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Introducere
Este mai mult decât evident cã, fãrã a
comunica, persoanele, fiinþele în gene-
ral, nu pot exista. Comunicarea repre-
zintã indiscutabil unul dintre “lianþii”
societãþii. A comunica înseamnã, pe de
o parte, a observa, a experimenta ºi a
învãþa, iar, pe de altã parte, a resimþi ºi
a ne exercita influenþa asupra mediului
exterior, astfel încât acþiunile noastre sã
devinã subordonate unui scop temeinic
argumentat. Comunic, deci exist!… Re-
strângând, putem spune despre comu-
nicarea financiarã cã îi uneºte pe mem-
brii societãþii, inclusiv organizaþiile, într-
un dialog al cunoaºterii ºi acþiunii efici-
ente în domeniul activitãþii economice.

Amploarea procesului este nemijlocit
legatã de evoluþii generalizate. Astfel,1

globalizarea economicã este de mai
mult timp un fenomen generat de reali-
tãþi de necontestat, îmbrãcând forme
complexe, uneori greu de descifrat. In-
tensificarea acestei dinamici a creat noi
probleme, a cãror rezolvare nu mai
este posibilã folosind acelaºi instru-
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Statutory Audit versus Financial Communication.
Why and How? 
Through the review and the reset of realm concepts and thesis, the paper tries to
emphasize the position and the role of statutory audit within the financial commu-
nication specific to the organization and its business world. As an introduction of
their own arguments, the authors achieve, on one hand, a brief presentation of cre-
ative accountancy or of financial engineering, and, on the other hand, a concise
round-up of present-day alternatives applied by entities in order to improve finan-
cial information meant to be disseminated. The paper synthesizes the benefits, as
well as the risks, of the two vectors belonging to the informational/selection sys-
tems, standardized solutions and managerial alternatives in order to conserve the
process within reasonable parameters. The authors correlate the subject area
standpoints meant to sustain such an approach and fight against conflicting or
sparsely substantiated elements, managing to provide a support for their own
ideas and convictions. Thus, against the background of the international account-
ing standard - focused on increasing the financial transparency of organizations -
the statutory auditor's role is not limited, on the contrary, it continues to be the
structure pillar in providing assurance concerning the integrity and quality of infor-
mation included in financial statements published by different companies. At the
same time, on this way, highly limited, some of the coordinates of statutory audit
actions and evolutions are resumed, as any strategy meant for success.

Key words: financial communication, financial statements, published information,
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mentar valabil cu decenii în urmã. Unul
dintre impulsurile care au determinat
globalizarea l-a constituit apariþia ºi
dezvoltarea companiilor multinaþionale,
iar, în domeniul comunicãrii financiare,
obiectivul major al acestor corporaþii se
intersecteazã cu cerinþele specifice re-
ferenþialelor contabile, astfel încât re-
zultanta – situaþiile financiare2 – sã poa-
tã furniza informaþiile solicitate de
pãrþile interesate ºi/sau afectate. Marile
companii s-au constituit în avangarda
procesului, dar activitatea oricãrei orga-
nizaþii nu poate fi conceputã în afara
mediului în care ea funcþioneazã, deoa-
rece din acest mediu îºi procurã
resursele de care are nevoie, îºi valori-
ficã produsele sau serviciile, efectu-
eazã încasãri ºi plãþi etc. Mediul sau
universul entitãþii se constituie într-un
ansamblu corelat de factori – naturali,
economici, financiari, tehnici, juridici,
demografici, sociali ºi politici – în cadrul
cãruia acþioneazã o firmã.

În acest context, prezentarea periodicã
a unor rapoarte financiare de cãtre
companiile listate la bursã a fost ºi este
mai mult decât necesarã. Treptat, aces-
te rapoarte au depãºit stadiul de simplã
înºiruire de cifre, transformându-se în
adevãrate instrumente de marketing...
Astãzi nu doar companiile listate dise-
mineazã date referitoare la profituri,
acumulãri, cifrã de afaceri etc. O bunã
imagine financiarã te ajutã sã iei mai
uºor un credit de la bancã, sã obþii
diverse finanþãri, sã atragi investitori ºi
eventual sã-þi vinzi mai bine compania.
Iar aceasta se clãdeºte printr-o bunã
comunicare a entitãþii cu mediul în care
acþioneazã. Rolul comunicãrii financiare
ar trebui sã fie acela de a proteja, dar ºi
de a spori valoarea acþiunilor compa-
niei. Ea se poate materializa, din punct
de vedere teoretic, cât ºi practic, într-o

investiþie în valorile companiei, în infor-
marea acþionarilor actuali sau potenþiali,
fiind ºi o ocazie de a identifica, educa ºi
satisface percepþiile publicului-þintã. 

O bunã comunicare financiarã poate
arãta soliditatea unei afaceri, determi-
nând încrederea publicului. Dar, la polul
opus, de obicei lipsa de transparenþã a
unei companii în privinþa rezultatelor
sale financiare determinã suspiciune
din partea publicului, aducând o umbrã
asupra organizaþiei. Pe de altã parte,
comunicarea în sine, ca orice proces
pus în operã de oameni – bine intenþio-
naþi ºi asistaþi de mijloace moderne -
este un proces însoþit de riscuri, chiar
dacã toþi actorii sunt bine intenþionaþi… 

Pe acest fundal, intenþia noastrã este
de a evidenþia relaþia auditorului statu-
tar cu acest circuit informaþional, nece-
sitatea ºi modul în care, pentru diminu-
area riscurilor specifice, intervine în co-
municarea organizaþiei cu universul
sãu, printr-o poziþionare ºi acþiune care
sã asigure nu numai o imagine atractivã
a organizaþiei, ci ºi o proiecþie financia-
rã corespunzãtoare stãrii de fapt. Tot-
odatã, ne propunem sã rezumãm câte-
va dintre coordonatele acþiunii ºi evo-
luþiei auditului statutar pe aceastã cale
extrem de îngustã, ca orice demers ce
se doreºte a fi de succes.

Metodologia
cercetãrii

Abordarea noastrã are ca obiectiv mai
buna clarificare a locului ºi rolului audi-
tului statutar în cadrul comunicãrii finan-
ciare a organizaþiei cu universul sãu în
actualul context economic ºi social. 

Cercetarea are în vedere, pe de o
parte, o sistematizare ºi reconsiderare,

iar, pe de altã parte, o sintezã ºi an-
titezã a ideilor regãsite pe aceastã temã
în literatura de specialitate, a reglemen-
tãrilor elaborate de diversele organisme
profesionale ºi autoritãþi de reglemen-
tare. Astfel, apreciem cã va deveni
facilã poziþionarea mai corectã ºi per-
cepþia adecvatã a conceptului de audit
statutar – ca susþinãtor al acurateþei in-
formaþionale în peisajul comunicãrii
financiare.

Pentru atingerea dezideratelor propuse
am utilizat o metodologie constructivã,
deductivã ºi inductivã, pentru identifi-
carea susþinerilor, criticilor ºi oportu-
nitãþilor. Pe aceastã bazã, am elaborat
un discurs contra viziunii asupra situaþi-
ilor financiare ca un instrument exclusiv
de marketing ºi îndepãrtat de statutul
de componentã a unei comunicãri aser-
tive. De partea cealaltã, pe lângã de-
clararea auditului statutar ca factor de
impact psihologic înalt ºi obiectiv – prin
care se poate îmbunãtãþi fiabilitatea
comunicãrii financiare, am ajuns la con-
cluzia cã, indiferent de numãrul ºi efi-
cienþa stãvilarelor implementate împo-
triva tentaþiilor impuse de orice regle-
mentare, se va ajunge inevitabil la cali-
tatea umanã ºi profesionalã, la etica
celor implicaþi.

Lucrarea este elaboratã pe baza studi-
ilor ºi investigaþiilor efectuate de autori
în cadrul Contractului POSDRU/41/3.3/
G/40317 – Model de armonizare a prac-
ticilor în domeniul managementului
financiar al proiectelor finanþate prin
Fondul Social European. Ea “asigurã”
spiritul prelegerilor ºi dezbaterilor sus-
þinute ºi induse de experþii agreaþi,
reprezintã una dintre bazele de pornire
pentru îmbunãtãþirea viziunii privind
auditul financiar în cadrul comunitãþii
proiectate. 
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2 Acestea, împreunã cu raportul consiliului de supraveghere sau administraþie reprezintã componentele determinante ale Raportului anual emis de
diversele entitãþi, la care se ataºeazã raportul auditorului statutar.



Repere 
ale comunicãrii

financiare dintre
organizaþie

ºi “universul” sãu
Aºa cum am enunþat deja, este mai
mult decât evident cã fãrã comunicare
financiarã, corporaþiile, în general orga-
nizaþiile, ºi-ar desfãºura activitatea într-
un mediu izolat, adesea sortit eºecului
sau, sã spunem, suficient de “arid”. Se
poate afirma cã în cazul organizaþiilor
comunicarea financiarã ocupã un loc

central în universul economic al acesto-
ra, constituind “aparatul respirator” ce
asigurã “schimbul de oxigen” cu mediul
economic. Dar cum se realizeazã în
mod concret aceastã comunicare?

În primul rând investitorii, dar ºi cele-
lalte categorii de stakeholderi au nevoie
ºi preiau informaþiile privind activitatea
unei organizaþii din mai multe surse:
media, bursã, situaþii financiare, direct
de la sursã etc.3 Cu alte cuvinte, comu-
nicarea financiarã a organizaþiei nu se
rezumã la publicarea periodicã a rapor-
tului anual (situaþiilor financiare), dar
acesta ocupã un loc de referinþã în ca-
drul procesului, prin datele deosebit de
relevante diseminate cu aceastã oca-

zie. Mai mult, pe baza consultãrii aces-
tora, destinatarii situaþiilor financiare
transmit cãtre entitatea emitentã diver-
se “semnale”: vând sau cumpãrã titlu-
rile mobiliare lansate pe piaþã de com-
panie; hotãrãsc dezvoltarea, consolida-
rea ºi amortizarea într-un anumit ritm a
capitalului investit sau lichidarea com-
paniei;4 ieftinesc sau scumpesc, extind
sau restrâng creditul acordat; sunt li-
niºtiþi, pasivi sau îngrijoraþi în ceea ce pri-
veºte durabilitatea aprovizionãrilor, con-
tinuitatea vânzãrilor ºi încasãrilor, stabi-
litatea locului de muncã etc. Prin aceas-
ta, se realizeazã feed-back-ul comuni-
cãrii dintre entitate ºi universul sãu.5

Sinoptic, aceste relaþii sunt prezentate
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3 Léger, Jean - Yves, La communication finnancière, Ed. Dundod, Paris, 2008, pag. 145.
4 În figura nr. 1 le-am denumit generic “decizii strategice”, arãtând prin aceasta cã reprezintã partea cea mai importantã din ansamblul hotãrârilor

care se iau pe baza informaþiilor cuprinse în situaþiile financiare. A nu se înþelege cã acþionarii ºi operatorii pe piaþa de capital iau numai decizii
strategice în legãturã cu organizaþia de referinþã ºi cã au exclusivitate în acest domeniu.

5 Domniºoru, S.; Vînãtoru, S., Audit ºi comunicare financiarã, Editura Universitaria, Craiova, 2009, pag. 19.



în figura 1, ca extras procesat din flu-
xurile ce se instaureazã între o organi-
zaþie ºi universul sãu. Astfel, mediul
exterior al organizaþiei include un an-
samblu de elemente de naturã foarte
diferitã, manifestat pe plan naþional ºi
internaþional, care acþioneazã asupra
entitãþii nu în mod izolat, ci în strânsa
lor interdependenþã. Este mai mult de-
cât evident cã “universul” nu este orga-
nizat pentru a rãspunde viziunii ºi in-
tereselor acesteia, ci, dimpotrivã, multe
componente ale mediului îi pot fi ostile
ºi, de aceea, organizaþia este cea care
trebuie sã se adapteze permanent la
schimbãrile de mediu, iar reacþia adec-
vatã la riscuri ºi oportunitãþi presupune
în primul rând informare ºi cunoaºtere.

Atât din cele prezentate, cât ºi din figu-
ra 1 se poate observa o puternicã le-
gãturã între informaþiile publicate de or-
ganizaþie ºi efectele pe care le au
asupra acesteia deciziile administrate
de persoanele interesate/afectate, prin
folosirea acestor date. Informaþia pre-
zentatã în raportãrile financiare cuprin-
de un perimetru larg, iar, prin conþinut,
ea face parte din tezaurul de cunoaºte-
re ºi acþiune atât al organizaþiei, cât ºi al
stakeholderilor. Dinamismul ei se expli-
cã prin miºcarea continuã a elemen-
telor de bilanþ, a capitalului, a producþiei
ºi vânzãrilor, a valorii, a costurilor, a
profitului ºi lichiditãþilor, iar, pe de altã
parte, prin fireasca dorinþã a unei decizii
performante a celor interesaþi/ afectaþi
de entitatea emitentã – totul genereazã
ºi valorificã informaþii cu o circulaþie în
dublu sens. Dezvoltarea, stocarea ºi
prelucrarea datelor financiare, creºte-
rea accesibilitãþii ºi structurarea pe do-
menii de interes au fost facilitate de
tehnologia informaticã, de sistemele in-
formaþionale moderne, de comunicaþiile

on-line. În aceste condiþii, devine evi-
dent cã gestiunea financiarã performan-
tã impune, între altele, ºi transparenþa
rezonabilã a acþiunilor, miºcãrilor ºi
transformãrilor, a rezultatelor ºi acumu-
lãrilor din cadrul ºi în legãturã cu
entitãþile.6

Practic, rapoartele anuale constituie
declaraþii publice ale conducerii prin
care organizaþia comunicã din punct de
vedere financiar cu universul sãu – uti-
lizatorii de situaþii financiare: investitorii,
direct sau prin intermediul pieþei de ca-
pital; personalul angajat; creditorii fi-
nanciari, furnizorii ºi alþi creditori; clienþii
ºi alþi debitori; guvernul ºi instituþiile
acestuia, precum ºi publicul. Elabora-
rea acestor situaþii impune din partea
conducerii respectarea principiilor, sta-
bilirea ºi utilizarea politicilor contabile
corespunzãtoare, precum ºi efectuarea
estimãrilor ºi raþionamentelor juste în
prepararea produsului oferit spre publi-
care. 

Obiectivul raportãrilor periodice este de
a furniza informaþii cu privire la situaþia
ºi performanþa financiarã, fluxurile de
trezorerie ale întreprinderii ºi orice alte
informaþii utile unui cerc larg de utiliza-
tori pentru a putea adopta, pe aceastã
bazã, decizii economice performante.
Situaþiile financiare împreunã cu rapor-
tul administratorului trebuie sã ofere
posibilitatea evaluãrii gestiunii entitãþii
ºi, în mod deosebit, continuitatea ºi ca-
pacitatea acesteia de a genera lichidi-
tãþi pentru reluarea activitãþii, pentru
plata dividendelor, a furnizorilor, a per-
sonalului (salarii), a bãncilor (rate la
creditele acordate ºi accesoriile) etc.

Prin raportãrile aprobate spre publicare,
managementul companiilor7 comunicã
în primul rând acþionarilor – care le-au

încredinþat drepturi ºi responsabilitãþi
pentru administrarea eficientã a unor
resurse semnificative – rezultatul, profi-
tul sau pierderea obþinute pe parcursul
perioadei de referinþã. Din aceste con-
siderente, situaþiile financiare pe care le
întocmesc au scopul argumentãrii dife-
ritelor aspecte ale gestionãrii resurselor
încredinþate ºi ale rezultatelor obþinute,
precum ºi cel al estimãrii perspectivelor
din viitorul previzibil.

