile aplicabile pentru anul
curent ºi anii anteriori, ci ºi de preþurile
stabilite prin contracte, care vor sta,
probabil, la baza bilanþului contabil al
exerciþiului financiar urmãtor.

Pentru evaluarea investiþiilor în alte so-
cietãþi ale companiei (înregistrate la po-
ziþia active financiare sau active curen-
te) trebuie avute în vedere: percepþia pe
termen lung (ºi aºteptãrile cu privire la
evoluþia acestei percepþii) a pieþei asu-
pra companiei, tendinþele pieþei pe ter-
men lung, dar ºi sumele acumulate prin
distribuirea de dividende care reduc in-

vestiþia efectuatã de companie. Acesta
a devenit un aspect important datoritã
crizei. Deciziile legate de durabilitate
reprezintã o problemã pe termen lung,
atunci când tendinþa nu a fost înregis-
tratã timp de un an din cauza modificãrii
datei bilanþului contabil.

În cazul creanþelor care sunt restante la
sfârºitul exerciþiului financiar ºi nu au
fost decontate înainte de data bilanþului
contabil, durabilitatea trebuie evaluatã
pe baza poziþiei clientului. 

Pe baza informaþiilor colectate pânã la
data bilanþului contabil, ar trebui sã
putem decide dacã partenerul de afa-
ceri are doar o problemã temporarã
legatã de lichiditãþi, dacã e ameninþat
de faliment sau de procedura de lichi-
dare, ori dacã aceste procese au fost
deja demarate. Întrucât trebuie înregis-
tratã o pierdere de valoare, diferenþa
dintre valoarea contabilã a creanþelor ºi
valoarea recuperabilã a acestora ar 
trebui sã fie evidentã, indiferent dacã

creanþele sunt mai vechi de un an sau
nu.

2.1.2. Înregistrarea de proceduri
contabile neadecvate

Producþie proprie capitalizatã 

Pentru a obþine rezultatul dorit în peri-
oada actualã, companiile care se con-
fruntã cu criza pot încerca sã reducã
costurile ulterioare. Aceasta ar putea
avea ca rezultat capitalizarea activelor
la o valoare care nu reflectã valoarea
realã sau nu este rezonabilã. Deja a
devenit foarte clar – în cazul Enron, de
pildã – ce consecinþe pot avea astfel de
practici contabile.

Valoarea justã

Dacã, în ultimii ani, o societate a urmat
politica contabilã de evaluare a mijloa-
celor fixe la valoarea lor de piaþã ºi a
prezentat aceastã valoare corectatã ºi
rezerva din evaluare în evidenþele sale
contabile, atunci a continuat sã urmeze
aceastã procedurã pe perioada crizei. 
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Cumularea pierderii din curs 
valutar

Criza a avut drept rezultat o pierdere
nerealizatã din obligaþii din curs valutar
aferente investiþiilor ºi imobilizãrilor ne-
corporale. Pe parcursul evaluãrii, când
astfel de fenomene devin vizibile, ele ar
trebui evidenþiate. 

Conform reglementãrilor, regulile se
aplicã numai în cazul pierderilor nea-
coperite din fondurile prezentate în con-
tul valutar. Ca atare, se poate stabili pe
parcursul investigaþiei dacã datoria – în
monedã strãinã – este acoperitã sau nu
din fonduri.

Alte proceduri contabile posibile – ºi ne-
adecvate – ar putea include urmãtoa-
rele (acestea sunt doar exemple ºi nu
constituie o listã completã): activarea
costurilor de restructurare, cercetare ºi
dezvoltare, sau de întreþinere, care au
apãrut pe parcursul exerciþiului finan-
ciar; modificãrile ratelor amortizãrii;
suspendarea provizioanelor prevãzute
pentru amortizare; omiterea înregistrãrii
de compensãri sau pierderi de valoare
extraordinare justificate; caracterizarea
producþiei în curs ca fiind mai aproape
de finalizare decât este în realitate; se-
pararea informaþiilor de rezultatele
reale în cazul activitãþii normale a aso-
cierilor în participaþie; omiterea înregis-
trãrii creanþelor nerecuperabile; crea-
rea, în mod incorect, de provizioane de
clienþi sau pentru garanþii neacordate

2.2. SOLUÞII CONTABILE LA
PROBLEMELE CAUZATE
DE CRIZÃ

Ca rãspuns la propunerile G20, Con-
siliul pentru Standarde Internaþionale
de Contabilitate (IASB), în urma coope-
rãrii cu Consiliul American pentru Stan-
darde, a reuºit deja sã ia unele mãsuri
– în mai multe domenii – în vederea
unei gestionãri reale a efectelor crizei.
Potrivit propunerii Forumului de Stabi-
litate Financiarã, domeniile care trebuie

avute în vedere din perspectiva crizei
financiare, aºa cum au fost stabilite de
IASB, sunt urmãtoarele:

Reprezentarea elementelor extra-
bilanþiere ºi a informaþiilor de fur-
nizat aferente din rapoartele finan-
ciare. IASB recomandã introduce-
rea unei definiþii unitare a „controlu-
lui” ºi propune introducerea de re-
guli mai stricte în ce priveºte pre-
zentarea în rapoartele consolidate
ºi neconsolidate.  

Evaluarea instrumentelor financiare
complexe ºi nelichide, mai ales 
într-o perioadã de crizã financiarã:
obiectivul IASB este sã asigure con-
secvenþa între explicaþiile din inter-
pretãrile rapid publicate la IAS 39
(care modificã clasificarea instru-
mentelor financiare) ºi IFRIC 9 (care
trateazã reevaluarea instrumentelor
derivate încorporate). În plus, acest
organism doreºte sã consolideze
obligaþia de prezentare a detaliilor
referitoare la instrumentele de dato-
rii ºi sã dezvolte comparabilitatea
acestor instrumente, indiferent de
clasificarea lor.

IASB lucreazã la elaborarea de
standarde referitoare la pierderea
din deprecierea activelor investite.
Obiectivul sãu este consolidarea
convergenþei cu US-GAAP în ce pri-
veºte introducerea ºi compensarea
stornãrii pierderii din depreciere. În
acest context, legat de credite se
contureazã trei modele de pierdere
din depreciere:  
- Pierdere din depreciere gene-

ratã de un deficit de creºtere, în-
registratã doar în raport cu
pierderile realizate. 

- Pierdere din depreciere genera-
tã de o pierdere previzibilã, care,
spre deosebire de modelul ante-
rior, include calcule care se
bazeazã ºi pe elemente contin-
gente.

- Pierdere din depreciere ciclicã,
previzibilã, care include ºi o re-
zervã suplimentarã ºi este de-
clasificatã pe perioada crizei. 

Modificarea IAS 39 „Instrumente fi-
nanciare: recunoaºtere ºi evaluare”
ºi a IFRS 7 „Instrumente financiare:
informaþii de furnizat”, având drept
obiectiv sã asigure „ºanse egale” cu
US-GAAP în ce priveºte uºurinþa
clasificãrii instrumentelor financiare. 

IFRS 7 a fost modificat pentru con-
formitate cu schimbarea cerinþelor.
În consecinþã, trebuie prezentate
mai multe informaþii complementa-
re, cum ar fi sumele transferate între
categorii ºi înregistrarea ºi valoarea
realã a activelor financiare, care au
fost transferate între categorii în anul
curent sau în perioadele anterioare. 

Societãþile cu rãspundere limitatã ar
trebui sã apeleze la o definiþie uni-
tarã a „controlului”, care sã poatã fi
utilizatã în cazul filialelor „generale”
ºi al unitãþilor ad-hoc. Potrivit noii
definiþii, o organizaþie care întoc-
meºte un raport controleazã o altã
unitate dacã are capacitatea de a
coordona acea unitate, astfel încât
sã obþinã profit. Acest profit poate fi
ulterior prezentat în raport. Pe de
altã parte, acþiunea de control de-
monstreazã capacitatea entitãþii
care ia decizii strategice ºi financia-
re legate de activitatea sa. 

Urmãtoarele elemente sunt necesare
pentru a obþine controlul:

- Capacitatea de a controla activi-
tatea celeilalte unitãþi 

Activitatea societãþilor cu rãspundere
limitatã demonstreazã, adesea, cã deþi-
nerea voturilor majoritare nu este întot-
deauna echivalentã cu coordonarea
efectivã a organizaþiei respective. Pe de
altã parte, este posibil ca o organizaþie
sã controleze activitatea altor organiza-
þii fãrã a deþine voturile majoritãþii. 
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Controlul nu trebuie sã fie absolut ºi pot
exista acþionari minoritari care sã aibã
drepturi, fãrã a influenþa negativ drep-
turile de control ale acþionarilor majori-
tari. În pofida prevederilor actualelor
standarde, opþiunile de achiziþie ºi alte
condiþii care par sã aibã efect imediat
asupra voturilor nu influenþeazã sta-
bilirea limitelor controlului.

- Înregistrarea de profit în favoa-
rea grupului ºi modul în care
poate fi afectat profitul. 

Profitul realizat de unitatea controlatã
se poate reflecta sub diferite forme în
unitatea consolidatã. În plus, unitatea
trebuie sã aibã capacitatea de a influ-
enþa acest proces. Printre rezultatele
posibile pot fi menþionate urmãtoarele:
dividende sau alte moduri de distribuire
a veniturilor între acþionari, care cuprind
modificarea pãrþii filialei din unitatea
consolidatã, profitul derivat din servicii,
profitul ºi expunerea la risc aferentã
creditului care revin filialei sau posibili-
tãþile de finanþare care revin altor pãrþi. 

3. Criza ºi auditul
3.1. SCHIMBÃRI ÎN CADRUL

PROFESIEI DE AUDITOR

În prezent, în Ungaria – chiar dacã nu s-
a realizat un studiu specific pe aceastã
temã, probabil cã se va face unul în
viitor – acþionarii companiilor apeleazã
rareori la serviciile unui auditor,  ex-
cepþie fiind cazurile în care sunt obligaþi
de lege. Activitatea auditorilor este afec-
tatã de reglementarea care obligã so-
cietãþile sã apeleze la auditori, în funcþie
de mãrimea ºi de tipul societãþii.

Aceastã reglementare, care influen-
þeazã direct activitatea majoritãþii audi-
torilor ºi restricþioneazã piaþa, derivã din

recomandãrile introduse de Legea Con-
tabilitãþii. 

Reglementarea prevede cã auditul este
obligatoriu pentru societãþile cu un venit
net de minim 100 milioane forinþi ma-
ghiari („HUF”)*. Existã ºi o limitã referi-
toare la numãrul de angajaþi: societatea
trebuie sã aibã un numãr mediu de 50
de angajaþi, calculat la interval de doi
ani; ºi este important ºi tipul societãþii.
Dar factorul cel mai important pentru
stabilirea necesitãþii unui audit este
venitul net. Pânã în 2008, limita infe-
rioarã era de 50 milioane HUF. Mãrirea
plafonului a însemnat înregistrarea de
pierderi de clienþi pentru auditori. Plafo-
nul este prevãzut sub forma unei sume
absolute. Pentru cã actuala crizã a în-
semnat diminuarea veniturilor pentru
multe companii, multe instituþii obligate
anterior sã-ºi auditeze rapoartele finan-
ciare nu mai au acum aceastã obligaþie. 

3.2. METODOLOGIA DE AUDIT
ÎN RAPORT CU CRIZA

Dacã, în aceastã perioadã de crizã,
analizãm auditul din punct de vedere
metodologic, trebuie sã þinem cont de
faptul cã identificarea introducerii noþiu-
nii de „continuitate a activitãþii” de cãtre
societatea auditatã înseamnã un factor
de risc suplimentar. 

Contingenþele înregistrate ºi riscurile
specifice trebuie evidenþiate, în funcþie
de relevanþa lor, în raportul auditorului:
fie printr-un enunþ cu rol de avertisment,
fie printr-o clasificare adecvatã. Într-o
astfel de situaþie, sunt necesare analiza
situaþiei financiare ºi clasificarea riscu-
lui asociat poziþiei clientului ºi parteneri-
lor sãi de afaceri. Care sunt problemele
ridicate de crizã? Mulþi autori, printre
care Gion ºi Lukács, au optat pentru
abordarea pragmaticã. Pe baza acestei
abordãri, ei intenþioneazã sã demon-

streze care sunt riscurile – ºi practicile
care pot determina acele riscuri – care
pot fi evidenþiate pe parcursul auditãrii
unei societãþi care funcþioneazã într-o
situaþie de crizã. Potrivit lui Gion, este
necesarã utilizarea Sistemului - Aspect
(care este prezentat în continuare):

1. A aplicat conducerea societãþii pro-
cedurile necesare de estimare a
riscului? Astfel de proceduri pot
contribui la evaluarea efectelor
schimbãrii situaþiei pieþei asupra
operaþiunilor societãþii. 

2. Siguranþa finanþãrii: ne putem asi-
gura cã sursele necesare pentru
operaþiunile ºi dezvoltarea socie-
tãþii – este vorba, în special, de
credite financiare – vor fi disponi-
bile în continuare? Trebuie sã ºtim
din timp dacã societatea va putea
sã îºi îndeplineascã obligaþiile, cum
ar fi respectarea termenelor credi-
telor. De asemenea, trebuie sã
avem în vedere relaþia dintre ter-
menele creditelor ºi alþi factori im-
portanþi, mai ales veniturile socie-
tãþii ºi planul sãu de recuperare în
caz de dezastru.