În vederea înþelegerii ºi aplicãrii acestor
raportãri de cãtre un numãr cât mai
mare de utilizatori – ca “vehicul” deter-
minant al comunicãrii financiare, IASB a
elaborat Standarde Internaþionale de
Raportare Financiarã (IFRS) – pentru
ca informaþiile financiare ºi contabile pe
care le conþin sã aibã utilitate la nivel
global. Uniunea Europeanã ºi instituþiile
naþionale de standardizare contabilã
din S.U.A. ºi Regatul Unit al Marii Brita-
nii au hotãrât, în anul 2002, derularea
unui larg proces de convergenþã
între diferitele sisteme contabile ºi ela-
borarea unor standarde noi, cu aplica-
bilitate în toate þãrile, începând din anul
2005.

Prin conþinutul lor, IFRS-urile sunt con-
struite în aºa fel încât ponderea pe care
o deþine informaþia de tehnicã contabilã,
fundamentatã pe Standardele Interna-
þionale de Contabilitate (IAS), sã se
situeze în echilibru cu ponderea pe care
o deþine informaþia financiarã. Situaþiile
financiare elaborate pe aceastã bazã
fundamenteazã, dezvoltã ºi aprofun-
deazã politicile ºi opþiunile contabile,
concomitent cu raportãrile relative la
aspectele financiare ºi metodele prin
care au fost asigurate ºi gestionate
resursele entitãþii; alternativele utilizate
de recunoaºtere a activelor, capitalu-
rilor ºi datoriilor, pentru reflectarea veni-
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6 Engel, E.; Hayes, R. M.; Wang, X., Audit committee compensation and the demand for monitoring of the financial reporting process, Journal of
Accounting and Economics, Issues 1-2, Feb. 2010, pag. 136-154.

7 În vederea asigurãrii unei cursivitãþi sugestive, pentru “entitate” s-au folosit diverse concepte similare - organizaþie, întreprindere, corporaþie, com-
panie ºi altele - care se referã, în principiu, la societãþile comerciale pe acþiuni a cãror mãrime este suficient de importantã din punct de vedere
economico-social, ca unitate reprezentativã a domeniului analizat. 



turilor ºi cheltuielilor, activitãþile care au
determinat rezultatul, dividendele ºi
principalii indicatori economico-finan-
ciari etc.8

De ce?
Din aceastã succintã prezentare, ºi nu
numai, reiese cã suportul conceptual al
informaþiilor oferite publicului este asi-
gurat de autoritãþile sau organizaþiile de
reglementare, dar conþinutul efectiv ºi
forma de exprimare sunt puse în operã
de agentul economic. Nu se poate alt-
fel! Drept consecinþã, se întrezãresc
deja neajunsurile inerente ale comu-
nicãrii clãdite pe aceastã bazã. Riscul
informaþional, chiar dacã rezidual, per-
sistã. Computerul, tehnologia informa-
þiei ºi comunicaþiei au dematerializat in-
formaþia financiarã ºi i-au asigurat creº-
terea posibilitãþilor de obþinere rapidã,
precum ºi circulaþia globalã în timp real,
dar au sporit ºi posibilitãþile de manevrã
ale furnizorilor de informaþii. Elaborarea
situaþiilor financiare rãmâne apanajul
conducerii, care, spre deosebire de
ceilalþi utilizatori de informaþii, este privi-
legiatã în ceea ce priveºte controlul
deþinut în sintetizarea, sistematizarea ºi
formularea aserþiunilor publicate.

Avansând pe aceastã direcþie sau dacã
dorim sã fim obiectivi, ajungem inevi-
tabil la capacitatea creativã a contabi-
litãþii. Pentru mulþi poate pãrea para-
doxal, dar se întâmplã!… ªi încã frec-
vent!… Putem astfel afirma cã modul
cum este construitã politica de comuni-

care financiarã a unei organizaþii cu uni-
versul sãu este mai mult decât predic-
tibil. Dupã cum scria Bernard Colasse –
“Ciudat instrument este contabilitatea!
Conceputã pentru a descrie întreprin-
derea, ea nu furnizeazã decât imagini
parþiale, adesea pãrtinitoare ºi întotdea-
una neclare. Solicitatã pentru a informa,
pentru a ajuta controlul ºi spori capaci-
tatea decizionalã, ea se preteazã la
amãgiri, la puneri în scenã, la retoricã ºi
câteodatã la înºelãtorii. Cifra contabilã
este deci controversatã ºi ne punem
întrebãri atunci când nu-i gãsim întrea-
ga utilitate socialã, cu ocazia controver-
selor pe care le creeazã ºi alimenteazã,
ea jucând un rol de mediere între actorii
sociali care construiesc împreunã între-
prinderea... ºi, în definitiv, contabilitatea
nu face, fãrã îndoialã, decât sã defi-
neascã un spaþiu informaþional unde se
pot face înþeleºi ºi eventual se înþeleg
producãtorii ºi utilizatorii de conturi.”9

Astfel, formarea rezultatelor, modul de
prezentare a acestora în public pot
avea ca obiectiv influenþarea percepþiei
ºi comportamentului stakeholderilor. Pe
baza realizãrilor ingineriei financiare10

se urmãreºte utilizarea flexibilitãþii refe-
renþialelor contabile pentru a publica
informaþii sub cele mai bune forme posi-
bile, în sensul de optimiste, dacã nu
cumva aventuriere/utopice, din pers-
pectiva managementului entitãþii.

Utilizarea unei anumite norme contabile
permite modificarea în mod artificial a
nivelului rezultatului. Folosindu-se de
vidul juridic sau de omisiunile din regu-
lile contabile, conducãtorii entitãþilor

urmãresc prezentarea unei imagini cât
mai mãgulitoare.11 Ca extremã a con-
tabilitãþii creative, “vagabondajul con-
tabil”, cu serioase tente de “piraterism”,
nu face decât sã susþinã asimetria infor-
maþionalã, regizând astfel funcþionarea
pieþelor. Managementul organizaþiei se
foloseºte de toate subtilitãþile ºi posibi-
litãþile pentru a rãspunde aºteptãrilor ºi
exigenþelor pieþei.

Este deja unanim recunoscut cã fiabili-
tatea informaþiilor financiare, bazându-
se în mare parte pe pertinenþa ºi validi-
tatea documentelor contabile, este rela-
tivã. Contabilitatea creativã, instrument
de modelare a informaþiei contabile
pentru utilizatorii externi, urmãreºte in-
contestabil modificarea aºteptãrilor
ºi/sau acþiunilor acestora într-o direcþie
doritã de puterea administrativã ºi cea
executivã din cadrul guvernanþei corpo-
rative. Aceastã tehnicã, situatã la limi-
tele legalitãþii, are ca obiectiv opti-
mizarea imaginii organizaþiei din punct
de vedere financiar, în detrimentul ideii
de a fi riguros fidelã sau obiectivã. Ea
se aflã la baza comunicãrii ºi, din neferi-
cire, devine o adevãratã armã de temut
în mâinile conducerii unitãþii.

Astfel, organizaþiile fac uz de “posibili-
tãþile” oferite de reglementãrile con-
tabile, fiind dificil pentru utilizatorul ex-
tern de informaþie sã cuantifice impactul
politicilor ºi opþiunilor contabile, ce se
regãsesc în portofoliul managementu-
lui. Printre factorii care influenþeazã ale-
gerea acestor forme de exprimare se
regãsesc: contextul economico-finan-
ciar general;12 politica localã/globalã a
firmei, concurenþa ºi specificul pieþei/
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8 Rusovici, Al. ºi colab., Manager în misiunea de audit, Ed. Monitorul Oficial, Bucureºti, 2008, pag. 430 – 442.
9 Colasse, B., Encyclopédie de gestion, 2e Édition, Ed. Economica, Paris, 1997.
10 În opinia noastrã, cele douã concepte - contabilitate creativã ºi inginerie financiarã - au foarte multe elemente în comun, pe alocuri confundându-

se, folosirea unuia sau altuia fiind determinatã de limbajul/perspectiva în care te încadrezi: contabil(ã), respectiv, financiar(ã). Oricum, în cazul de
faþã, facem abstracþie de eventualele diferenþe existente între cele douã concepte.

11 Pentru evitarea polemicilor, precizãm cã, din ansamblul spectacolului, nu am pierdut din vedere partea normalã ºi îndeosebi transparentã a con-
tabilitãþii creative. Dimpotrivã, suntem pentru dezvoltarea ºi exploatarea acesteia, dar în avantajul tuturor! Preocuparea noastrã, în acest caz, este
reprezentatã de partea perfidã a ingineriilor financiar-contabile.

12 De pildã, în aceastã perioadã de crizã financiarã generalizatã, abordãrile manageriale sunt diferite faþã de cele din perioadele de stabilitate eco-
nomicã.



domeniului etc. De exemplu:13 sunt
companii în domeniul IT care fac publi-
ce doar rezultatele financiare pe plan
global; sunt companii din domeniul auto
ce comunicã numãrul de vehicule vân-
dute; sunt companii din domeniul finan-
ciar care anunþã numai creºteri procen-
tuale. Organizaþiile pot alege între a
difuza rezultatele exprimate într-o anu-
mitã monedã, în numãr de produse sau
evoluþii procentuale, dar, în opinia noas-
trã, exemplele prezentate rãmân la
statutul de instrumente de marketing,
nu îndeplinesc nici pe departe statutul
de comunicare asertivã. Unele societãþi
comerciale nu pun accentul în disemi-
narea informaþiei financiare pe nivelul
rezultatului (performanþei actuale), ci,
pentru a convinge publicul, insistã pe
evoluþiile trecute ºi viitoare. Altele pun
accentul pe discursul preºedintelui
unde rezultatul este menþionat în mare
grabã, precizând mai mult sau mai puþin
discret ºi alte cifre/informaþii cheie ade-
menitoare, dar care orienteazã atenþia
pãrþilor interesate/afectate pe piste în-
ºelãtoare. Pentru alte grupuri, rezulta-
tele în general au un caracter conex, nu
reprezintã nici pe departe centrul ra-
poartelor publicate. Când rezultatele
sunt contrare anticipãrilor, pentru a
atenua consecinþele, sunt subliniate
evoluþiile numai pe anumite sectoare de
activitate sau pe anumite pieþe etc. 

Practic, comunicarea financiarã nu
urmãreºte totdeauna dezvãluirea inte-

gralã a adevãrului, ci aduce la cu-
noºtinþa utilizatorilor situaþiilor financia-
re ceea ce aceºtia doresc sã afle sau
nu-i deranjeazã foarte tare. Atunci când
organizaþia obþine rezultate bune, ma-
nagementul ei face tot ce este posibil
pentru a le face cunoscute; nu acelaºi
lucru se poate spune ºi despre nereali-
zãri, pe care conducerea preferã sã le
stilizeze sau sã le omitã. Existã ºi o
motivare obiectivã pentru acest com-
portament – ºtirile neplãcute atrag întot-
deauna atenþia ºi se disemineazã mult
mai repede decât cele bune, au un im-
pact mult mai puternic etc. Dar aceasta
nu scuzã preocupãrile excesive ale
managementului pentru voalarea ºi
chiar denaturarea adevãrurilor econo-
mico-financiare.

Între altele ºi din motivele etalate,14 în
referenþialul internaþional actual au fost
inserate elemente care-l deosebesc
esenþial de cel anterior. El a fost con-
ceput pe lãrgirea mijloacelor ce favo-
rizeazã transparenþa ºi comunicarea,
informarea mai bunã a utilizatorilor situ-
aþiilor financiare ºi cunoaºterea între-
prinderii. În acest context, elaborarea ºi
publicarea situaþiilor financiare ale exer-
ciþiului ar trebui sã fie expresia unei
comunicãri financiare care contribuie la
înþelegerea activitãþii companiei ºi a
strategiei grupului. De altfel, în noua sa
viziune, comunicarea financiarã se ca-
racterizeazã prin dimensiunea ei strate-
gicã, în care (în afara relaþiilor cu acþio-

narii, cu creditorii, cu managementul ºi
salariaþii, cu instituþiile statului) exis-
tenþa întreprinderii ºi funcþiile sale se
regãsesc în relaþiile pe care le întreþine
cu cetãþenii ºi chiar cu mediul înconju-
rãtor,15 perspectivã “cartografiatã” în
figura 1. Cadrul normativ are ca obiec-
tiv furnizarea unui volum concentrat
(sintetizat ºi sistematizat – dar expre-
siv), de informaþii (non)financiare16 ne-
cesare utilizatorilor pentru a cunoaºte ºi
înþelege situaþia ºi starea17 organizaþiei,
performanþele acesteia, profitabilitatea
ºi eficacitatea activitãþii, variaþiile resur-
selor de trezorerie ºi modificãrile pro-
duse în nivelul ºi structura capitalurilor
proprii pe durata exerciþiului etc.18

Pentru a fi credibilã, informaþia trebuie
sã reprezinte cu fidelitate tranzacþiile ºi
alte evenimente pe care aceasta fie ºi-
a propus sã le reprezinte, fie se aºteap-
tã, în mod rezonabil, sã le reprezinte.
Astfel, pe de o parte, se recomandã o
anume þinutã, o responsabilitate publicã
a producãtorilor de informaþie disemi-
natã, iar, pe de altã parte, putem afirma
cã în prezent se remarcã19 deschiderea
profesioniºtilor contabili cãtre spiritul
referenþialului internaþional privind co-
municarea financiarã, unde accentul
este pus pe prezentarea adecvatã a
informaþiilor în situaþiile financiare ºi nu
numai pe modul de evaluare ºi recu-
noaºtere a operaþiilor economice în con-
tabilitate, dar apreciem cã este departe
de a fi un comportament generalizat.
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13 Nicolescu, C.; Pantea, M.F., Rolul contabilitãþii în comunicarea financiarã, Revista „Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor”, nr. 3, pag. 18 –
21, CECCAR, Bucureºti, 2009.

14 Poate mai corect ar fi fost spus – în special din aceste motive…
15 Darnall, N.; Seol, I.; Sarkis, J., Perceived stakeholder influences and organizations’ use of environmental audits, Accounting, Organizations and

Society, vol. 34, Issue 2, Feb. 2009, pag. 170-187.
16 Inerent, chiar dacã situaþiile sunt intitulate financiare, dacã dorim sã elaborãm un astfel de “produs” calificat ca fiind complet, atunci acesta conþine

ºi date nefinanciare. Mai mult, vorbim despre raportul anual – mult mai complex ºi, în ultima vreme, cu tot mai multe cerinþe ºi realizãri privind
includerea informaþiilor nonfinanciare.

17 Prin starea organizaþiei înþelegem ceva mai mult decât poziþia ºi performanþa financiarã, aceasta este reliefatã de celelalte componente ale decla-
raþiilor financiare, în special de fluxurile de trezorerie, precum ºi de raportul administratorului.

18 Dacã este sã vorbinm despre noile tendinþe manifestate în producþia ºi cererea de informaþie financiar-contabilã, nu este de neglijat cã literatura
de specialitate ºi standardele susþin tot mai puternic contabilitatea responsabilã social, prin intermediul cãreia este evaluatã contribuþia organiza-
þiei la capitalul natural, uman ºi social, în contextul afacerilor sustenabile sau eco-performante ºi al raportãrii globale.

19 Manolescu, M.; Roman, A.G. ºi colab., Rolul auditului statutar în evaluarea ºi consolidarea controlului intern al entitãþii auditate, Revista „Audit
Financiar”, nr.2/2010, pag. 16-21.