3. În ce priveºte titlurile de valoare ale
societãþii, misiunea cea mai urgen-
tã ºi mai importantã este aceea de
estimare a valorii actuale a instru-
mentelor sale. Dacã valoarea de
piaþã a societãþii se situeazã per-
manent ºi semnificativ sub valoa-
rea sa contabilã, trebuie avutã în
vedere înregistrarea unei pierderi
de valoare în contabilitate.

4. Când se evalueazã succesul fuziu-
nilor, este important sã se þinã cont
de mãsura în care organizaþia
achiziþionatã deþine fondul comer-
cial. Noþiunea de „fond comercial”
include poziþia de piaþã a societãþii,

* 1 forint = 0,3686 euro
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reputaþia sa ºi sistemul sãu de
relaþii de afaceri. Aceste calitãþi tre-
buie sã fie demonstrate nu numai
de rezultatele din anii financiari an-
teriori, ci ºi de poziþia actualã a en-
titãþii.

5. Companiile trebuie sã îºi revizuias-
cã gradul de independenþã faþã de
furnizori. Acestea trebuie sã esti-
meze modul în care transformarea
mediului economic influenþeazã
solvabilitatea furnizorilor. Nu este
suficient ca entitatea sã considere
cã are o poziþie stabilã. Dacã par-
tenerii sãi de afaceri nu au un grad
similar de stabilitate, societatea ar
trebui sã aibã în vedere riscurile
care ar putea rezulta de aici.

6. De asemenea, entitatea trebuie sã
examineze ºi poziþiile clienþilor sãi.
La o analizã mai atentã a clienþilor
sãi, problemele rezultate din factori
ca dificultãþile de platã ºi riscul
obligaþiilor conexe pot fi recunos-
cute în timp.

7. În cazul întreprinderilor de produc-
þie, examinarea vandabilitãþii pro-
duselor ºi a viitorului stocurilor (pro-
duse la comandã) sunt demersuri
importante. Un factor semnificativ
este acela dacã materiile prime uti-
lizate în producþie pot fi folosite la
fabricarea unui nou produs. În
acest caz, riscul poate fi susþinut la
un nivel redus. În caz contrar, este
necesarã înregistrarea unei pier-
deri de valoare în contabilitate.

8. Implementarea de politici contabile
este permisã numai în cazuri în
care existã o justificare. Un astfel
de exemplu ar fi cazul în care se
înregistreazã o schimbare drasticã
în productivitatea companiei.

9. Trebuie sã reþinem cã, dacã o între-
prindere achiziþioneazã active de la
o filialã a sa, pot exista anumite

condiþii în contract: de exemplu, o
creºtere garantatã a venitului net
sau stipularea numãrului de anga-
jaþi. În plus, astfel de condiþii sunt,
de regulã, monitorizate cu stricteþe.
Acest fapt poate limita capacitatea
entitãþii de a lua decizii.

10. Orice entitate trebuie sã þinã cont
de faptul cã, dacã se aflã în situaþia
de a disponibiliza angajaþi, plãþile
compensatorii aferente vor deter-
mina cheltuieli suplimentare. În
consecinþã, entitatea trebuie sã
constituie provizioane în acest
scop.

Potrivit lui Lukács, trebuie sã acordãm o
atenþie specialã urmãtoarelor aspecte: 

Riscul obþinerii de informaþii false,
care poate determina prelungirea pe-
rioadei de crizã. Aceasta, deoarece –
într-un astfel de caz – conducerea
poate influenþa procesul contabil prin
mãsuri, cum ar fi: înregistrarea de
facturi pro-forma, aplicarea de preþuri
de transfer favorabile, înregistrarea
de pierderi de valoare etc.

Analizarea noþiunii de „continuitate
a activitãþii”. Lukács recomandã o
analizã care sã cuprindã trei etape:
prima, de identificare a riscurilor
care pun în pericol continuitatea ac-
tivitãþii; a doua, de colectare de
probe care sã susþinã concluziile
primei etape a procesului; ºi a treia,
de efectuare a unei noi cercetãri,
dacã e necesar, pentru a putea res-
pecta obligaþia de întocmire a unui
raport.

Examinarea aspectelor suplimenta-
re ºi a rapoartelor. Aceste docu-
mente trebuie coroborate, incluzând
datele adecvate, ºi trebuie sã fie
suficient de detaliate. Ele trebuie sã
cuprindã o analizã referitoare la tre-
cut ºi viitor. 

În opinia mea, aceste ipoteze metodo-
logice fundamentale reprezintã tot atâ-
tea abordãri adecvate ale problemelor
generate de crizã. Fiecare auditor are
ºansa de a decide, pe baza opiniei sale
profesionale, ce soluþii sã aleagã dintre
metodele profesionale disponibile în
acest moment.
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Introducere
Emiterea unei opinii independente, obiective ºi profesioniste
presupune obþinerea de elemente probante pe baza cãrora
aceasta sã se fundamenteze ºi sã fie susþinutã. În cadrul
colectãrii probelor de audit, evaluarea riscului de audit consti-
tuie etapa fundamentalã pentru stabilirea metodelor, tehni-
cilor ºi procedurilor de lucru. În contextul economic actual,
marcat de o puternicã crizã economico-financiarã, dar ºi de
mari scandaluri financiare, un element deosebit de important,
cu impact direct asupra evaluãrii riscului de audit, îl reprezin-
tã frauda financiarã. Identificarea ºi creionarea unui profil al
riscului de fraudã poate conduce auditorul financiar la luarea

celor mai bune decizii ºi la obþinerea unor probe de audit sufi-
ciente ºi adecvate, necesare formulãrii opiniei de audit din
cadrul raportului final. Riscul de fraudã poate fi considerat ca
fiind unul inerent, pe care îl poate prezenta orice firmã, din
orice domeniu de activitate, sau unul care þine de perfor-
manþa sistemului de control intern ºi chiar de capacitatea
auditorului de a-l identifica. 

Aspecte teoretice privind riscul
de audit ºi riscul de fraudã

Formula care stã la baza modelului de audit bazat pe risc
este urmãtoarea:

Analiza profilului riscului
de fraudã în evaluarea
riscului de audit

* Prof. univ. dr., Univ. "Al. I . CUZA" Iaºi, e-mail: marilena@uaic.ro
** Lect. univ. dr., Univ. "Al. I . CUZA" Iaºi, e-mail: macov@uaic.ro
*** Drd., Univ. "Al. I . CUZA" Iaºi, e-mail: bogdan.robu@feaa.uaic.ro

Marilena MIRONIUC*, Ionela-Corina CHERSAN** & Ioan-Bogdan ROBU***

The Analysis of Fraud Risk Profile in Audit Risk Assessment 
The study allowed outlining a profile of the fraud risk, according to a number of qualitative factors, based on the factor analy-
sis and multiple regressions with Dummy variables. Starting from the areas of activity of firms rigged, the period of the fraud
conducting and identification (before or after the adoption and implementation of Sarbanes-Oxley Act), and from the auditor
has issued the opinion in the report (during the fraud took place), it was demonstrated that it could be obtain a fraud profile
risk (fraud on the assets or fraud on the reporting). The analysis was conducted on a sample of 30 companies that were rigged
(internationally famous cases). Data processing was performed with SPSS 15.0 computer tool. 