Se constatã astfel cã perfecþionarea re-
ferenþialului contabil nu este suficientã
pentru realizarea unei informãri care sã
urmãreascã atingerea20 obiectivelor:
suficienþã, fidelitate, obiectivitate etc.
Dimpotrivã, sunt necesare în continua-
re ºi alte mijloace pentru asigurarea
unei comunicãri financiare adecvate.
De pildã, pânã sã ajungã la statutul de
informaþii publicabile, companiile
organizeazã reuniuni21 cu analiºti finan-
ciari, consultanþi de plasament, brokeri
ºi investitori, în cadrul cãrora sunt
prezentate rezultatele anuale ale firmei,
diverse previziuni financiare ºi alte ele-
mente relevante, oferind managemen-
tului ºi investitorilor (indirect – prin con-
siliul de supraveghere ºi/sau comitetul
de audit) ocazia de a face schimb de
opinii, de a identifica punctele tari ºi
punctele slabe, precum ºi potenþialul
sau riscul comunicãrii financiare ina-
decvate. În cazul companiilor cotate, se
acordã foarte mare atenþie procesului
de publicare a oricãrei informaþii finan-
ciare, întrucât poate influenþa cursul
acþiunilor ºi nu numai. Nu întâmplãtor,
orice astfel de informaþie face obiectul
acordului prealabil al Bursei ºi informãrii
Comisiei de Valori Mobiliare – în gene-
ral, al instituþiilor pieþei de capital, inclu-
siv al agenþiilor de rating.22

Pornind de la premisa cã practicile de
contabilitate creativã înceteazã odatã
cu dispariþia cauzelor care le generea-
zã, am putea propune reducerea impor-
tanþei acordate rezultatului financiar ºi
aprecierea calitãþii acestuia prin inter-
mediul fluxurilor de trezorerie. Raþiunea
are o justificare mai mult decât înte-
meiatã, ce nu poate fi neglijatã – imagi-
naþia financiarã poate sã diminueze
pasivul exigibil, sã majoreze capitalurile

proprii ºi activul net, dar nu poate sã
genereze lichiditãþi. S-ar putea conclu-
ziona cã orientarea utilizatorilor externi
cãtre fluxurile de trezorerie i-ar putea
descuraja pe manageri sã utilizeze
tehnicile de manipulare a informaþiilor
financiare. Însã nu putem neglija între-
barea: oare este suficient?! 

De asemenea, crearea posibilitãþilor de
a recurge la un organism competent de
arbitraj ºi/sau interpretare, similar
Grupului de Revizuire a Comunicãrii
Financiare23 din Regatul Unit al Marii
Britanii ºi Irlandei de Nord, reprezintã o
alternativã de generalizat prin care se
poate limita tendinþa managementului
organizaþiilor de a stiliza pânã la a de-
natura informaþia publicatã. Dar lãsând
la o parte faptul cã ar fi vorba de o
structurã de tipul “stat în stat” de neac-
ceptat, în opinia noastrã, un asemenea
organism nu poate avea ca misiune
monitorizarea situaþiilor financiare publi-
cate de toate entitãþile. Pentru o supra-
veghere mai riguroasã, timpurie ºi reali-
zatã îndeaproape, este necesar ca alte
“redute” sã fie dispuse ºi apte sã-ºi “în-
drepte armele” asupra emitentului de
informaþie financiarã destinatã publicu-
lui larg. 

Este natural, întrucât în acest circuit, pe
de o parte, producãtorii de informaþii
financiare nu sunt ºi nici nu pot fi abso-
lut neutri faþã de operaþiunile efectuate
ºi, implicit, faþã de datele publicate, iar,
pe de altã parte, destinatarii au capaci-
tãþi de înþelegere diferite.24 În con-
secinþã, apreciem cã se manifestã per-
petuu necesitatea soluþiilor de impact
psihologic înalt, dar obiectiv – prin care
se poate îmbunãtãþi conþinutul infor-
maþiilor, incidenþa percepþiilor ºi calita-

tea atitudinii decidenþilor relevanþi pen-
tru organizaþie, într-o sintagmã, fiabili-
tatea comunicãrii financiare. Una dintre
cele mai importante alternative prin
care se poate realiza acest obiectiv
este reprezentatã de auditul statutar,25

ca susþinãtor al integralitãþii ºi acu-
rateþei informaþionale. 

Aproximativ în aceeaºi perioadã, de
pregãtire a datelor pentru publicare,
intervine ºi auditorul statutar în comuni-
carea financiarã – figura 2, printr-o
examinare temeinicã, având ca preocu-
pare diminuarea riscului de apariþie a
tensiunilor ºi evenimentelor nedorite din
punct de vedere social – provocate de o
eventualã diseminare de informaþii
financiare neconforme realitãþii, prin
temperarea dezvoltãrii situaþiilor finan-
ciare în direcþia marketingului atractiv,
dar înºelãtor! A nu se înþelege cã avem
ceva împotriva marketingului. 

Dimpotrivã, am putea spune cã este
chiar o problemã de „protecþie” a consu-
matorului de informaþie financiarã, pe
care orice promotor serios va fi nevoit
sã o ia în consideraþie în toate acþiunile
sale.

Generalizând, am putea considera inte-
gral auditul ca un mijloc de susþinere a
unei comunicãri performante – în timp
ce o parte este preocupatã în special de
receptorii din exteriorul organizaþiei;
cealaltã parte a auditului este mai
degrabã “cu ochii aþintiþi” pe gestiunea
internã ºi la dispoziþia managementu-
lui… Totodatã, avem prilejul de a rãs-
punde la întrebarea: de ce audit statutar
ºi nu financiar versus comunicare finan-
ciarã? Trecând peste faptul cã auditul
statutar este un concept de actualitate,
motivarea este cât se poate de simplã –
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20 Tinde cãtre îndeplinirea acestora.
21 Grupuri de dezbatere foarte utile ºi eficiente dacã au în vedere ansamblul cerinþelor comunicãrii desãvârºite, nu numai cele de marketing!
22 Nicolescu, C.; Pantea, M.F., Rolul contabilitãþii în comunicarea financiarã, Revista „Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor”, nr. 3, pag. 18 –

21, Bucureºti, 2009.
23 Financial Reporting Review Panel.
24 Arens, A.; Loebbecke, J., Audit - o abordare integratã, ediþia a 8-a, Ed. Arc, Chiºinãu, 2003, pag. 101.
25 Considerãm pleonasm sintagma “audit financiar statutar”.



întrucât acesta reprezintã pilonul audi-
tului financiar, valenþele ºi exigenþele
manifestându-se plenar în acest caz.
Mai mult, dacã menþineam expunerea
la nivelul ansamblului, ar fi fost încãr-
catã ºi complicatã de elemente, într-o
anumitã mãsurã, irelevante.

Cum?
În contextul economico-social
actual, auditul statutar este, pen-
tru entitãþile de interes public, un
serviciu obligatoriu de asigurare,
în sensul cã atenþioneazã ºi, prin
aceasta, protejeazã acþionariatul,
membrii unei asociaþii, creditorii,
managerii ºi salariaþii, autoritãþile
ºi chiar simplii cetãþeni în ceea ce
priveºte calitatea informaþiilor
conþinute în situaþiile financiare
publicate de diversele organizaþii.

Aºa cum în ultima perioadã, dupã 2002,
referenþialul contabil internaþional a
fãcut obiectul unei profunde reconside-
rãri, pentru sporirea rigorii comunicãrii
financiare a organizaþiei cu mediul sãu,
ºi Standardele Internaþionale de Audit
au fost restructurate din aceeaºi per-
spectivã. Astfel, în momentul publicãrii
informaþiilor, se presupune cã auditorul
a examinat principalele tranzacþii, sufi-
ciente documente primare, de contabili-
tate ºi gestiune economicã, organiza-
rea ºi funcþionarea sistemului de control
intern relevant, a verificat siguranþa ºi
sinceritatea procesului contabil reflectat
prin documentele de sintezã a exerciþiu-
lui, a efectuat toate raþionamentele pro-
fesionale necesare având în vedere an-
samblul informaþiilor accesibile ºi utile,
a concluzionat asupra conþinutului ra-
portãrilor, declaraþiei de transparenþã ºi

respect al legii adus de guvernanþa cor-
porativã ºi a publicat opinia ataºabilã
activitãþii financiare a exerciþiului înche-
iat, oferind astfel o anumitã asigurare
utilizatorilor de informaþii. Pentru înde-
plinirea acestui deziderat, profesionistul
colecteazã ºi evalueazã dovezile de
audit cu scepticism profesional, dar nu
adoptã atitudinea unui detectiv. În cazul
auditului, nu este vorba despre o cerce-
tare penalã ºi nu se aºteaptã ca audi-
torul sã fie un expert în detectarea
fraudelor, chiar dacã restructurarea nor-
mativului a dobândit astfel de nuanþe.

Astfel, pentru o mai bunã clarificare a
poziþiei agenþilor din cadrul comunicãrii
financiare a unei organizaþii, aderãm la
ideile potrivit cãrora trebuie diminuatã
în continuare discrepanþa din punct de
vedere al aºteptãrilor între ceea ce
crede publicul, în general, utilizatorii
situaþiilor financiare cã ar fi rolul auditu-
lui ºi ceea ce înþelege profesia cã este
de fapt. Opinia publicã, de exemplu,
crede cã rolul unui auditor este, printre
altele: sã detecteze frauda ºi eroarea
din situaþiile financiare; sã deþinã res-
ponsabilitatea primarã pentru emiterea
situaþiilor financiare; sã acþioneze din
timp cu privire la un eventual eºec al
afacerii etc. În realitate, auditul nu este
garanþia solvabilitãþii sau performanþei
financiare. Managementul, fiind cel
care gestioneazã afacerile ºi elaborea-
zã raportul anual, este responsabil pen-
tru conþinutul acestuia ºi, deºi profe-
sioniºtii planificã ºi desfãºoarã un anga-
jament adecvat, un proces de audit nu
garanteazã cã frauda va fi exhaustiv
detectatã. Ceea ce poate face auditorul
este sã insufle o anumitã rigoare finan-
ciarã, guvernanþã corporativã mai bunã
ºi sã proclame, dacã este cazul, suspi-
ciunea sau riscul de fraudã. Auditul este
parte a mecanismelor operaþionale ale

economiei ºi a succesului pieþelor de
capital, în mãsura în care existã o piaþã
de audit stabilã ºi competitivã. 26

Pentru mai buna înþelegere am consi-
derat sugestivã prezentarea poziþiei ºi
rolului auditului statutar în cadrul comu-
nicãrii financiare a organizaþiei cu uni-
versul sãu. Astfel, în figura 2 am plasat
susþinãtorul acurateþei informaþionale în
peisajul comunicãrii financiare, concen-
trând pãrþile interesate/afectate într-o
singurã categorie genericã – stake-
holderi. Cu titlu de exemplu, descriem
cum relaþioneazã auditorul în raport cu
entitatea examinatã ºi cu una dintre
pãrþile interesate – banca creditoare a
acesteia.27 Aºa cum am enunþat deja,
auditorul statutar intervine, de regulã, în
perioada de preparare a situaþiilor fi-
nanciare de cãtre organizaþie, durata de
abordare fiind determinatã de dimensi-
unile, complexitatea ºi rigoarea entitãþii
examinate. În funcþie de conþinutul situ-
aþiilor financiare, a raportului conducerii
non-executive ºi a raportului de audit
(bazat pe rezultatele investigaþiilor efec-
tuate), banca creditoare rãmâne pe
aceleaºi poziþii – optimistã sau devine
prudentã, dacã nu cumva scepticã…
Pe aceastã bazã, poate decide sã men-
þinã, respectiv, sã extindã creditul acor-
dat sau, dimpotrivã, sã restrângã ori sã
retragã total creditul acordat organiza-
þiei auditate. Indiscutabil, aceste decizii
bancare vor afecta entitatea de refe-
rinþã, efecte pe care auditorul, indiferent
dacã se aflã într-un angajament de au-
dit continuu/recurent sau nu, este obli-
gat sã le monitorizeze la nivel de infor-
maþie publicã ºi chiar sã reacþioneze
dacã acestea nu sunt conforme cu-
noºtinþelor ºi estimãrilor sale. Circuitul
informaþional, deciziile ºi efectele pro-
duse pot fi reluate pentru oricare dintre
pãrþile interesate/afectate, problemele
fiind relativ similare.
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26 ªtreangã, S., Viitorul auditului dupã criza financiarã, Revista „Audit financiar” nr. 1/2010, CAFR, Bucureºti, pag. 50 – 53.
27 Alegerea nu este chiar întâmplãtoare, ea are legãturã cu perioada de crizã pe care o traversãm ºi în care se pare cã relaþia dintre o companie ºi

banca creditoare devine deosebit de intensã, ca sã nu spunem cã în nenumãrate cazuri devine tensionatã.



Se poate observa extrem de uºor cã uti-
lizatorii externi, care se bazeazã pe
aceste situaþii financiare pentru a lua
decizii economice, fac referinþã la ra-
portul auditorului statutar ca la un indi-
cator al fiabilitãþii informaþiilor din situa-
þiile respective. Ei preþuiesc asigurarea
oferitã de auditorul statutar datoritã
independenþei lui faþã de client, datoritã
cunoºtinþelor sale în domeniul raportãrii
financiare, competenþelor dobândite,
disponibilitãþii ºi stricteþei în domeniu
impuse de integralitatea standardelor
profesionale.28

Auditorul statutar, pe lângã faptul cã
este autorizat conform legii, trebuie sã
dispunã de toate calificãrile necesare
pentru a înþelege criteriile utilizate ºi tre-
buie sã fie suficient de competent pen-
tru a cunoaºte (a determina) tipurile ºi
cantitãþile de probe de colectat, astfel
încât sã poatã ajunge la o concluzie
adecvatã dupã ce va fi examinat toate
probele. De asemenea, este necesar

ca practicianul sã dea dovadã de o ati-
tudine psihicã independentã. Compe-
tenþa auditorului nu are nicio valoare în
cazul în care este pãrtinitor în colecta-
rea ºi evaluarea probelor. Nu întâmplã-
tor, auditorii care întocmesc rapoarte
asupra situaþiilor financiare ale compa-
niilor sunt numiþi auditori independenþi. 

În ciuda faptului cã persoana care reali-
zeazã auditul situaþiilor financiare publi-
cate este plãtitã de cãtre compania care
le-a întocmit, ea este,29 de regulã, sufi-
cient de independentã pentru a emite
opinii în care utilizatorii sã poatã avea
încredere. Deºi o independenþã perfec-
tã este aproape imposibil de atins, audi-
torii trebuie sã se preocupe insistent
pentru menþinerea unui grad înalt de
detaºare pentru a nu pierde încrederea
utilizatorilor, care se bazeazã pe ra-
poartele lor. 

Mai mult, pentru menþinerea comuni-
cãrii financiare în domeniul rezonabilu-

lui, chiar auditorul, ca furnizor de asigu-
rãri, este îngrãdit prin referenþialul pro-
fesional ºi corporativ, astfel încât posi-
bilitãþile de participare la stilizarea exa-
geratã a informaþiei financiare publicatã
de organizaþie sã fie diminuate. Un
exemplu în acest sens este relaþia tri-
partitã care se stabileºte între auditorul
statutar, conducerea (executivã ºi
administrativã) ºi acþionariatul entitãþii.
De asemenea, auditorii statutari fac
obiectul unui sistem de asigurare a cali-
tãþii, de monitorizare a mãsurii în care
misiunile acestora satisfac cerinþele sau
nevoile publice din domeniu etc.