Key words: audit risk, fraud risk, factor analysis, risk profile, Dummy variables
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RAA = RI x RC x RND

în care: RAA = riscul de audit acceptabil, RI = riscul inerent,
RC = riscul de control, RND = riscul de nedetectare.

Acest model este utilizat pentru luarea deciziei privind canti-
tatea de probe necesarã pentru fiecare clasã de tranzacþii.
Este ºi motivul pentru care auditorii trebuie sã determine
nivelul riscului de audit acceptabil pentru fiecare misiune de
audit, preferabil în cursul fazei de planificare a acesteia.

Din modelul de audit bazat pe risc rezultã cã existã o legã-
turã directã între riscul de audit acceptabil ºi riscul de nede-
tectare ºi, în consecinþã, o legãturã indirectã între riscul de
audit acceptabil ºi cantitatea planificatã de probe. Altfel spus,
dacã auditorul decide sã reducã riscul de audit acceptabil,
atunci va trebui redus ºi riscul de nedetectare, ceea ce va
conduce la mãrirea cantitãþii de probe necesare. 

Riscul inerent reprezintã o apreciere fãcutã de auditor privind
probabilitatea existenþei unor denaturãri semnificative într-un
segment supus auditului, înainte de a fi fost fãcutã o estimare
a eficacitãþii sistemului de control intern al entitãþii. Altfel
spus, riscul inerent exprimã gradul de vulnerabilitate al situ-
aþiilor financiare în faþa erorilor, dacã nu existã un sistem de
control intern. Aºadar, când evalueazã riscul inerent auditorul
ignorã controlul intern, analizând doar probabilitatea de apa-
riþie a unor erori, fãrã grija pentru existenþa unor mecanisme
de prevenire sau de înlãturare a lor.

Rolul auditorului în ceea ce priveºte riscul inerent este acela
de a încerca sã prevadã în care dintre segmentele situaþiilor
financiare existã cea mai micã probabilitate de apariþie a ero-
rilor ºi în care dintre segmente aceastã probabilitate este cea
mai mare. În baza acestei evaluãri se va determina cantitatea
totalã de probe pe care trebuie sã o acumuleze auditorul ºi
se va stabili pe ce segmente ale auditului se vor concentra
eforturile de colectare a probelor. 

Pentru corecta identificare a riscurilor de prezentare eronatã
semnificativã este esenþialã înþelegerea, printre altele, a
douã mari categorii de factori de risc: cei care þin de riscul
afacerii ºi cei care þin de riscul de fraudã. Din perspectiva
studiului efectuat, ne intereseazã riscul de fraudã.

Literatura de specialitate prezintã factorii determinanþi ai frau-
delor financiare (stimuli/presiuni, oportunitãþi, raþionament/
atitudine), sub forma unui triunghi al fraudei, denumire atri-

buitã într-un studiu al anilor 1950 de cãtre Donald Cressey,
membru ACFE (Association of Certified Fraud Examiner)1.

Dupã ce a identificat factorii de risc, auditorul trebuie sã deci-
dã care dintre riscurile de afacere ºi riscurile de fraudã iden-
tificate sunt semnificative deoarece acestea vor apãrea în
toate misiunile de audit. Semnificaþia unui astfel de risc va fi
apreciatã pe baza urmãtoarelor elemente: natura riscului,
efectele controlului intern asupra riscului, dimensiunea pre-
zentãrilor eronate semnificative, probabilitatea de apariþie a
riscului.

Probabilitatea diferitã de apariþie a unor riscuri în unele sec-
toare ale economiei a determinat ca în Statele Unite ale Ame-
ricii, de exemplu, sã fie publicate de cãtre Institutul American
al Contabililor Publici Autorizaþi (AICPA – American Institute
of Certified Public Accountants) aºa-numitele alerte privind
riscurile de audit2.

Ele oferã auditorilor o privire de ansamblu asupra celor mai
recente modificãri ale legislaþiei din domeniul economic în
general, din diferite sectoare specifice (bãnci, construcþii,
mediu, sãnãtate etc.), din domeniul profesiei contabile, care
pot afecta modalitatea de realizare a misiunilor de audit. Fiind
actualizate anual, aceste documente îi sprijinã pe auditori în
procesul de identificare a riscurilor de afaceri care pot con-
duce la denaturãri semnificative în situaþiile financiare.

Metodologia cercetãrii
Privitã de opinia publicã ca principalul responsabil al marilor
crize financiare ºi dezechilibre economico-financiare3 (South

1 Singleton, T., Singleton, A., Bologna, J., Lindquist, R., Fraud Auditing and Forensing Accounting, ediþia a 3-a, John Wiley & Sons, New Jersey, 2006, p. 8.
2 ***, Audit Risk Alerts, disponibilã la http://www.aicpa.org/PUBLICATIONS/ ACCOUNTINGAUDITING/AUDITRISK/Pages/AuditRiskAlerts.aspx,

accesatã în noiembrie 2010
3 Singleton, T., Singleton, A., Fraud Auditing and Forensic Accounting, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2010, pp. 3-7.
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Sea Bubble 1717-1720, Charles Ponzi ºi U.S. Postal Service
1920, Samuell Insull – Kreuger&Toll 1920-1929, Watergate
1970, Enron -WorldCom - Arthur Andersen 2002 ºi Bernard
Madoff - Lehman Brothers 2008) frauda financiarã a suscitat
ºi continuã sã suscite interesul teoreticienilor ºi practicienilor
pentru identificarea principalilor factori care pot conduce la
prevenirea ºi depistarea acesteia. 

a) Stadiul actual al cunoaºterii

Principalele direcþii de cercetare din domeniul fraudei au vizat
istoria fraudei4, rolul profesiei contabile în combaterea acestor
acte criminale de naturã economicã5, precum ºi promovarea
unei noi profesii (fraud auditing – într-o adaptare româneascã
traducându-se auditul de fraudã), dedicate exclusiv luptei anti-
fraudã ºi privitã de unii ca un nou panaceu6. Un aspect
deosebit de important care a fãcut obiectul numeroaselor
studii de specialitate a fost reprezentat de metodele de pre-
venire ºi detectare, prin lucrãri de referinþã ale lui Guttentag et
al. (2008)7 ºi Wang et al. (2009)8. În ceea ce priveºte identifi-
carea fraudelor asupra situaþiilor financiare prin utilizarea pro-
cedurilor analitice, Liou (2008)9 propune o serie de modele
matematice cu aplicabilitate în cadrul misiunilor de audit
(financiar sau de fraudã). Un alt element deosebit de impor-
tant în cadrul literaturii de specialitate îl reprezintã legislaþia
din domeniu, de la apariþia Securities Exchange Act (1934),
emiterea SOX (Sarbanes-Oxley Act 2002) ºi pânã la articolele

ºtiinþifice care analizeazã oportunitatea, eficienþa ºi eficaci-
tatea unor astfel de legi10. Literatura ºtiinþificã prezintã influ-
enþa ºi efectele fraudei în domeniul IT11, rolul unui sistem de
control intern performant în prevenirea ºi detectarea fraude-
lor12, precum ºi o serie de comentarii ºi analize asupra marilor
scandaluri financiare, prin lucrãrile lui Barlaup et al. (2009)13 ,
Hassinket et al. (2009)14 ºi Doost (2003)15. 

Având în vedere nivelul actual al cercetãrii în domeniu, în
prezentul articol ne propunem sã identificãm un profil al riscu-
lui de fraudã prin testarea influenþei unor factori (domeniu de
activitate, legislaþie anti-fraudã ºi auditor) asupra tipului de
fraudã sãvârºit în cadrul firmelor analizate (asupra activelor
sau asupra raportãrii financiare).

b) Principalele ipoteze de lucru

Pornind de la problematica existenþei fraudelor financiare la
nivelul marilor corporaþii (în ciuda adoptãrii unor acte legisla-
tive menite sã sprijine lupta anti-fraudã) ºi continuând cu
implementarea unor mecanisme de prevenire ºi de detectare
a acestor acte de criminalitate economicã, ne propunem sã
testãm, în prezentul articol, urmãtoarele ipoteze de lucru:

Ip. 1. Domeniul de activitate, absenþa unei legislaþii anti-
fraudã, precum ºi apartenenþa auditorului la Big 4/516

sunt factori care pot indica prezenþa fraudelor asupra
activelor sau asupra raportãrii.

4 Lenard, M.J., Alam, P., An Historical Perspective on Fraud Detection: From Bankruptcy Models to Most Effective Indicators of Fraud in Recent
Incidents, Journal of Forensing & Investigative Accounting, Vol. 1, Issue 1, 2010, pp. 1-27.

5 Bernardi, R., Establishing a baseline for assessing the frequency of auditor’s comments concerning perceived client integrity, Managerial Auditing
Journal, Vol. 24, No. 1, 2009, pp. 4-21.

6 McKee, T.E., Increase your fraud auditing effectiveness by being unpredictable!, Managerial Auditing Journal, vol. 21, nr. 2, 2006, pp.224-231.
7 Guttentag, M., Porath, C., Fraidin, S., Brandeis’ policeman: results from a laboratory experiment on how to prevent corporate fraud, Journal of

Empirical Legal Studies, Vol. 5, Issue 2, 2008, pp. 239-273.
8 Wang, J., Zhou, J., Peng, B., Weak signal detection method based on Duffing oscillator, Kybernetes, Vol. 38, No. 10, 2009, pp. 1662-1668.
9 Liou, F-M., Fraudulent financial reporting detection and business failure prediction models: comparison, Managerial Auditing Journal, Vol. 23, No.

7, 2008, pp. 650-662.
10 Huang, H-W., Sarbanes-Oxley section 404 compliance. Recent changes in US-trated foreign firms’internal control reporting, Managerial Auditing

Journal, Vol. 24, No. 6, 2009, pp. 584-598.
11 Pathak, J., Vidyarthi, N., Summers, S., A fuzzy-based algorithm for auditors to detect elements of fraud in settled insurance claims, Managerial

Auditing Journal, Vol. 20, nr. 6, 2005, pp. 632-644.
12 Chandra, A., Calderon, T., Information intensity, control, deficiency risk, and materiality, Managerial Auditing Journal, Vol. 24, No. 3, 2009, pp. 220-

232.
13 Barlaup, K., Dronen, H.I., Stuart, I., Restoring trust in auditing:ethical discernment and Adelphia scandal, Managerial Auditing Journal, Vol. 24, No.

2, 2009, pp. 183-203.
14 Hassink, H., Bollen, L., Meuwissen,R., Vries, M., Coporate fraud an the audit expectations gap: A study among business managers, Journal of

International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 18, 2009,  pp. 85-100.
15 Doost, R., Enron, Arthur Andersen and the CatholicChurch: are these symptoms of a more chronic problem?, Managerial Auditing Journal, 18/8,

2003, pp. 673-681.
16 Big 5 era denumirea atribuitã celor mai mari 5 firme de audit la nivel mondial, pânã în anul 2002: PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte Touche

Tohmatsu, Ernst & Young (E&Y), KPMG ºi Arthur Andersen. Dupã marile scandaluri financiare din perioada 2000-2002 (Enron, WorldCom), firmei
de audit Arthur Andersen i se ridicã licenþa de a practica servicii de audit financiar în Statele Unite ale Americii, ceea ce va determina închiderea
firmei ºi implicit ieºirea acesteia din celebrul Big 5, în prezent restul firmelor rãmase formând celebrul Big 4.
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Ip. 2. Existã diferenþe semnificative la nivelul valorii fraudei
raportatã la total cifrã de afaceri, în funcþie de domeni-
ul de activitate al firmei auditate, de tipul fraudei, de
prezenþa unei legislaþii anti-fraudã, dar ºi de aparte-
nenþa auditorului la Big 4/5.

c) Metode de analizã a datelor

Pentru obþinerea rezultatelor cercetãrii s-au aplicat o serie de
metode de analizã a datelor: analiza factorialã a corespon-
denþelor multiple (AFCM) ºi analiza de regresie multiplã uti-
lizând variabile independente calitative, transformate în varia-
bile de tip Dummy. Analiza factorialã a corespondenþelor mul-
tiple urmãreºte gruparea indivizilor din eºantionul analizat
dupã o serie de caracteristici comune. Astfel, pe baza varia-
bilelor calitative identificate (Domeniu de activitate, Tip fraudã,
Perioada desfãºurãrii fraudei ºi Auditor) se va obþine o hartã
de grupare a firmelor supuse fraudelor financiare în funcþie de
anumite caracteristici comune, propunându-se un profil al
firmei fraudate. 

Analiza de regresie liniarã multiplã cu variabile calitative per-
mite identificarea ºi cuantificarea legãturilor care se pot stabili
între o serie de variabile independente (nenumerice) ºi o vari-
abilã dependentã (numericã). În cazul de faþã ne propunem sã
testãm dacã apartenenþa firmei la un anumit domeniu de acti-
vitate, tipul fraudei, perioada desfãºurãrii fraudei ºi auditorul
însãrcinat cu efectuarea misiunii în anul depistãrii fraudei
(variabile independente) sunt factori care influenþeazã în mod
direct valoarea fraudei calculatã în mãrime relativã (variabi-
la dependentã). 