În loc de concluzii
Acum – când finanþiºtii de pe Wall
Street ºi schemele lor de îmblânzire a
riscului au generat criza financiarã ºi
economicã, când globalizarea nu s-a
oprit sau cel puþin nu dã semne cã ar
putea sã se opreascã, când accesul la
reþeaua de comunicaþii în bandã largã
rãmâne cu mult sub cererea ºi creº-
terea prognozatã, când se manifestã tot
mai puternic contabilitatea responsabili-
tãþilor personale ºi sociale ale corpo-
raþiei, când tehnica ºi filozofia raportãrii
financiare sunt impregnate de sisteme-
le ºi limbajele extensibile de asigurare –
se pune problema ce se poate face
pentru mai buna îndeplinire a menirii
unuia dintre amelioratorii ºi/sau catali-
zatorii comunicãrii financiare. Apreciem
cã pentru mai buna realizare a rolului
auditului statutar – sistem de avertizare
pentru problemele financiare ale unei
organizaþii – sunt necesare clarificãri
conceptuale sau convergenþe ale voca-
bularului utilizat ºi/sau mediatice privind
poziþionarea actorilor principali în cadrul
comunicãrii financiare a organizaþiei cu
universul.
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28 Humphrey, C.; Loft, A.; Woods M., The global audit profession and the international financial architecture: Understanding regulatory relationships
at a time of financial crisis, Accounting, Organizations and Society, Vol. 34, Issues 6-7, Aug-Oct 2009, pag. 810-825.

29 Sau ar trebui sã fie!



Pentru entitãþile ce publicã informaþii cu
un anumit impact economic ºi social
devine tot mai recomandabilã o mai
bunã gestionare a riscurilor întâlnite în
activitatea desfãºuratã ºi prognozatã.
Astfel, în cadrul guvernanþei corporative
se poate dezvolta o culturã de alarmare
a producerii riscurilor, pentru cã uneori
un mic flagel îºi face simþitã prezenþa
fãrã ca organizaþia sã dispunã de me-
tode, tehnici sau proceduri în vederea
detectãrii anticipate a acestuia, precum
ºi de un proces decizional orientat cãtre
logica organizãrii corespunzãtoare a
fluxurilor de aprovizionare, producþie,
desfacere etc. Meritã a enunþa cã im-
plementarea ºi dezvoltarea guvernanþei
corporative, printre multe altele, asigurã
ºi transparenþa informaþiei contabile,
sporirea credibilitãþii situaþiilor financia-
re publicate ºi, în general, a încrederii
din universul organizaþiei.

Referitor la profesioniºtii contabili ºi
auditori în calitate de promotori cu posi-
bilitãþi limitate ai stabilitãþii financiare,
susþinem cã nu trebuie sã fie douã
tabere aflate în rãzboi, ci parteneri care
dezbat în mod constructiv, chiar dacã
uneori de pe poziþii contradictorii,
diversele sensibilitãþi profesionale pe
care le întâlnesc în cadrul unei lansãri
de informaþii, având ca obiectiv comun
mai buna conºtientizare a pãrþilor inte-
resate/afectate de dinamica organiza-
þiei de referinþã. Astfel, considerãm cã
nu sunt de neglijat câteva cerinþe gene-
rale de prezentare a informaþiilor în situ-
aþiile financiare, care, într-adevãr, ar
putea constitui obiective comune ale
contabililor cu ocazia producerii ºi ale
auditorilor cu ocazia testãrii: sã cuprin-
dã toate tranzacþiile, resursele ºi obli-
gaþiile; sã fie întocmite cu profesiona-
lism ºi sinceritate; sã exprime compe-
tenþã, fidelitate ºi obiectivitate, precum
ºi acurateþe privind tranzacþiile cu pãrþi-
le legate; sã dezvãluie la un nivel rezo-

nabil informaþiile referitoare la remune-
rarea top-managementului; sã inducã
mãsura în care sunt respectate cele
mai bune practici în tranzacþiile bursiere
ºi de guvernanþã corporativã; sã reflec-
te problemele semnificative pe care le
întâmpinã entitatea; sã prezinte la nivel
general managementul riscului ºi siste-
mele de control intern; sã ofere infor-
maþii rezonabile despre structura ºi ac-
tivitatea conducerii non-executive ºi
executive; sã exprime evaluarea perfor-
manþelor organizaþiei; sã susþinã res-
ponsabilitatea socialã ºi personalã a
managerilor etc. Rolul profesiei conta-
bile în ansamblul sãu este de a pacifica
relaþiile de încredere – neîncredere din
cadrul universului organizaþiei, bazat pe
înþelegerea, aprecierea ºi satisfacerea
nevoilor comune de informaþie obiec-
tivã.

În noul context internaþional misiunea
auditorului statutar se complicã pe zi ce
trece, dar nu trebuie pierdut din vedere
cã auditul nu este un panaceu!… nu
este o garanþie contra fraudelor, ci nu-
mai un modest “izvor” de asigurare.
Publicul nu trebuie sã aºtepte de la pro-
fesioniºtii contabili profeþii… Micile
mâini ale auditorilor devin neputincioa-
se în faþa ingineriilor financiare diabo-
lice!... Însã greºeala pe care auditorii
statutari ai companiilor au mai comis-o
a fost, ºi este încã, de a subestima im-
portanþa previziunilor managementului
privind evoluþia aºteptatã a mediului ºi
organizaþiei. Poate este necesar mai
mult scepticism profesional în raport cu
estimãrile realizate de conducerea
organizaþiei cu ocazia elaborãrii situaþi-
ilor financiare, oricât de dificilã ar fi
aceastã abordare, admiþând cã pot
exista împrejurãri în care situaþiile finan-
ciare sã fie denaturate în mod semni-
ficativ. O atitudine de scepticism profe-
sional înseamnã cã auditorul realizeazã
o evaluare criticã, în mod circumspect,

a validitãþii unei probe obþinute ºi este
atent la acele informaþii care contrazic
sau pun la îndoialã credibilitatea docu-
mentelor sau a declaraþiilor conducerii.
În planificarea ºi desfãºurarea unui an-
gajament, auditorul nu trebuie sã pre-
supunã cã managementul este lipsit de
onestitate, dar nici sã plece de la pre-
misa unei onestitãþi de netãgãduit.
Indiscutabil, este necesar ca auditorii
sã se implice mai mult în aprecierea
planurilor pe termen lung ale compani-
ilor, modelul de business ºi viabilitatea
afacerilor viitoare. Auditorii nu trebuie
sã piardã din vedere cã probitatea
moralã a managementului în realizarea
atribuþiilor ºi responsabilitãþilor legale ºi
a hotãrârilor adoptate de acþionariatului
companiei, inclusiv a celor de informare
ºi comunicare adecvatã, este susþinutã
ºi prin raportul de audit.

Este cunoscut faptul cã profesia regle-
menteazã ºi militeazã pentru ca audi-
torii sã poatã satisface cererea tot mai
mare privind responsabilitatea publicã
ºi transparenþa ºi, pentru aceasta, tre-
buie sã se asigure cã mãsurile legisla-
tive ºi de reglementare existente sunt
eficient implementate ºi puse în apli-
care impecabil. Subscriem ºi noi la
ideile potrivit cãrora “nu este necesar sã
ne grãbim în adoptarea de noi legis-
laþii”, fãrã însã a neglija aceastã preocu-
pare. A nu se înþelege cã susþinem pre-
valenþa uneia în detrimentul celeilalte,
ci, dimpotrivã, ca ambele sã rãmânã la
fel de importante. Însã, emiterea de re-
glementãri care ar duce la respectarea
mecanicã a unor reguli unice ar putea fi
reþeta pentru dezastru.30

Pe de altã parte, actualele reglementãri
privind raportarea la costul istoric recu-
perabil combinat cu menþinerea capi-
talului financiar nominal oferã suficient
spaþiu marketingului cumpãtat prin
intermediul informaþiilor financiare ba-
zate pe valoarea justã sau, altfel spus,
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spaþiu pentru manifestarea la vedere a
spectacolului contabil. Însã, având în
vedere criticile aduse acestei metode,
aserþiunile specifice pot fi comple-
mentare celor de bazã. Se poate crea
astfel o panoramã atractivã privind
asigurarea fidelitãþii informaþiei finan-
ciar-contabile prin intermediul inovaþiei
ºi/sau al creativitãþii pozitive.

Considerãm, de asemenea, utilã reite-
rarea cu orice ocazie, atât în cadrul
prelegerilor, cât ºi în cazul fiecãrei misi-
uni de audit realizate, a poziþiei ºi rolu-
lui auditului statutar în cadrul comu-
nicãrii financiare a organizaþiei cu uni-
versul. De pildã, se observã chiar în li-
teratura de specialitate solicitãri privind
necesitatea publicãrii rapoartelor de
audit în formã extinsã. Apreciem cã
aceastã abordare resimte necesitatea
aprofundãrii din cel puþin douã motive:
pe de o parte, este vorba probabil de
“raportul de audit extins” ca formã întâl-
nitã în practicã a scrisorii confidenþiale a
auditorului statutar cãtre consiliul de
supraveghere / administrare; pe de altã
parte, dacã utilizatorii situaþiilor finan-
ciare simt nevoia consultãrii în plus ºi a
altor informaþii faþã de cele diseminate,
raportul de audit (în formã scurtã!) fiind
imaculat, atunci cel puþin unul din cele
douã trasoare ale publicãrii informaþiilor
financiare nu a fost riguros executat!
Fie s-a pierdut din vedere cã informaþia
financiarã are ca nivel maxim de dez-
voltare “îndeplinirea necesarului comun
de informaþii al unei game largi de uti-
lizatori”31, fie ne aflãm în cazul unor situ-
aþii financiare ºi/sau a unei misiuni de
audit statutar necorespunzãtor execu-
tate, care nu pot ºi nici nu este reco-
mandat a fi corectate prin publicarea
scrisorii confidenþiale.

Nu putem încheia fãrã a sublinia cã, în
timp ce pentru auditori acest “mod de a
vedea” lucrurile – comunicare financia-

rã versus audit statutar – este mai mult
decât evident, poate exprimat cu alte
cuvinte, pentru profesie nu este de
neglijat nici furnizarea de servicii edu-
caþionale în ceea ce priveºte auditul. 

O mai bunã educare a publicului ºi a
utilizatorilor informaþiilor financiare pri-
vind rolul, posibilitãþile ºi limitãrile unei
misiuni de audit ar putea fi ea însãºi o
cale de temperare a riscurilor specifice
domeniului.

În fine, dar nu în ultimul rând, chiar
dacã toate standardele îºi propun sã

realizeze reflectarea corectã a situaþiei,
performanþei ºi stãrii financiare a unei
organizaþii, la ora actualã ºi pe viitor, nu
vor exista standarde care sã realizeze
fãrã reproº acest deziderat. Indiferent
de numãrul ºi eficienþa stãvilarelor îm-
potriva tentaþiilor impuse de orice regle-
mentare, se va ajunge inevitabil la cali-
tatea umanã ºi profesionalã.32 Dacã
profesionalismul, etica ºi responsabili-
tatea publicã nu sunt prioritãþi ale per-
soanelor implicate, comunicarea finan-
ciarã a organizaþiei cu universul sãu va
avea întotdeauna de suferit…
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Introducere
Rolul important pe care îl joacã auditorii
financiari în societate este incontestabil
ºi pe deplin acceptat. Atitudinea ºi com-
portamentul lor în procesul de furnizare
a serviciilor de audit au un impact în-
semnat asupra bunãstãrii economice în
general. Toate categoriile de utilizatori
ai informaþiei contabile, începând de la
investitori ºi creditori ºi pânã la guvern
ºi public în sens larg se bazeazã pe
opinia auditorilor financiari în ceea ce
priveºte o contabilizare ºi raportare fi-
nanciarã corectã, un management efi-
cient ºi o consultanþã competentã. 

Astfel, la nivel mondial, s-a putut remar-
ca interesul crescând al profesiei de
auditor financiar de a furniza utilizato-
rilor servicii realizate la cel mai înalt
grad de performanþã. De aici a apãrut
necesitatea din ce în ce mai stringentã
a unor standarde de eticã, cu scopul de
a promova cultura eticii în cadrul activi-
tãþii de audit. 

Obiectivele 
ºi metodologia

cercetãrii
În ultima vreme am fost martorii unor
dezbateri ample la nivel mondial pe
aspecte de contabilitate ºi în special pe
valoarea justã, pe teme de audit, multe
dintre acestea fiind axate pe probleme
de eticã, dar ºi pe scandaluri financiare,
în care companii mari ºi organizaþii
faimoase au fost implicate. Multe dintre
aceste scandaluri ºi probleme au pornit
de la un numitor comun: lipsa unor ele-
mente de eticã esenþiale în desfãºu-
rarea activitãþii unor auditori sau insufi-
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cienta implicare a acestora în angaja-
mentele asumate. 

Aceste aspecte ne-au încurajat ºi pe
noi sã abordãm în prezenta lucrare pro-
blematica eticii în activitatea de audit,
însã dintr-o perspectivã ineditã. Obiec-
tivul propus este acela de a determina
eventuala legãturã dintre interesul pen-
tru promovarea eticii în activitatea de
audit ºi perioada de crizã financiarã,
prin prisma publicaþiilor în domeniu din
þara noastrã, comparativ cu situaþia
existentã la nivel internaþional. În acest
scop am formulat douã ipoteze de lucru
(ipoteza nulã ºi cea alternativã). 

În ceea ce priveºte metodologia cerce-
tãrii, pentru validarea uneia dintre cele
douã ipoteze de lucru am utilizat funcþia
regresionalã folosind programul statistic
SPSS, corelaþia dintre variabilele inde-
pendente ºi variabila dependentã fiind
determinatã cu ajutorul coeficientului lui
Pearson. 

Înainte de a detalia studiul empiric rea-
lizat privind etica în activitatea de audit,
considerãm oportunã o introducere în
sfera de cercetare abordatã printr-o
prezentare de ansamblu a acesteia ºi o
scurtã trecere în revistã a principalelor
studii întreprinse în domeniu.

Stadiul 
cunoaºterii

Secolul XXI a debutat cu o serie de
scandaluri financiare. Colapsul a nume-
roase companii cu tradiþie la nivel inter-
naþional: Enron (2001), MCI Worldcom
(2002), Tyco, Vivendi, Pets.com (2000),
One.tel (2001), Sunbeam (2001),
Webvan (2001), Adelphia (2002) sau
Parmalat (2003), urmat de numãrul
mare, fãrã precedent, de falimente în

rândul unor instituþii financiare din în-
treaga lume (Bear Stearns, Citigroup,
Lehman Brothers ºi Merrill Lynch din
Statele Unite ale Americii, HBOS ºi
RBS din Marea Britanie, Dexia, Fortis,
Hypo Real Estate and UBS din Europa
continentalã), care au zguduit lumea
financiarã ºi au condus la instaurarea
crizei financiare începând cu anul 2007. 

Surprinzãtor însã, „valul” falimentelor a
atins ºi sectorul firmelor prestatoare de
servicii de audit financiar, cel mai
elocvent exemplu în acest sens fiind
scandalul financiar în care a fost impli-
catã firma de audit Arthur Andersen ºi
care în scurt timp a dispãrut de pe pia-
þã, grupul firmelor de audit „Big Five”
devenind astfel „Big Four”. 

Acest prim incident major în rândul
companiilor prestatoare de servicii de
audit financiar a fost amplu mediatizat
ºi comentat de un numãr mare de
analiºti financiari, fiind în acelaºi timp
obiectul a numeroase studii din literatu-
ra de specialitate internaþionalã.1

Drept urmare, în mediile de afaceri
internaþionale, la nivelul organismelor
de reglementare ºi în presã, s-au purtat
numeroase dezbateri pe tema respon-
sabilitãþii profesiei contabile ºi a audito-
rilor în generarea ºi propagarea acestor
fenomene, dar mai ales în gãsirea unor
soluþii de evitare a repetãrii unor ase-
menea situaþii. 

Printre mãsurile luate la nivel interna-
þional ca urmare a acestor falimente în
vederea restabilirii încrederii publicului
în piaþa de capital, a intensificãrii con-
trolului activitãþii financiare la nivel cor-
poratist, dar ºi a întãririi sistemului de
control ºi audit la nivelul companiilor se
numãrã ºi unele reglementãri interna-
þionale, dintre care amintim: actul Sar-

banes Oxley (din Statele Unite ale
Americii) ºi Planul de acþiune pentru
guvernare corporatistã al Comunitãþii
Europene (la nivelul þãrilor membre ale
Uniunii Europene) ºi rapoartele Higgins
& Smith (din Marea Britanie). 

Un rol determinant în desfãºurarea
activitãþii de audit îl are însã etica, con-
sideratã în opinia noastrã drept ansam-
blul regulilor ºi uzanþelor care regle-
menteazã raporturile dintre profesionis-
tul contabil, producãtor al informaþiei
contabile ºi utilizatorul acesteia – motiv
pentru care au fost elaborate succesiv
variante, mereu perfecþionate, de co-
duri de eticã, al cãror scop este pro-
movarea culturii etice în cadrul profesiei
contabile ºi, implicit, al activitãþii de
audit.

Cel mai recent este „Codul etic pentru
profesioniºtii contabili” elaborat de
Consiliul de Standarde Internaþionale
de Eticã al IFAC (Federaþia Interna-
þionalã a Contabililor), ultima variantã
fiind prevãzutã a intra în vigoare la nivel
internaþional începând cu 1 ianuarie
2011 (adoptarea sa fiind permisã ºi
înaintea acestei date, aºa cum, de alt-
fel, a procedat ºi Camera Auditorilor Fi-
nanciari din România). În acest sens,
pot fi remarcate urmãtoarele obiective,
cerinþe ºi principii fundamentale ce stau
la baza codului de conduitã eticã ºi
profesionalã, expuse schematic în
Figura  1.

Federaþia Internaþionalã a Contabililor
(IFAC) considerã cã responsabilitatea
privind întocmirea detaliatã a cerinþelor
etice ºi aplicarea acestora revine
organismelor profesionale membre, din
fiecare þarã. Un exemplu concludent în
acest sens este Institutul american de
eticã Josephson care a dezvoltat câte-
va principii etice (Figura 2).
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Auditul a fost considerat dintotdeauna a
fi una dintre profesiile în care etica are
un rol esenþial. În alte discipline respon-
sabilitatea majorã o reprezintã „asista-
rea” clientului, iar modul în care aceastã
asistenþã afecteazã societatea nu re-
prezintã un factor de importanþã ma-
jorã. Spre exemplu: un avocat pledeazã
în favoarea nevinovãþiei clientului sãu
chiar dacã suspectul este vinovat; o-
biectivul unui medic este acela de a îm-
bunãtãþi starea de sãnãtate a pacientu-
lui sãu, ocazional având ºi el de înfrun-
tat dileme de ordin etic, cum ar fi dez-
vãluirea unor informaþii confidenþiale. 

Spre deosebire de aceste domenii,
auditorii se confruntã cu probleme de
ordin profesional mai complexe. Deºi ei
sunt recompensaþi de cãtre clienþi pen-
tru munca prestatã, þelul lor primordial îl
reprezintã interesul public. Activitãþile
auditorilor sunt solicitate de cãtre di-
verse companii tocmai pentru ca aces-
tea sã beneficieze de o imagine cât mai
bunã în faþa colaboratorilor actuali, dar
ºi a celor viitori. Atunci când îndatoririle
faþã de o persoanã sunt în discordanþã
cu responsabilitãþile faþã de altã per-
soanã apare un conflict de naturã eticã.
În cazul auditorilor, aceºtia primesc
sume importante de bani de la clienþii
lor pentru serviciile prestate, de la ei
existând aºteptãri din partea mediului
economic pentru oferirea unor infor-
maþii imparþiale ºi calificate în legãturã
cu situaþiile financiare ale clientului res-
pectiv. 
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De-a lungul timpului etica în activitatea
de audit a fãcut obiectul a numeroase
cercetãri la nivel internaþional, acestea
fiind axate pe aspecte diverse, precum:
independenþa, imparþialitatea, obiectivi-
tatea sau competenþa profesionalã a
auditorilor.

Analizând cele mai importante cercetãri
de tema principilor de eticã în activita-
tea de audit realizate la nivel interna-
þional, am constatat cã de nenumãrate
ori s-a pus întrebarea „Existã vreo legã-
turã între onorariile auditorilor ºi eventu-
ala influenþã a acestora asupra principi-
ilor de eticã?” Acest subiect extrem de
controversat a fãcut obiectul a nume-
roase cercetãri din literatura de specia-
litate internaþionalã.4 Concluziile acestor
studii sunt diferite: unele confirmã exis-
tenþa unei legãturi directe între onorari-
ile auditorilor ºi independenþa auditori-
lor, altele însã nu au identificat nicio le-
gãturã statisticã semnificativã între ono-
rarii ºi vreunul dintre principiile de eticã.

Un alt flux de cercetare în sfera eticii
auditului din literatura de specialitate
din strãinãtate s-a concentrat asupra
legãturii dintre încasãrile auditorului ºi
durata mandatului de audit5. Dupã cum
este bine cunoscut, în activitatea de
audit este recomandatã existenþa unui
ciclu de rotaþie de 5 ani pentru un par-
tener de audit (SOX, secþiunea 203 ºi

reglementãrile IAS). Dovezile empirice6

indicã în acest sens faptul cã auditorii
cu mandate pe termene scurte pun mai
mult accent pe profit, decât pe repu-
taþie. 

Nici relaþia dintre imparþialitatea audi-
torului ºi durata mandatului nu a fost o
problemã lipsitã de interes în rândul
cercetãtorilor. Studiile pe aceastã temã
reflectã faptul cã ideea de rotaþie a
auditorilor este susþinutã, pe motiv cã
mandatul auditorului pe perioadã mai
lungã de timp conduce la apropierea
prea mare dintre auditor ºi firmele-
client, care poate duce la familiaritate ºi
la relaþii personale între auditor ºi fir-
mele-client. Mai mult decât atât, odatã
cu creºterea perioadei mandatului lor
este mai probabil ca auditorii sã-ºi com-
promitã ºi independenþa. Aºadar, rotaþia
auditorilor este apreciatã drept o moda-
litate de a consolida independenþa audi-
torului, permiþându-le în acelaºi timp sã
reziste presiunilor managementului ºi
sã-ºi exercite atribuþiile cu o obiectivi-
tate mai mare7. Pe de altã parte, unii
cercetãtori8 susþin cã independenþa ºi
obiectivitatea auditorului vor fi consoli-
date în cazul în care firmele de audit
renunþã periodic la clienþii lor. Cu toate
acestea, nu existã dovezi empirice pen-
tru a susþine argumentul cã un mandat
de audit mai lung este asociat cu o mai
micã independenþã a auditorului.

O altã posibilã implicaþie a duratei unui
mandat de audit este asupra calitãþii
serviciilor de audit sau, altfel spus, asu-
pra competenþei profesionale a audi-
torului. În acest sens, s-a demonstrat cã
un mandat mai scurt decât un exerciþiu
financiar este adesea asociat cu o cali-
tate inferioarã a serviciilor de audit,
deoarece auditorul nu este familiarizat
cu sistemul de contabilitate ºi cu carac-
teristicile firmei clientului9. Argumente
similare sunt, de asemenea, evidenþiate
în discuþiile din literatura de specialitate
privind eºecurile de audit (cazurile în
care companiile auditate, la scurt timp
dupã efectuarea lucrãrilor de audit (1-2
ani), se confruntã cu probleme grave),
sugerând cã acestea apar aproape de
trei ori mai des atunci când o firmã de
audit efectueazã un audit prima sau a
doua oarã unui client dat10. Constatãrile
unui studiu11 vin sã susþinã afirmaþia
existenþei unei legãturi indirecte între
durata unui mandat de audit ºi compe-
tenþa profesionalã pe care auditorul ºi-o
pune în valoare în decursul angajamen-
tului.

Conceptul de eticã în activitatea de
audit a fãcut, aºadar, obiectul a nume-
roase ºi variate teme de cercetare,
axate îndeosebi pe identificarea unor
corelaþii între principiile de eticã. Cu-
noaºterea normelor etice generale, ca-
pacitatea de a identifica acþiunile non-
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etice ºi de a evita situaþiile compromiþã-
toare se constituie ca un fundament
pentru toþi cei care intenþioneazã sã
pãºeascã în lumea afacerilor, sã aibã
succesul scontat ºi, mai ales, sã câºtige
respectul tuturor partenerilor, colabora-
torilor ºi publicului. 

Studiu empiric
privind etica 
în activitatea 

de audit
Modul de aplicare a principiilor de eticã
în activitatea de audit a devenit un
subiect amplu discutat în ultimii ani în
þara noastrã, odatã cu declanºarea
crizei financiare globale ºi cu apariþia
unei serii lungi de falimente ºi pierderi
(de peste 150 miliarde de dolari), ce au
avut la bazã incorecta reflectare a 
valorii de piaþã a companiilor respec-
tive12. 

Spre deosebire de studiile efectuate
pânã în prezent pe aceastã temã, care
au fost succint trecute în revistã mai
sus, prezenta lucrare îºi propune sã se
diferenþieze printr-un plus de originali-
tate în ceea ce priveºte scopul urmãrit
ºi anume acela de a identifica posibile
legãturi între interesul pentru promo-
varea eticii în activitatea de audit ºi
perioadele de crizã financiarã.

În acest sens am formulat urmãtoarele
ipoteze de cercetare:

H0: Interesul asupra principiilor de eticã
în audit este mai mare în perioadele
de crizã

H1: Interesul asupra principiilor de eticã
în audit este mai mic în perioadele
de crizã

Pentru realizarea obiectivului propus,
respectiv validarea uneia sau alteia din-
tre cele douã ipoteze, am procedat la
revizuirea celor mai importante opinii ºi
abordãri din cadrul literaturii de specia-
litate din þara noastrã referitoare la as-
pecte legate de eticã ºi deontologie pro-
fesionalã în cadrul profesiei ºi activitãþii
de auditor financiar. În acest sens am
considerat drept cea mai reprezentativã
revista „Audit Financiar”, editatã de
Camera Auditorilor Financiari din Ro-
mânia, destinatã în proporþie covârºi-
toare studiilor pe teme de audit. 

Prin prezentul studiu ne-am propus sã
observãm problemele cu care profe-
sioniºtii din domeniul contabilitãþii ºi
auditului s-au confruntat în ultimii 5 ani,
cu referire în mod special la aspectele
de eticã. Alegerea unui orizont de timp
de 5 ani (2005 – 2009) este justificatã
de stabilirea ca punct de mijloc al inter-
valului a momentului în care actuala
crizã economicã a devenit realitate ºi
anume anul 2007, momentul declan-
ºãrii acesteia în Statele Unite ale
Americii. Acest lucru ne-a permis sã
analizãm atât opinii anterioare apariþiei
crizei economice, cât ºi post-apariþie. 

În studiu au fost cuprinse toate nume-
rele revistei „Audit Financiar” din
perioada 2005-2009 (59 de ediþii), iden-
tificându-se 21 de articole ce au abor-
dat subiectul eticii în activitatea de
audit. 

Variabila dependentã utilizatã în cadrul
studiului este:

- P_crizã = perioada de timp în raport
cu momentul declanºãrii crizei
financiare; Variabila este de tip ordi-
nal ºi poate lua urmãtoarele valori: 1
– pentru anul 2007 (momentul de-
clanºãrii crizei financiare), 2 – pen-
tru perioada 2005-2007 (perioada

ante crizã) ºi 3 – pentru perioada
2008-2009. Motivaþia alocãrii celei
mai mici valori pentru anul 2007
este datã de prezumþia cã în anul
declanºãrii crizei financiare scade
preocuparea pentru problemele de
eticã, în favoarea încercãrilor de a
gãsi soluþii la efectele acesteia; 

Variabilele independente utilizate în
cadrul studiului sunt urmãtoarele:

- Nev_etic = numãr de articole pe
tema nevoii de eticã;

- Indep = numãr de articole pe tema
independenþei în audit;

- Calit = numãr de articole pe tema
calitãþii lucrãrilor de audit;

- Cod_IFAC = numãr de articole pe
tema Codului de conduitã IFAC;

- Eticã = numãr total de articole pe
aspecte legate de eticã în audit.

Corelaþia dintre variabila dependentã ºi
variabilele independente sunt reflectate
în tabelul 1. Coeficientul lui Pearson
(care poate lua valori între -1 ºi 1), uti-
lizat în cadrul corelaþiei bivariate dintre
douã variabile cantitative, înregistreazã
valori pozitive, puþin subunitare, ceea
ce sugereazã cã între variabile existã o
corelaþie directã, de intensitate destul
de mare. 

Valoarea acestui coeficient este semni-
ficativ diferitã de 0 în cazul corelaþiei
dintre variabila P_crizã ºi variabilele
Indep, respectiv Eticã, ceea ce reflectã,
prin urmare, cã existã o probabilitate de
99% (Sig < 0,01) ca între aceste vari-
abile sã existe o legãturã foarte puter-
nicã, adicã ipoteza nulã (H0) este
acceptatã, deci „interesul asupra prin-
cipiilor de eticã în audit este mai mare
în perioadele de crizã”.
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Comparând evoluþia numãrului de arti-
cole pe teme de eticã în perioada anali-
zatã (prezentatã în Figura 3), se poate
observa cã cele mai multe articole au
apãrut fie înainte, fie dupã anul de-
clanºãrii crizei financiare, când s-au
pus tot mai des întrebãri de genul:
rapoartele asupra situaþiilor financiare
ale companiilor care au avut de suferit
în urma crizei financiare pierderi im-
portante au reflectat cu adevãrat ima-
ginea fidelã a acestora? Oare princi-
piile etice ale auditorilor au fost respec-
tate?

Cea mai des abordatã problematicã la
nivelul articolelor studiate este cea a
independenþei în activitatea de audit.
Aceasta se datoreazã faptului cã una
dintre problemele cu care se confruntã
auditorii financiari în contextul tot mai
larg al crizei financiare este legatã de
eticã ºi independenþã, iar mãsurile de
protecþie corespunzãtoare includ: cu-
noaºterea ºi înþelegerea clientului/so-
cietãþii, a acþionarilor sãi, a personalului
de conducere ºi a tuturor celor respon-
sabili de guvernarea unei societãþi ºi a
afacerilor sale sau obþinerea certitudinii

sã acel client s-a angajat sã-ºi îmbu-
nãtãþeascã practicile de guvernanþã
corporativã sau instrumentele de con-
trol intern. 