Potrivit metodologiei, pentru obþinerea modelului matematic ºi
a rezultatelor analizei de regresie se impune transformarea cri-
teriilor calitative în variabile de tip Dummy (variabile alterna-
tive). Astfel, criteriile calitative vor fi transformate într-un numãr
de k noi variabile Dummy, unde k reprezintã diferenþa dintre
numãrul de caracteristici ale variabilei calitative iniþiale ºi con-
stanta 1. De exemplu, pentru criteriul Domeniu de activitate
vom obþine 7 variabile Dummy (7 = 8–1), pentru criteriul Tip
fraudã rezultã o variabilã Dummy, criteriului Perioada
desfãºurãrii fraudei îi corespunde o variabilã Dummy ºi pentru
criteriul Auditor vom obþine 5 variabile Dummy (conform
Tabelului 2). Valoarea 1 pe care o va lua o variabilã Dummy
certificã faptul cã o anumitã firmã va avea caracteristica asoci-
atã variabilei alternative, la un moment dat, în caz contrar
luând valoarea 0. Astfel, pentru o variabilã Dummy aferentã
caracteristicii IT-Telecomunicaþii, valoarea 1 reprezintã faptul
cã firma are ca obiect de activitate acest domeniu. În mod ase-
mãnãtor se va proceda ºi pentru celelalte variabile Dummy
asociate criteriilor calitative iniþiale: îndeplinirea unei carac-

teristici va atrage dupã sine o valoare 1 a variabilei Dummy
asociate, iar valoarea 0 va indica absenþa acelei caracteristici. 

Modelul de bazã al ecuaþiei de regresie este de forma: Y = ββ0
+ ββ1• D, unde Y este variabila dependentã numericã, D vari-
abila independentã Dummy (care va lua fie valoarea 1 pentru
prezenþa caracteristicii asociate, fie valoarea 0 pentru absenþa
caracteristicii), iar ββi sunt coeficienþii modelului de regresie.
Coeficientul ββ0 indicã valoarea medie a rezultatului – a varia-
bilei dependente, în condiþiile în care firma analizatã nu deþine
caracteristica asociatã variabilei Dummy, D. Într-un astfel de
caz se înþelege cã D = 0. Coeficientul ββ1 indicã cu cât va
creºte nivelul mediu al variabilei dependente (valoarea
fraudei) în cazul în care firma analizatã deþine ºi caracteristi-
ca asociatã variabilei alternative (D = 1), faþã de cazul în care
nu deþinea acea caracteristicã (în sintezã, ββ1 reprezintã dife-
renþa dintre nivelurile medii ale celor douã grupuri de referinþã
– grupa care prezintã caracteristica ºi grupa care nu prezintã
caracteristica asociatã). Menþionãm faptul cã variabilele Dum-
my asociate caracteristicilor aceleiaºi variabile calitative nu
pot lua concomitent valoarea 1 (aceasta poate fi 1 doar pen-
tru o anumitã caracteristicã), însã pot avea toate valoarea 0,
ceea ce determinã activarea caracteristicii de referinþã. De
exemplu, în cazul Domeniului de activitate, caracteristica
Chimic-Farmaceutic reprezintã domeniul de referinþã, atunci
când valorile pentru celelalte variabile Dummy sunt toate 0. 

Datele au fost prelucrate cu ajutorul instrumentului statistic
SPSS 15.0, modulele acestui program permiþând pregãtirea,
prelucrarea datelor ºi obþinerea rezultatelor pentru validarea
ipotezelor de lucru.

d) Analiza eºantionului, a variabilelor utilizate ºi a date-
lor colectate 

Prezentul studiu s-a realizat pe un eºantion de 30 de firme
cotate NYSE ºi NASDAQ, care au fost supuse fraudelor finan-
ciare (dintre cele mai celebre cazuri raportate la nivel inter-
naþional), în perioada 1999-2009. 

Din cauza restricþiilor în ceea ce priveºte accesul la informaþi-
ile despre firmele fraudate din România, prezentul articol s-a
focalizat doar pe cazurile de fraudã la nivel internaþional,
depistate ºi condamnate. În Tabelul 1 pot fi vizualizate sim-
bolurile atribuite firmelor la bursele de valori unde acestea
sunt cotate.

Având drept criteriu de clasificare obiectul de activitate, firme-
le care au fost supuse fraudelor financiare au activat sau încã
îºi mai desfãºoarã activitatea în urmãtoarele domenii princi-
pale: IT ºi telecomunicaþii, servicii, tehnologia construcþiilor de
maºini (TCM), industria producãtoare, construcþii, vânzãri,
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energetic ºi petrolier, domeniul chimic ºi farmaceutic.
Structura eºantionului analizat în funcþie de obiectul de activi-
tate poate fi vizualizatã în Figura 2.

Variabilele de care s-a þinut cont în realizarea studiului pot fi
sintetizate în Tabelul 2. 

Datele cu privire la variabilele selectate au fost preluate de pe
site-ul SEC (Securities and Exchange Commission, secþiu-
nea Litigation), pentru a identifica firmele fraudate ºi de pe
site-urile burselor de valori (NYSE ºi NASDAQ), pentru a
colecta anumiþi indicatori financiari.
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Rezultatele cercetãrii
Dintre principalele rezultate cu privire la modul de asociere a
variabilelor calitative, în urma aplicãrii AFCM, hãrþile de re-
prezentare într-un sistem de douã axe factoriale sunt cele
mai importante. 

În cadrul figurii 3 se poate observa cã la nivelul eºantionului
analizat existã o înclinaþie a firmelor care au fost auditate de
cãtre PwC ºi KPMG de a comite fraude asupra activelor
(FAA), iar firmele care au fost auditate de firma Arthur An-
dersen sau de alþi auditori din afara Big 5 – sã comitã fraude
asupra raportãrii (FAR). Totodatã, se poate observa cã numã-
rul firmelor fraudate ºi care au fost supuse auditului de cãtre
E&Y ºi Delloite & Touche este unul inferior, în comparaþie cu
celelalte firme auditate de cãtre membri Big 5 sau Big 4.

Conform figurii 4, asocierea dintre tipul fraudei ºi domeniul de
activitate al firmelor fraudate ilustreazã faptul cã existã riscul
la nivelul eºantionului analizat ca firmele din domeniile ener-
getic-petrolier, tehnologiilor construcþiilor de maºini ºi vânzãri
sã fie supuse fraudelor asupra raportãrii, din cauza fluxurilor
monetare impresionante pe care le pot dezvolta. Fraude
asupra activelor au fost înregistrate în cadrul firmelor din
domeniul serviciilor, iar firmele din domeniul IT-Telecomu-
nicaþii ºi din domeniul industriei producãtoare au fost supuse
în egalã mãsurã atât fraudelor asupra activelor, cât ºi fraude-
lor asupra raportãrii. Se poate observa cum domenii precum
chimic-farmaceutic ºi construcþii nu au înregistrat un numãr
semnificativ de fraude financiare, în comparaþie cu domeniile
amintite anterior.