Existã cel puþin trei motive pentru care
independenþa auditorului prezintã o
importanþã deosebitã ºi anume:

- raportul de audit care reprezintã o
opinie independentã nu este utilizat
doar de client, ci poate fi folosit ºi de
alþi utilizatori externi care vor lua
decizii în legãturã cu acea socie-
tate;

- reputaþia firmei de audit ºi a audi-
torului, în condiþiile neconformãrii cu
politicile ºi procedurile de indepen-
denþã, este expusã unui risc ce
poate atrage sancþiuni profesionale
ºi disciplinare, litigii, insatisfacþia 
clientului ºi chiar pierderea aces-
tuia;

- nerespectarea normelor IFAC de
cãtre auditor poate atrage dupã sine
sancþionarea acestuia conform le-
gilor în vigoare.

Pentru a accentua concluzia studiului
întreprins am recurs la o analizã simi-
larã la nivel internaþional. În acest sens
am ales publicaþiile din „International
Journal of Auditing”, o foarte cunoscutã
revistã internaþionalã ºi am procedat la
testarea celor douã ipoteze de lucru cu
ajutorul aceluiaºi coeficient, pentru
aceeaºi perioadã de timp (2005 - 2009),
identificându-se 23 de articole ce au
abordat subiectul eticii în activitatea de
audit, reflectate pe teme în figura 4.
Rezultatul corelaþiilor identificate este
prezentat în tabelul 2.

Dupã cum se poate observa, între vari-
abilele alese fie nu existã nicio legãtura
(Indep), fie aceasta nu este semnifica-
tivã (Sig. > 0.05). Aºadar, ipoteza nulã
(H0) este de aceastã datã respinsã. 

19

Etica în activitatea de audit

7/2010



Se poate remarca o creºtere a impor-
tanþei principiilor de eticã în audit în þara
noastrã odatã cu instaurarea perioadei
de crizã financiarã, susþinutã cu ajutorul
revistei „Audit Financiar”, care a con-
siderat oportunã publicarea unui nu-
mãr mai mare de articole pe aceastã
temã.

Concluzii
Problema eticului în activitatea finan-
ciar-contabilã apare în condiþiile în care
aceasta este destinatã construirii unei
imagini a realitãþii cu scopul de a infor-

ma diverºi beneficiari, care depind de
modul de judecatã al celor implicaþi.
Etica acestora are însã un rol deosebit
în cãutarea adevãrului, deoarece ei
sunt cei care observã realitatea eco-
nomicã, o interpreteazã, o formalizeazã
ºi, în cele din urmã, construiesc situaþi-
ile financiare care ar trebui sã reflecte în
mod fidel realitatea. 

În condiþiile în care tentaþiile sunt mari,
numai profesionalismul ºi conºtiinþa
celor implicaþi în activitatea financiar-
contabilã pot garanta cãutarea ade-
vãrului, prin formalizarea unei realitãþi
economice concrete. 

Prin comportament deontologic, profe-
sionistul contabil trebuie sã-ºi impunã o
manierã de lucru compatibilã cu buna
reputaþie a profesiunii, evitând orice
activitate care poate aduce atingere
acestei reputaþii. 

În vederea pãstrãrii unei bune reputaþii
a auditorilor este necesarã menþionarea
clarã a rolului auditului – acela de a cer-
tifica întocmirea situaþiilor financiare
conform unor normative ºi nu acela de
analist care certificã calitatea unei com-
panii; pentru acest scop concluziile
auditorilor trebuie sã fie dublate de con-
cluziile unor analiºti economici ºi evalu-
atori.

Studiul realizat în prezenta lucrare
reflectã faptul cã, în perioada pre-
mergãtoare izbucnirii crizei financiare
(2005-2007), numãrul de articole pe
teme de eticã în activitatea de audit în
þara noastrã era destul de redus. 

Odatã cu propagarea crizei ºi a efec-
telor acesteia numãrul autorilor care
abordeazã probleme legate de inde-
pendenþa auditorilor ºi de calitatea
activitãþii desfãºurate de aceºtia este
tot mai mare. Situaþia nu s-a dovedit a fi
deloc similarã la nivel internaþional,
unde interesul acordat eticii în activi-
tatea de audit a rãmas constant odatã
cu declanºarea crizei financiare. 

Acest lucru relevã o creºtere a gradului
de preocupare a profesioniºtilor con-
tabili ºi a auditorilor din þara noastrã
legat de asigurarea respectãrii principi-
ilor codului etic al auditorilor ºi de impli-
caþiile muncii acestora asupra tuturor
utilizatorilor de informaþii contabile, în
încercarea de a elimina pe viitor ca-
zurile de fraudã care au zguduit lumea
economicã ºi care au determinat fali-
mentul atâtor corporaþii. 

Este în interesul activitãþii de audit
financiar la nivel mondial sã dove-
deascã utilizatorilor de servicii furnizate
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de auditorii financiari faptul cã aceste
servicii sunt realizate la cel mai înalt
nivel de performanþã ºi în concordanþã
cu cerinþele etice care încearcã sã asi-
gure o astfel de performanþã. Studiul

efectuat relevã importanþa crescândã
acordatã în ultimii ani principiilor etice în
þara noastrã prin intermediul celei mai
reprezentative publicaþii în domeniu –
revista „Audit Financiar”.

Protocoale de colaborare
cu CECCAR 

în domeniul pregãtirii 
profesionale

La data 17 mai 2010, între Camera Au-
ditorilor Financiari din România ºi
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabi-
lilor Autorizaþi din România s-au sem-
nat douã documente privind colabora-
rea în domeniul pregãtirii profesionale:

Protocolul privind cooperarea în
domeniul organizãrii ºi monitori-
zãrii stagiului de pregãtire prac-
ticã, document ce are în vedere
facilitarea susþinerii testului de ac-
ces la stagiu ºi a pregãtirii profe-
sionale pentru stagiarii CAFR ºi
CECCAR. Protocolul are ca obiect
recunoaºterea de cãtre CAFR a sta-
giului de pregãtire practicã a stagia-
rilor CECCAR, respectiv recunoaº-
terea de cãtre CECCAR a stagiului
de pregãtire practicã a stagiarilor
CAFR. 

Protocolul privind recunoaºterea
cursurilor de pregãtire profesio-
nalã, cu scopul de a contribui la
îmbunãtãþirea pregãtirii profesionale
a membrilor activi ai celor douã or-
ganisme. Protocolul prevede recu-
noaºterea de cãtre CECCAR a 
cursurilor din domeniul auditului
financiar din cadrul programului de
pregãtire profesionalã organizat de
CAFR, pentru membrii activi, înre-
gistraþi la ambele organisme, cât ºi
recunoaºterea de cãtre CAFR a 
cursurilor din domeniul contabilitãþii
din cadrul programului de pregãtire
profesionalã organizat de CECCAR,
pentru membrii activi, înregistraþi la
ambele organisme.

Cele douã protocoale, precum ºi
normele de aplicare a acestora pot fi
citite integral pe site-ul: www.cafr.ro.
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Introducere
Calitatea ºi credibilitatea informaþiilor
cuprinse în situaþiile financiar-contabile
întocmite ºi publicate de organizaþii
ocupã un loc deosebit de important în
adoptarea celor mai adecvate decizii
economice ºi manageriale1. Exprimarea
de cãtre auditorul financiar a unei opinii
corecte cu privire la conformitatea situ-
aþiilor financiare cu un cadru aplicabil
de raportare financiarã contribuie sem-
nificativ la sporirea credibilitãþii acestor
informaþii2. În sprijinul mediului de afa-
ceri entitãþile de interes public ºi cele
care au un impact economico-social
semnificativ (care îndeplinesc anumite
criterii de mãrime ºi performanþã3) sunt
obligate sã fie auditate, sunt supuse
auditului statutar. Calitatea activitãþii
de audit financiar ºi a auditului statu-
tar în mod deosebit este atent moni-
torizatã de Camera Auditorilor Finan-

Auditul statutar în mediile
informatizate - între
responsabilitate ºi risc
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Statutory Audit of Informatized Environments 
- between Responsibility and Risk 
New requirements and responsibilities were issued for the statutory auditors con-
tributing to the growth of the audit activity risk. Along with the integration on large
scale of the informational technologies, at the level of the economic activities
developed by the organizations, an analysis is necessary to be made over their
impact on the statutory audit engagements, in order to asses the risks and for
reaching some keys for adaptation to the new conditions of the activities carried
out by the statutory auditors. The present article aims the reconsideration of the
audit risk in the light of the requirements of new audit standards, "clarified stan-
dards", and of the integration on a large scale of the informational technologies to
the level of the economical activities developed by organizations. Based on the
study of the international audit standards, on the specialized literature, on the the-
oretical and practical researches, this article provides the financial auditors with a
few practical benchmarks in order to minimize the risks and accomplish the audit
objectives within the complex informational environments. 
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ciari din România, cât ºi supravegheatã
de organismul relativ recent constituit ºi
în curs de consolidare4. În sarcina audi-
torilor statutari au fost trasate cerinþe ºi
responsabilitãþi suplimentare, toate
acestea contribuind la creºterea
riscului activitãþii de audit. Odatã cu
integrarea, pe scarã largã, a tehnologi-
ilor informaþionale la nivelul activitãþilor
economice desfãºurate de organizaþii,
se impune efectuarea unei analize a im-
pactului acestora asupra misiunilor de
audit statutar, reanalizarea riscurilor ºi
gãsirea unor soluþii de adaptare la noile
condiþii a lucrãrilor desfãºurate de cãtre
auditor5. 

Obiectivele 
auditului statutar 

ºi responsabilitãþile 
auditorului 

în conformitate cu
standardele de audit

Scopul unui audit este sã îmbunãtã-
þeascã gradul de încredere al utilizato-
rilor vizaþi ai situaþiilor financiare. Acest
lucru este obþinut prin exprimarea unei
opinii de cãtre auditor cu privire la mã-
sura în care situaþiile financiare sunt
pregãtite sub toate aspectele semni-
ficative în conformitate cu un cadru de
raportare financiarã aplicabil. În cazul

majoritãþii cadrelor de raportare gene-
rale, opinia se referã la mãsura în care
situaþiile financiare sunt prezentate în
mod corect sub toate aspectele semni-
ficative sau oferã o imagine fidelã ºi
corectã în conformitate cu cadrul de
raportare. Un audit efectuat în confor-
mitate cu Standardele Internaþionale de
Audit (ISA) ºi cerinþele etice relevante
permit auditorului sã îºi formeze acea
opinie6. Opinia auditorului cu privire la
situaþiile financiare trateazã mãsura în
care situaþiile financiare sunt pregãtite
sub toate aspectele semnificative, în
conformitate cu cadrul de raportare fi-
nanciarã general aplicabil. Opinia audi-
torului nu asigurã viabilitatea în viitor a
entitãþii ºi nici eficienþa sau eficacitatea
cu care conducerea a organizat activi-
tãþile entitãþii7. Totuºi, legile sau regle-
mentãrile aplicabile în anumite jurisdicþii
ar putea solicita auditorului sã ofere
opinii ºi cu privire la alte aspecte. Astfel,
raportul auditorilor statutari cuprinde ºi
un punct de vedere privind gradul de
conformitate al raportului administrato-
rilor cu situaþiile financiare anuale pen-
tru acelaºi exerciþiu financiar8. În efectu-
area unui audit al situaþiilor financiare,
obiectivele generale ale auditorului sunt
sã obþinã asigurãri rezonabile cu privire
la mãsura în care situaþiile financiare ca
întreg nu conþin denaturãri semnifica-
tive, fie ele ca urmare a fraudei sau
erorii. Atunci când asigurarea rezonabi-
lã nu poate fi obþinutã, iar opinia modifi-

catã în raportul auditorului nu este sufi-
cientã, IAS-urile cer ca auditorul sã
anunþe imposibilitatea exprimãrii unei
opinii sau sã se retragã din misiune
dacã este posibil9. 

Potrivit reglementãrilor naþionale10, au-
ditorii statutari ºi firmele de audit trebuie
sã efectueze auditurile statutare în con-
formitate cu ISA. La efectuarea auditu-
lui, auditorii statutari ºi firmele de audit
pot aplica un standard naþional de audit,
adoptat de Camerã, atât timp cât
Uniunea Europeanã nu a aprobat un
ISA care se referã la respectiva pro-
blemã, menþionând acest aspect în
raportul de audit. Auditorii statutari sau
firmele de audit rãspund pentru orice
daune provocate, cu voie sau ca urma-
re a neglijenþei, prin efectuarea misiunii
lor. O firmã de audit este rãspunzãtoare
împreunã cu auditorul statutar care a
efectuat o misiune în numele acesteia
pentru daunele provocate de auditorul
statutar. Exercitarea activitãþii de audit
statutar fãrã a deþine calitatea de audi-
tor statutar constituie infracþiune ºi se
pedepseºte conform legii penale.

Metodologia
cercetãrii

Studiul de faþã îºi propune sã ofere au-
ditorilor statutari câteva raþionamente
ºi soluþii practice de reducere a
riscului de audit. Pentru a-ºi atinge
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scopul, prezentul studiu face apel, în
primul rând, la standardele care defi-
nesc ºi fundamenteazã conceptul de
risc de audit ºi care prevãd raþiona-
mentele ºi demersurile necesare redu-
cerii acestuia. Unul din punctele cheie
al studiului priveºte reanalizarea riscu-
rilor ºi gãsirea unor soluþii adecvate de
reducere a acestora în condiþiile inte-
grãrii, pe scarã largã, a tehnologiilor
informaþionale la nivelul activitãþilor
economice desfãºurate de organizaþii.
De asemenea, a fost consultatã literatu-
ra de specialitate pentru a se constata
modul în care doctrina de audit a asimi-
lat ºi interpretat conceptele, dar ºi pen-
tru a se cunoaºte ºi extrage cele mai
bune practici pentru determinarea ºi
reducerea riscului de audit în con-
diþiile existenþei unor sisteme infor-
matice complexe. Printre metodolo-
giile practice de lucru am utilizat ºi a-
naliza economicã ºi modelarea ºi simu-
larea proceselor economice. Analiza
economico-financiarã reprezintã un
ansamblu de concepte tehnice ºi de
instrumente ce asigurã tratarea infor-
maþiilor externe ºi interne în vederea
formulãrii unor aprecieri pertinente
referitoare la situaþia unui agent eco-
nomic, la nivelul ºi calitatea perfor-
manþelor sale, la gradul de risc într-un
mediu concurenþial extrem de dinamic11.
Modelarea ºi simularea proceselor
economice se ocupã de fundamenta-
rea deciziei manageriale în condiþii de
eficienþã pentru producãtor, cu ajutorul
unor modele economico-matematice
flexibile ºi cu posibilitatea utilizãrii
tehnicii simulãrii12. 

Riscul de audit în
lumina standardelor

internaþionale de
audit clarificate 

Orice misiune de audit implicã riscuri,
iar identificarea lor, încã din etapa de
planificare a lucrãrilor, este unul din
obiectivele principale ale auditorului.
Trebuie precizat cã este o activitate difi-
cilã ºi nu oferã siguranþã deplinã.
Pentru a furniza un rezultat privind ni-
velul riscurilor este necesarã, mai întâi,
identificarea lor. Riscul de audit repre-
zintã riscul ca auditorul sã exprime o
opinie neadecvatã de audit atunci când
situaþiile financiare sunt denaturate
semnificativ. Riscul de audit este o
funcþie a riscurilor de denaturare semni-
ficativã ºi a riscului de detectare13.
Riscul de detectare este riscul ca pro-
cedurile efectuate de auditor pentru a
reduce riscul de audit la un nivel ac-
ceptabil de scãzut sã nu fie în mãsurã
sã detecteze o denaturare care existã ºi
care ar putea fi semnificativã, fie indi-
vidual, fie la nivel agregat împreunã cu
alte denaturãri. Riscul de denaturare
semnificativã este riscul ca situaþiile
financiare sã fie denaturate semnificativ
înainte de auditare ºi este o funcþie a
riscului inerent ºi a riscului de control.
Mai precis, este vorba de susceptibili-
tatea unei afirmaþii cu privire la o clasã
de tranzacþii, sold de cont sau prezen-
tare de a fi denaturatã semnificativ,
înainte de a lua în considerare orice
controale legate de acestea, sau riscul

ca o denaturare care ar putea sã aparã
la nivelul unei afirmaþii cu privire la o
clasã de tranzacþii, sold de cont sau
prezentare care ar putea fi semnifica-
tivã sã nu poatã fi prevenitã sau detec-
tatã ºi corectatã în timp de cãtre con-
trolul intern al entitãþii. 

Pentru a exprima nivelul riscului de au-
dit se pot utiliza termeni cantitativi (pro-
cente) sau calitativi (scãzut, mediu, ridi-
cat). 

Sintetizând: RA = RD x RDS=RD x 
(RI x RC), unde: RA – riscul de audit;
RD – riscul de detectare; RDS – risc de
denaturare semnificativã; RI – riscul
inerent; RC – riscul de control.

O parte semnificativã a abordãrii pre-
vãzute de IAS-uri implicã evaluarea
riscurilor de denaturare semnificativã a
situaþiilor financiare supuse auditului ºi
rãspunsul auditorului la aceste riscuri14.
În evaluarea riscurilor potenþiale de
denaturare a situaþiilor financiare este
necesar sã se înþeleagã domeniul de
activitate al entitãþii auditate, mediul în
care îºi desfãºoarã activitatea ºi con-
troalele care trebuie realizate. Aceastã
abordare va permite identificarea ris-
curilor într-un mod structurat ºi,
odatã ce riscurile sunt identificate, se
poate stabili atât rãspunsul auditorului
la aceste riscuri, cât ºi programul de
activitate corespunzãtor. Mãrimea ris-
curilor determinã necesarul de probe
de audit ce vor fi colectate, influenþând
planificarea auditului. 

Riscul inerent, riscul de control ºi
riscul de detectare sunt în relaþie direc-
tã cu cantitatea de probe colectate. 
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Tehnici unitare de
reducere a riscului
de audit în sisteme

informaþionale 
complexe 

Pentru reducerea riscului de audit, ca
rãspuns la riscurile identificate, audi-
torul va realiza, conform planificãrii,
cele mai adecvate proceduri de audit. O
procedurã de audit constã în
definirea unui set de instrucþiuni
detaliate privind colectarea unui anumit
tip de probe de audit. Tehnicile ºi pro-
cedurile ce pot fi aplicate într-o misiune
de audit în vederea colectãrii probelor
de audit sunt: examinarea fizicã, docu-
mentarea, observarea, chestionarea cli-
entului, reconstituirea ºi proceduri ana-
litice. Abordarea misiunii de audit este
dependentã de strategia de audit
adoptatã15 bazatã pe controalele in-
terne ale societãþii (teste de control) sau
bazatã pe proceduri de fond. Testele
de control sunt utilizate în scopul eva-
luãrii riscului inerent ºi a riscului de con-
trol. Ele sunt efectuate cu scopul de a
obþine probe de audit privind înþelege-
rea ºi verificarea funcþionãrii sistemului
contabil ºi de control intern. Proceduri-
le de fond sunt teste efectuate pentru a
obþine probe de audit, cu scopul de a
detecta erori semnificative în situaþiile
financiare. Aceste proceduri de fond re-
prezintã probe de audit pentru evalua-
rea riscului de detectare. Procedurile de

fond sunt de douã tipuri: teste de deta-
liu ale tranzacþiilor ºi soldurilor ºi proce-
duri analitice. 

Colectarea probelor de audit presupune
stabilirea de cãtre auditor a procedurilor
de audit ce vor fi utilizate, a dimensiunii
eºantionului, a elementelor care trebuie
extrase din populaþia supusã analizei,
precum ºi a momentului în care se va
desfãºura fiecare procedurã.

Dezvoltarea ºi perfecþionarea tehnolo-
giilor informaþionale ºi integrarea aces-
tora la nivelul tuturor activitãþilor desfã-
ºurate de cãtre entitãþi impun reconsi-
derarea misiunilor de audit în mediile in-
formatizate. 

Integrarea tehnologiilor informaþio-
nale în sistemele de gestiune finan-
ciar-contabilã genereazã numeroase
avantaje16, dar în acelaºi timp duce ºi la
apariþia unor noi riscuri de care audi-
torul statutar este bine sã þinã cont. 

În general, sistemul informatic oferã be-
neficii controlului intern, permiþându-i
entitãþii: 

- sã aplice în mod consecvent regulile
predefinite, 

- sã efectueze verificãri ºi prelucrãri
complexe ºi asupra unui volum
mare de date ºi tranzacþii; 

- sã creascã oportunitatea, disponibi-
litatea ºi acurateþea informaþiilor; 

- sã faciliteze analiza suplimentarã a
informaþiilor; 

- sã creascã capacitatea de monito-
rizare a performanþei activitãþilor
entitãþii ºi a politicilor ºi procedurilor
acesteia; 

- sã reducã riscul de evitare a con-
troalelor; 

- sã previnã ºi sã detecteze erorile ºi
neregulile prin implementarea unor
controale automate ºi de secu-
ritate17; 

- sã perfecþioneze sistemul de funda-
mentare a deciziilor manageriale
prin oferirea unor informaþii opor-
tune ºi de calitate; 

- sã aplice cu consecvenþã segre-
garea funcþiilor informatice de ope-
rare, programare întreþinere, admin-
istrare ºi securitate. 

Sistemul informatic presupune, de
asemenea, riscuri specifice pentru
controlul intern al unei entitãþi18: 

- posibilitatea prelucrãrii unor date
necorespunzãtoare sau inexacte; 

- accesul neautorizat la date permite
distrugerea sau modificarea neco-
respunzãtoare a datelor, inclusiv
înregistrarea de tranzacþii neauto-
rizate sau inexistente; 

- posibilitatea ca personalul IT sã ca-
pete privilegii, nerespectând segre-
garea funcþiilor; 

- modificãri neautorizate ale datelor
din fiºierele de programe; 

- modificãri neautorizate ale progra-
melor; 
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- actualizarea neadecvatã sau nesin-
cronizatã în timp a programelor; 

- posibilitatea pierderii datelor; 

- operarea necorespunzãtoare. 

În înþelegerea activitãþilor de control ale
entitãþii, auditorul trebuie sã înþeleagã
modul în care entitatea a rãspuns la
riscurile aferente sectorului informatic19. 

Evaluarea controlului intern presu-
pune: 

- existenþa de ghiduri ºi manuale de
proceduri; 

- garantarea evoluþiei sistemului de
control intern; 

- asigurarea posibilitãþii accesului la
sistem pentru controlul extern; 

- asigurarea posibilitãþii confruntãrii
descrierii teoretice cu realitatea. 

În cadrul unui mediu informatizat, con-
trolul intern are în vedere aspecte
precum: 

- existenþa unei strategii informatice
formalizate, elaborate cu implicarea
conducerii operaþionale; implicarea
conducerii ºi sensibilizarea sa faþã
de riscurile crescute sau generate
de informaticã; 

- alocarea de resurse care demon-
streazã capacitatea sistemului infor-
matic de a-ºi atinge obiectivele; 

- recrutarea de personal cu un nivel
de competenþã adaptat tehnologiilor
utilizate ºi existenþa unui plan de for-
mare continuã care trebuie sã per-
mitã o actualizare a cunoºtinþelor.

Utilizarea sistemului informatic afec-
teazã modul în care sunt implementate
activitãþile de control. Din perspectiva

auditorului, controalele sistemelor infor-
maþionale sunt eficiente dacã asigurã
integritatea informaþiilor, securitatea da-
telor ºi proceselor de sistem ºi includ
controale generale ºi controale ale apli-
caþiilor.

Controalele generale afecteazã an-
samblul eficienþei ºi securitãþii operaþiu-
nilor informatizate, constând în struc-
tura organizaþionalã ºi administrativã a
funcþionãrii sistemelor informatice, în
politici ºi proceduri menite sã asigure
operarea continuã ºi adecvatã a siste-
melor informatice. Eficienþa controalelor
generale permite auditorului sã se asi-
gure cã datele utilizate pentru pregãtirea
ºi raportarea situaþiilor financiare sunt
complete, de încredere ºi integre. 

Ariile de control care se au în vedere în
cadrul controalelor generale se referã
la: controale organizaþionale ºi de mana-
gement; opriri în reþea ºi centre de date;
achiziþia ºi întreþinerea softului; con-
troale fizice ºi logice pentru prevenirea
ºi detectarea accesului neautorizat;
separarea sarcinilor; planul de recupe-
rare ºi continuare în caz de dezastre20.

Pentru exemplificare vom prezenta
câteva demersuri întreprinse de auditor
pentru controlul accesului21. Auditorul
trebuie sã evalueze:

a) Cum se realizeazã administra-
rea conturilor utilizator. 

Controlul administrãrii conturilor de uti-
lizator are ca scop verificarea mãsurii în
care sunt implementate controale adec-
vate privind procesul de gestionare a
sistemului la nivelul conturilor deschise
utilizatorilor. Auditorul va evalua dacã
existã proceduri de gestionare a con-
turilor, dacã acestea sunt adecvate,

dacã sunt cunoscute ºi dacã se aplicã.
Auditorul va verifica dacã aceste proce-
duri asigurã: crearea unitarã a contu-
rilor utilizator; modificarea controlatã a
conturilor create anterior; dezactivarea
sau ºtergerea promptã a conturilor an-
gajaþilor care au plecat din firmã; modi-
ficarea periodicã a parolelor de acces;
verificarea periodicã a mãsurii în care
drepturile de acces acordate corespund
cu profilul utilizatorului, cu necesitãþile
stricte ale activitãþii lui.

b) Cum sunt create ºi atribuite
conturile utilizatorilor. 

Auditorul va urmãri: dacã la momentul
creãrii conturilor au existat documen-
tele care sã autorizeze crearea acesto-
ra ºi a drepturilor care vor fi atribuite;
cât de riguros este controlatã introdu-
cerea unui nou utilizator în sistem ºi
cine are aceastã responsabilitate; ce
precauþii s-au luat împotriva accesului
neautorizat; modalitatea în care sunt
atribuite numele utilizatorului ºi parola.

c) Cum sunt administrate
parolele. 

Adoptarea unei proceduri adecvate de
administrare a parolelor este una dintre
cele mai importante bariere împotriva
accesului neautorizat. Controlul admi-
nistrãrii parolelor urmãreºte: dacã pro-
cedura de administrare a parolelor este
adecvatã ºi dacã este riguros aplicatã;
dacã se respectã cerinþele bunelor
practici privind sintaxa, lungimea ºi
semnificaþia parolei; dacã se respectã
cerinþele cu privire la durata de viaþã a
parolei; ce protecþie se asigurã fiºierului
sistem de gestionare a utilizatorilor ºi
parolelor. Bunele practici22 recomandã:
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nu este admisã utilizarea parolelor
implicite; parolele trebuie sã fie invizi-
bile la introducere; parola sã fie uºor de
tastat; nu este permisã divulgarea
parolelor între utilizatori; administratorul
sã nu partajeze parola cu alþi utilizatori;
utilizatorii trebuie instruiþi cu privire la
riscurile spargerii parolelor ºi, ca atare,
trebuie sfãtuiþi ce trebuie sã evite la
construirea unei parole; utilizatorii nu
pot avea acces la fiºierul cu parole; un
utilizator nu poate schimba parola unui
alt utilizator; la prima legare la sistem a
unui nou utilizator, acestuia sã i se
solicite automat sã-ºi schimbe parola
predefinitã; se recomandã sã existe
mecanisme de identificare periodicã a
parolelor nesigure.

d) Cum se realizeazã controlul
configurãrii profilelor. 

Profilele utilizatorilor sau drepturile lor
de acces trebuie sã fie riguros stabilite
în funcþie de necesitãþile reale ale pozi-
þiei ocupate în entitate. Auditorul va
evalua dacã existã proceduri de confi-
gurare a profilelor, dacã acestea sunt
adecvate, dacã sunt cunoscute ºi dacã
se aplicã. Auditorul va analiza dacã:
privilegiile ºi drepturile de acces sunt
acordate individual fiecãrui cont utiliza-
tor sau sunt definite la nivelul grupului,
urmând apoi a fi repartizate membrilor
din cadrul grupului; restricþionãrile de
acces sunt la nivelul aplicaþiilor sau la
nivelul operaþiunilor; existã concordanþã
între posturi ºi drepturile de acces;
existã proceduri de identificare a con-
turilor inactive.

e) Cum se realizeazã controlul
conturilor privilegiate. 

Controlul conturilor privilegiate are ca
obiectiv verificarea autorizãrii, acordãrii
ºi utilizãrii conturilor privilegiate. Audi-

torul va proceda la: obþinerea de infor-
maþii privind conturile privilegiate, cum
ºi cui sunt acordate, ce drepturi con-
ferã; solicitarea unei liste cu conturile
privilegiate existente ºi a utilizatorilor
acestora; verificarea nivelului de adec-
vare a drepturilor asociate conturilor
privilegiate.

f) Cum se realizeazã controlul
proceselor de conectare ºi
deconectare. 

Auditorul va verifica dacã: existã con-
troale automate pentru limitarea numã-
rului de încercãri nereuºite de conecta-
re; existã proceduri de alertare în cazul
unor tentative de acces neautorizat;
existã proceduri de logare restricþionate
pentru un anumit utilizator, în timp ºi în
spaþiu (de la un anumit calculator, în a-
numite zile, între anumite ore); sistemul
a fost configurat ca dupã o anumitã
perioadã de inactivitate sã se deconec-
teze automat; existã mecanisme prin
care utilizatorul sã-ºi poatã verifica
activitãþile operate de la propriul cont.

g) Cum se realizeazã controlul
accesului de la distanþã. 

Controlul accesului de la distanþã im-
pune auditorului abordarea atât a con-
trolului reþelei, cât ºi a controlului co-
nexiunilor externe la reþea.

Pentru controlul reþelei auditorul va
evalua: cum se realizeazã autentifi-
carea conectãrilor de la distanþã; care
este configurarea reþelei, dacã este
organizatã pe domenii distincte sau nu;
cum este protejatã utilizarea partajatã a
reþelei; dacã sunt partajate transmisiile
în reþea; ce controale se folosesc pen-
tru diagnosticul ºi protecþia porturilor.

Pentru controlul conexiunilor externe la
reþea, auditorul va trebui sã gãseascã
rãspuns la urmãtoarele întrebãri: Co-

nexiunile externe sunt folosite pentru
scopuri valide impuse de activitatea din
cadrul organizaþiei?; Existã controale
care sã previnã realizarea unor conexi-
uni care ar putea submina securitatea
sistemului?; Ce controale existã pentru
a preveni navigarea neproductivã pe
Internet?; Ce controale existã pentru a
proteja accesarea unor site-uri inadec-
vate?

Controalele de aplicaþie sunt sta-
bilite prin politici ºi proceduri care se
aplicã sistemelor informatice în ve-
derea oferirii unei asigurãri cu privire la
faptul cã tranzacþiile sunt autorizate,
complete, exacte ºi integre în toate cele
trei faze ale procesului de prelucrare:
intrare, procesare ºi ieºire. 