ªi la nivelul adoptãrii unor acte normative de referinþã în
domeniu se poate observa în cadrul figurii 5 cum, în lipsa
SOX, numãrul fraudelor a fost superior faþã de perioada post
adoptare ºi implementare a acestui act. Mai mult decât atât,
se poate observa cum absenþa SOX nu a influenþat semni-
ficativ sãvârºirea unui anumit tip de fraudã (asupra activelor
sau asupra raportãrii financiare), fapt menþinut ºi dupã
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adoptarea legii. Potrivit rezultatelor obþinute, la nivelul eºan-
tionului analizat avem o distribuþie egalã a numãrului de
fraude privind deturnarea de active cu cel al numãrului de
fraude privind raportarea financiarã frauduloasã, ante ºi post
adoptare SOX. 

Prin combinarea tuturor factorilor (Scor/Tip fraudã, Domeniu
activitate, Auditor, Adoptare SOX) se poate obþine prin inter-
mediul figurii 6 un profil al firmelor fraudate, þinându-se cont
de modul ºi gradul de asociere al acestora. Astfel, firmele
supuse unor fraude asupra raportãrii au fost auditate de
Arthur Andersen, Delloite & Touch ºi alte firme de audit din
afara Big 5/ Big 4, aparþineau domeniului energetic-petrolier
ºi, de cele mai multe ori, frauda era comisã înaintea adoptãrii
SOX. Fraudele asupra activelor erau comise asupra firmelor
din domeniul IT-Telecom, servicii ºi construcþii, care erau
auditate de cãtre PwC sau KPMG, iar marea majoritate a
fraudelor erau sãvârºite înaintea adoptãrii SOX. 

Pentru testarea punctualã a influenþei variabilelor propuse
(Tip fraudã, Domeniu de activitate, Auditor, Adoptare SOX)
asupra valorii fraudei raportatã la cifra de afaceri din anul
identificãrii fraudei s-a utilizat analiza de regresie liniarã mul-
tiplã pe baza variabilelor calitative de dip Dummy. Astfel, un
prim model de regresie ar putea fi transpus sub forma: 

Val fraud/CA = ββ0 + ββ1• D9 + ββ2• D1 + ββ3• D2 + ββ4• D3 +
ββ5• D4 + ββ6• D5 + ββ3• D6 + ββ4• D7 + εε,

unde Val fraud /CA este o medie condiþionatã de D9, D1, D2,
D3, D4, D5, D6 ºi D7:

M(Y/D9, Di=1,..,7) = ββ0 + ββ1• D9 + ββ2• D1 + ββ3• D2 + ββ4•
D3 + ββ5• D4 + ββ6• D5 + ββ3• D6 + ββ4• D7,

cu D9;i ∈∈ {0; 1}. M(Y/D9, Di=1,..,7) = ββ0 reprezintã valoarea
medie a fraudei raportatã la total cifrã de afaceri pentru
firmele din domeniul chimic-farmaceutic cu fraude sãvârºite
înaintea adoptãrii SOX. M(Y/D9, Di=1,..,7) = ββ0 + ββ1 repre-
zintã valoarea medie a fraudei raportatã la cifra de afaceri
pentru firmele din domeniul chimic-farmaceutic cu fraude
sãvârºite dupã adoptarea SOX. Ataºarea coeficienþilor varia-
bilelor D1, D2, ..., D7 permite determinarea unor diferenþe ale
valorii fraudei ante ºi post SOX pe domenii de activitate.
Astfel, M(Y/D9, Di=1,..,7) = ββ0 + ββ1 + ββ2 reprezintã valoarea
medie a fraudei raportatã la total cifrã de afaceri pentru
firmele din domeniul IT ºi telecomunicaþii, cu fraude sãvârºite
post adoptare SOX. Asemãnãtor se va proceda ºi pentru
celelalte domenii de activitate. 

Obþinerea în SPSS a coeficienþilor de regresie va permite
construirea urmãtorului model de regresie general, sub
forma:

Val fraud/CA = 83,36 -6,39 • D9 -48,07• D1 -55,59 • D2 -
69,13 • D3 -77,87 • D4 -73,05 • D5 -75,22 • D6 -58,94 • D7,

unde valoarea de 83,36 (%) reprezintã valoarea fraudei
raportatã la total cifrã de afaceri, în condiþiile în care frauda
s-a sãvârºit înaintea adoptãrii SOX, indiferent de domeniul
de activitate al firmei. Atunci când frauda s-a comis dupã
adoptarea SOX, nivelul fraudei raportatã la CA s-a redus cu
6,39 %, ceea ce ilustreazã o anumitã eficienþã a actului nor-
mativ în descurajarea unor astfel de acte de criminalitate
economicã. Mai mult decât atât, în condiþiile în care vom con-
sidera cã frauda s-a comis dupã adoptarea SOX, valoarea
acesteia de 76,97 % (83,36-6,39) reprezintã valoarea fraudei
pentru firmele din domeniul chimic-farmaceutic, nivel care
este cu 48,07% mai mare faþã de domeniul IT, cu 55,59% mai
mare faþã de domeniul servicii, cu 69,13% mai mare faþã de
domeniul TCM, cu 77,87% mai mare faþã de domeniul indus-
triei producãtoare, cu 73,05% mai mare faþã de domeniul
construcþii, cu 75,22% faþã de domeniul vânzãri ºi cu 58,94%
mai mare faþã de domeniul energetic-petrolier. Acest model
explicã 30% din variaþia valorii fraudei, restul variaþiei find
explicatã de o serie de factori externi.

Al doilea model de regresie propus este de forma: 
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Val fraud/CA = ββ0 + ββ1• D8 + ββ2• D10 + ββ3• D11 + ββ4•
D12 + ββ5• D13 + ββ6• D14 + εε,

unde Val fraud /CA este o medie condiþionatã de D8, D10,
D11, D12, D13, D14: 

M(Y/D8, Di=10,..,14) = ββ0 + ββ1• D8 + ββ2• D10 + ββ3• D11 +
ββ4• D12 + ββ5• D13 + ββ6• D14, 

cu D10;i ∈∈ {0; 1}. M(Y/D8, Di=10,..,14) = ββ0 reprezintã va-
loarea medie a fraudei raportatã la total cifrã de afaceri pen-
tru firmele cu fraude asupra activelor, auditate de cãtre audi-
tori din afara Big 5 sau Big 4. M(Y/D8, Di=10,..,14) = ββ0 + ββ1
reprezintã valoarea medie a fraudei raportatã la cifra de afa-
ceri pentru firmele cu fraude asupra raportãrii financiare,
auditate de cãtre firme din afara Big 5 sau Big 4. 

Ataºarea coeficienþilor variabilelor D10, D11, ..., D14 permite
determinarea unor diferenþe ale valorii fraudei asupra
activelor sau asupra raportãrii pe fiecare categorie de auditor
(din Big 5/4). Astfel, M(Y/D10, Di=10,..,14) = ββ0 + ββ1 + ββ2
reprezintã valoarea medie a fraudei raportatã la total cifrã de
afaceri pentru firmele cu fraude asupra raportãrii financiare
auditate de cãtre PwC. Asemãnãtor se va proceda ºi pentru
celelalte categorii de auditori.

Transpunerea cifricã a modelului de regresie, pe baza coefi-
cienþilor obþinuþi în urma analizei sub SPSS, va fi: 

Val fraud/CA = 41,88 -31,92• D8 -16,34• D10 -6,19 • D11 -
24,16 • D12 -10,70 • D13 + 20,41 • D14. 

Astfel, în condiþiile în care firma fraudatã a fost supusã unei
fraude asupra activelor, fiind auditatã de cãtre un auditor din
afara Big 5/4, valoarea relativã a fraudei a fost de 41,88%, cu
31,92% mai mare faþã de cazul în care fraudele au fost
asupra raportãrii, în condiþiile în care nu a contat cine a audi-
tat situaþiile financiare. 

Firmele supuse fraudelor asupra raportãrii ºi auditate de alþi
auditori ce nu aparþin B5/B4 au înregistrat un nivel relativ al
fraudelor de 9,96%, cu 16,34% mai mare faþã de firmele audi-
tate de PwC, cu 6,19 mai mare faþã de firmele auditate de
cãtre Delloite&Touche, cu 24,16% mai mare faþã de firmele
auditate de cãtre E&Y, cu 10,7% mai mult faþã de firmele
auditate de cãtre KPMG, însã cu 20,41% mai mic faþã de
firmele auditate de cãtre Arthur Andersen. 

Astfel, în medie, valoarea fraudei asupra situaþiilor financiare
s-a ridicat în cazul firmelor auditate de cãtre Arthur Andersen
la un nivel de 30,37% din totalul cifrei de afaceri (41,88-
31,92+20,41). Mai mult decât atât, acest model explicã
24,3% din variaþia valorii fraudei raportate la cifra de afaceri.

Concluzii
Identificarea ºi cuantificarea influenþelor factorilor de ordin
calitativ asupra riscului de fraudã constituie un mijloc eficient
prin care actele de criminalitate economicã pot fi prevenite
ºi/sau detectate. 

În urma validãrii ipotezelor de lucru din cadrul cercetãrii, la
nivelul prezentului studiu s-a demonstrat prin evidenþe
empirice cã obiectul de activitate al unei firme poate constitui
un factor determinant al apariþiei fraudelor. 

Astfel, domenii de activitate care presupun rulajul unor fluxuri
de trezorerie impresionante sau delapidarea de active con-
duc la o creºtere a vulnerabilitãþii mediului firmelor, la apariþia
ºi manifestarea fraudelor financiare. Mai mult decât atât,
absenþa unui cadru legal, dar ºi a organismelor care sã punã
în funcþiune actele normative anti-fraudã constituie factori
determinanþi ai menþinerii ºi propagãrii fenomenelor nefaste
de natura fraudelor. 

De cele mai multe ori ºi complicitatea auditorului financiar
poate contribui la ascunderea sau amplificarea fraudelor
financiare, generând pagube impresionante ºi chiar crize
financiare. 

Utilizarea metodelor statistice avansate, de tipul analizei fac-
toriale a corespondenþelor multiple ºi a regresiei cu variabile
calitative constituie proceduri analitice pentru obþinerea unor
probe de audit suficiente ºi adecvate. 

Astfel, variabilele calitative pot fi transpuse în modele econo-
metrice pentru a ilustra diferenþele dintre grupe/clase de
firme, în ceea ce priveºte nivelul fraudei raportate la cifra de
afaceri. 

Înlocuirea în cadrul acestor modele cu datele colectate pen-
tru firme din afara eºantionului analizat conduce la obþinerea
de informaþii privind valoarea fraudei, dar ºi a factorilor care
contribuie semnificativ la apariþia fraudei.

Îmbinarea tehnicilor statistice avansate, cu demersul ºi
instrumentarul analizei economico-financiare, având ca fun-
dament principiile ºi terminologia contabilã, cu aplicabilitate
în auditul financiar va conduce la apariþia unei noi direcþii de
cercetare. 

Acest domeniu va presupune studierea fenomenelor ºi pro-
ceselor din cadrul misiunii de audit financiar, cu ajutorul sta-
tisticii avansate, utilizând o serie de indicatori din analiza
financiarã, numit, în mod ipotetic, auditometrie (auditome-
trics).
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Arareori ne-a fost dat sã întâlnim o
lucrare care sã abordeze o problematicã
atât de complexã ºi mereu actualã pen-
tru profesia contabilã. Incitantã prin
însuºi titlul sãu, Dimensiuni ºtiinþifice,
sociale ºi spirituale în contabilitate,
lucrarea apãrutã recent la editura 
Tipo Moldova provoacã cititorul la seri-

oase reflecþii ºi, de ce nu, la reconside-
rarea unor opinii deja formate. Menþio-
nãm cã în spaþiul literaturii autohtone,
cartea reprezintã o apariþie singularã.

Dimensiunea intelectualã a lucrãrii reali-
zeazã un bun tandem cu verva spiritualã
a autorului. Produs al reputatei ºcoli
ieºene de contabilitate, profesorul Emil
Horomnea reuºeºte o pledoarie în fa-
voarea profesiei contabile, a rosturilor ei
în dezvoltarea ºi progresul societãþii
omeneºti. „Gândul de suflet cãtre
Mãria Sa... Cititorul” reprezintã uvertura
academicã prin care autorul, deþinãtor al
unei culturi de excepþie, ne invitã la o
cãlãtorie în lumea contabilitãþii ºi a profe-
siei contabile. Întreaga lucrare este con-
struitã în jurul a trei axiome fundamen-
tale: • nu putem trãi fãrã contabilitate ºi
fãrã profesia contabilã; • majoritatea
deciziilor economice se fundamenteazã
pe informaþiile contabile sau derivate ale
acesteia; • contabilitatea ºi profesia con-

tabilã înseamnã mai mult decât ceea ce
par a fi la... prima vedere.

Apelând la argumente ancorate în viaþa
realã, autorul reuºeºte sã convingã prin
demonstraþiile sale. Elemente de
genezã, doctrinã, ºi deopotrivã, mo-
mente de reper în evoluþia contabilitãþii
ne conduc la poziþionarea contabilitãþii în
arhitectura sistemului informaþional
economic (vezi cap. 1, 2, 3)

Dimensiunile ºtiinþifice, sociale ºi spiri-
tuale ale contabilitãþii sunt subliniate 
într-o manierã cu totul aparte. Implicarea
profesiei contabile în toate componentele
sale – audit, contabilitate, expertizã con-
tabilã, consultanþã financiarã ºi fiscalã,
reprezintã actualmente o realitate pe
care nimeni nu o mai poate contesta.
Iatã de ce, în structura lucrãrii sunt
incluse elemente privind raportarea con-
tabilã ºi financiarã, auditul statutar,
expertiza contabilã, normalizare, armo-
nizare ºi convergenþã contabilã. 