Controalele aplicaþiilor sunt proceduri
manuale sau automate care funcþionea-
zã, de obicei, la un nivel de proces de
afaceri al entitãþii ºi se aplicã procesãrii
tranzacþiilor de cãtre aplicaþiile indivi-
duale. Controalele aplicaþiilor pot avea
o naturã de prevenire sau detectare ºi
sunt concepute pentru a asigura integri-
tatea înregistrãrilor, a tranzacþiilor ºi a
prelucrãrilor.

Pentru exemplificare, vom prezenta câ-
teva demersuri întreprinse de auditor
pentru controlul intrãrilor23.

Controlul intrãrilor este folosit pentru a
se asigura faptul cã toate datele sunt
introduse corect, complete, valide, au-
torizate, aferente perioadei de gestiune
curente, înregistrate corect în conturi
(în cazul aplicaþiilor contabile). Auditorul
trebuie sã evalueze:

a) Cum se realizeazã autoriza-
rea intrãrilor. 

Autorizarea intrãrilor reduce riscul ero-
rilor, fraudei ºi tranzacþiilor ilegale. Auto-
rizarea poate fi controlatã prin identifi-
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carea utilizatorului, care a introdus
datele în sistem, pe baza privilegiilor
asociate identificatorului fiecãrui utiliza-
tor. Auditorul trebuie sã verifice dacã se
introduc doar date autorizate în sistem,
cine ºi cum autorizeazã datele de
intrare. În cadrul aplicaþiilor pot exista
mai multe tipuri de autorizãri: semnarea
documentelor primare; controale ale
accesului, care atestã cã doar persoa-
nele autorizate pot introduce date;
parole unice, care certificã dreptul unui
operator de a introduce date; identifi-
carea staþiilor de lucru sau a termina-
lelor care restricþioneazã cã anumite
tipuri de date de intrare pot fi introduse
doar de la acestea (magazie, vânzãri,
contabilitate, pontaj etc.); machetarea
preluãrii documentelor de intrare care
atestã cã preluarea se realizeazã uti-
lizând un anumit program de preluare-
validare. 

b) Cum se realizeazã validarea
intrãrilor. 

Validarea intrãrilor se poate realiza ma-
nual sau automat ºi reduce riscul intro-
ducerii de date incorecte. Este mai efi-
cient sã se aloce resurse pentru asigu-
rarea corectitudinii datelor de intrare ºi
completitudinii acestora de la început,
cu atât mai mult în cadrul sistemelor
complexe integrate, în care unicitatea
introducerii datelor face foarte greoaie,
dacã nu chiar imposibilã, depistarea
anumitor erori. Controlul datelor de
intrare trebuie adaptat la modalitãþile
diferite de introducere a datelor în sis-
tem: de la tastaturã; scanarea docu-
mentelor; utilizarea perifericelor senzo-
riale; citirea barelor de cod; generarea
automatã a tranzacþiilor etc.

Printre cele mai utilizate tipuri de con-
troale pentru preluarea ºi validarea
datelor pe loturi amintim: totalul înreg-
istrãrilor – permite verificarea faptului
cã totalul poziþiilor din documentele jus-
tificative aparþinând unui lot de docu-

mente este egal cu totalul înregistrãrilor
introduse; totalul valorilor monetare –
impune verificarea egalitãþii între totalul
unui câmp monetar dintr-o înregistrare
determinat în mod automat ºi totalul
aceluiaºi câmp calculat independent,
pe baza documentelor existente în lot;
totalul documentelor – presupune verifi-
carea egalitãþii între totalul numãrului
de documente procesate (existente în
lot) ºi totalul documentelor introduse
prin intermediul aplicaþiei ºi determinate
automat; totalurile aplicate câmpurilor
numerice predeterminate – cer verifi-
carea egalitãþii între totalul obþinut prin
însumarea valorii câmpului predetermi-
nat pentru tot lotul de documente ºi va-
loarea calculatã prin sistem pentru
acelaºi câmp.

c) Cum se realizeazã raportarea
ºi corectarea erorilor. 

Aplicaþiile trebuie sã dispunã de mijloa-
cele necesare validãrii datelor ºi identi-
ficãrii tranzacþiilor duplicate. Aceste
erori de introducere a datelor pot afecta
semnificativ completitudinea ºi acu-
rateþea datelor. Pentru evitarea acestor
neajunsuri se poate proceda la: respin-
gerea ºi gestionarea tranzacþiilor ero-
nate, restul tranzacþiilor fiind procesate;
respingerea întregului lot de tranzacþii;
þinerea lotului în aºteptare pânã la co-
rectarea erorilor; acceptarea lotului ºi
marcarea tranzacþiilor cu erori.

d) Ce tehnici de control ºi corec-
tare a intrãrilor se utilizeazã 
ºi care este eficacitatea 
acestora. 

Cele mai utilizate tehnici de control al
intrãrilor sunt:

- jurnalul intrãrilor – conþine lista de-
taliatã a tuturor actualizãrilor. Jurna-
lul poate fi realizat manual sau au-
tomat. În practicã se procedeazã la
reconcilierea între numãrul de docu-

mente introduse ºi numãrul tranzac-
þiilor înscrise în jurnal;

- reconcilierea datelor – se verificã
dacã toate datele primite au fost
înregistrate ºi procesate;

- documentaþia – impune evidenþa
scrisã, realizatã de utilizator, cu
privire la datele introduse (numãr de
documente) ºi rezultatele proce-
durilor de control;

- anularea documentelor sursã –
impune marcarea documentelor
care au fost introduse pentru a se
evita introducerea duplicatã.

Procedurile de corectarea a erorilor
includ: înregistrarea erorilor; efectuarea
corecþiilor la timp; aprobarea corecþiilor;
suspendarea fiºierului; crearea fiºierului
de erori; validarea corecþiilor.

Controlul integritãþii loturilor se aplicã ºi
în cazul sistemelor online sau al bazelor
de date. Loturile pot fi stabilite în acest
caz la nivelul tranzacþiilor unei zile, tran-
zacþiilor introduse de la un anumit termi-
nal sau de o anumitã persoanã.

Concluzii 
Auditorul statutar trebuie sã-ºi recon-
sidere riscurile misiunilor de audit atât
datoritã creºterii responsabilitãþilor
acestuia ca urmare a unor reglementãri
naþionale specifice, cât ºi datoritã com-
plexitãþii organizaþionale a entitãþilor de
interes public supuse auditului statutar.
Pentru reducerea riscului de audit, ca
rãspuns la riscurile identificate, audi-
torul va realiza conform planificãrii cele
mai adecvate proceduri de audit. O pro-
cedurã de audit constã în definirea unui
set de instrucþiuni detaliate privind
colectarea unui anumit tip de probe de
audit. Dezvoltarea ºi perfecþionarea
tehnologiilor informaþionale ºi integra-
rea acestora la nivelul tuturor activitã-
þilor desfãºurate de cãtre entitãþi im-
pune reconsiderarea misiunilor de audit
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în mediile informatizate, elaborarea de
noi proceduri pentru înþelegerea ºi eva-
luarea calitãþii ºi securitãþii sistemului
informaþional. Utilizarea sistemului in-

formatic afecteazã modul în care sunt
implementate activitãþile de control. Din
perspectiva auditorului, controalele sis-
temelor informaþionale sunt eficiente

dacã asigurã integritatea informaþiilor,
securitatea datelor ºi a proceselor de
sistem ºi includ controale generale ºi
controale ale aplicaþiilor.
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Introducere
Practica a demonstrat faptul cã utilizatorii datelor din situaþi-
ile financiare au fost dintotdeauna dispuºi sã aloce sume im-
portante pentru a se asigura de acurateþea datelor înscrise în
acestea. În acest context, intervine ºi auditul. 

Este cunoscutã urmãtoarea inserare din rapoartele de audit:
„În opinia noastrã, situaþiile financiare sus menþionate prezin-
tã, sub toate aspectele semnificative, o imagine fidelã a po-
ziþiei financiare a entitãþii auditate”.

Identificã auditorii toate riscurile? Metodele de eºantionare
oferã o asigurare rezonabilã? Trebuie sã spunem în primul
rând cã prezentul studiu nu se doreºte o alternativã la audi-
tul clasic, ci un instrument complementar în audit de mare
valoare. 

Creºterea complexitãþii sistemelor de contabilitate informati-
zatã, cât ºi a procesului de audit în sine au condus la o nouã
etapã în dezvoltarea software-ului de audit. S-a produs deja
o reorientare în utilizarea volumelor de date acumulate, în
sensul în care procesul de extragere de noi informaþii din
colecþiile de date existente este canalizat nu doar sã rãs-
pundã unor întrebãri de genul „ce se întâmplã”, ci ºi unora de
genul „de ce se întâmplã”. ªi, ca urmare a maturizãrii tehno-
logiilor legate de data mining, acest lucru a fost posibil.

Segmentul decizional financiar–contabil, ca parte a deciziei
strategice, poate fi influenþat pozitiv în sens calitativ, de tehni-
cile de descoperire a informaþiilor ascunse în date. 

Utilizarea tehnicilor 
de data mining ca metodã
complementarã în audit
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The Use of Data Mining Techniques
as a Complementary Audit Method 
Data mining, known as "the process of discovering knowl-
edge from huge data bases", represents a modern and
powerful instrument that can be used for extracting useful
information, but still hidden or unexpected, in order to be
analyzed. The use of data mining in audit area provides
increasing quality of its missions, relating to the identifica-
tion of risks, the scene intervention and fraud detection. 
The purpose of this article is to present the impact of using
data mining techniques in financial audit (as extracting
knowledge tool), by auditing a real financial statement.
This paper approaches CRISP-DM methodology by pre-
senting a specific data mining model ("if-then" association
rules) and a data base regarding the acquisition list of an
entity (dignified with "401" account). The purpose of this
paper is finding prior useful patterns within the data base.
This study confirmed the usefulness of this demarche by
unattended identification of some tests which must be
done and by some risks identification which can be evalu-
ated. This paper brings to light a new audit mission
approach, complementary with the common risks analyz-
ing methods and on scene intervention, by using data min-
ing techniques as a tool.

Key words: audit, data mining, knowledge, data base, true
and fair view

Cuvinte cheie: audit, data mining, cunoºtinþe, bazã de
date, imagine fidelã
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Utilizarea tehnicilor de data mining

Datele financiar–contabile, prin caracterul lor exhaustiv, pot
forma o imagine de ansamblu asupra funcþionãrii unei între-
prinderi (laturã data mining orientatã pe clasificare), dar sunt
mai sãrace în conþinut dacã se analizeazã latura prospectivã
a acestora. 

Plecând de la abundenþa datelor operativ-contabile ºi finan-
ciare, se pot descoperi relaþii noi între date, relaþii invizibile
prin intermediul instrumentelor ºi operaþiilor clasice cu care
opereazã tehnicile financiar-contabile. Astfel, noile legãturi
„ascunse” dintre date pot conduce la informaþii noi, care sã
completeze sistemul informaþional–decizional financiar–con-
tabil, dar sã creascã plusvaloarea unei misiuni de audit. 

Data mining automatizeazã procesul de descoperire a unor
relaþii în datele brute. Ca ºi concept, data mining reprezintã
un set de tehnici asistate de calculator destinate sã analizeze
volume mari de date integrate pentru descoperirea de noi
informaþii sau modele.1

Metodele data mining provin din calculul statistic clasic, din
administrarea bazelor de date ºi din inteligenþa artificialã. 

Auditul, ca activitate funcþional-independentã ºi obiectivã,
este bazat în principiu pe gestiunea riscului ºi pe efectuarea
testãrilor. Prin urmare, rezultã douã direcþii principale în care
se pot utiliza tehnicile de data mining în audit, aproape
indiferent de tipologia misiunilor de audit (public, financiar).

Pentru a prezenta utilizarea tehnicii de data mining în auditul
financiar, în cele ce urmeazã vom descrie procesul de 
auditare a unei situaþii financiare extrase din sistemul
informatic al unei societãþi comerciale, situaþie care vizeazã
furnizorii. 

Metodologia de 
cercetare

Vom aborda un astfel de demers prin aplicarea, asupra bazei
de date, a metodologiei CRISP-DM, pe un model de reguli 
de asociere, pentru înregistrãrile contabile din contul 401,
existente într-o situaþie întocmitã de cãtre directorul econo-
mic.

Dezvoltarea unui model 
de analizã a situaþiilor financiare

utilizând metodologia  
CRISP-DM2

Opþiunile de implementare a unui demers de data mining tre-
buie sã includã tehnologia CRISP-DM (Cross Industry
Standard Process for Data Mining), metodologie dezvoltatã
de cãtre un consorþiu internaþional format din peste 200 de
organizaþii incluzând SPSS ºi DaimlerChrysler. 

Pentru definirea contextului cercetãrii vom menþiona ºi douã
definiþii care sã ne introducã în sfera analizei nesupervizate
de date :

cãutarea dirijatã presupune cã este luat în considerare un
atribut sau un câmp, ale cãrui valori se explicã prin cele-
lalte câmpuri. 

cãutarea nedirijatã identificã relaþiile sau structurile din
datele examinate fãrã a asigura prioritate unui câmp sau
altuia. 

Procesul CRISP-DM cuprinde cinci faze, care vor fi prezen-
tate în continuare.

Înþelegerea fluxurilor
Pentru a putea concepe ºi soluþiona o problemã de data mi-
ning primul pas constã în a înþelege fluxurile operaþionale ºi
ale circuitului auditului, fãrã ca acest pas sã însemne identi-
ficarea propriu zisã a riscurilor a priori. 

Astfel, conceperea unei analize de data mining ar trebui sã
includã mediul de afaceri, obiectivele ºi rezultatele, resursele
ºi capacitãþile entitãþii, disponibilitatea datelor, ipoteze ºi con-
strângeri de identificare, precum ºi riscurile neprevãzute.

Concret, pentru cazul nostru este vorba de auditarea situaþiei
achiziþiilor efectuate într-o perioadã de un agent economic,
reflectate prin intermediul contului de furnizori 401.

Cu ajutorul acestui cont se þine evidenþa datoriilor ºi a decon-
tãrilor în relaþiile cu furnizorii pentru aprovizionãrile de bunuri,
lucrãrile executate sau serviciile prestate.

Contul 401 „Furnizori” este un cont de pasiv3.

1 Bodea, Constanþa–Nicoleta, Inteligenþa Artificialã ºi Sisteme Expert, Editura Inforec, Bucureºti, 1998
2 Trevor, N., Tibshirani, R., Friedman, J., The Elements of Statistical Learning; Data Mining, Inference and Prediction, Springer, 2001
3 Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în

Monitorul Oficial nr. 766 bis/2009



Înþelegerea fluxurilor constã în primul rând în cunoaºterea
operaþiunilor care se înregistreazã în acest cont. Spre exem-
plu, în creditul contului 401 „Furnizori” se înregistreazã:

- valoarea la preþ de cumpãrare sau standard (prestabilit) a
materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor
de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, pro-
duselor finite, produselor reziduale, animalelor ºi
pãsãrilor, mãrfurilor ºi ambalajelor, achiziþionate cu titlu
oneros de la terþi pe bazã de facturi (301, 302, 303, 341,
345, 346, 361, 371, 381, 321, 322, 323, 326, 327, 328),
precum ºi diferenþele de preþ în plus sau nefavorabile
aferente, în cazul în care evidenþa acestora se þine la
preþuri standard (308, 368, 388);

- valoarea materialelor achiziþionate, nestocate ºi consu-
mul de energie ºi apã (604, 605);

- valoarea ambalajelor care circulã în sistem de restituire,
facturate de furnizori (409);

- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile,
materialelor de natura obiectelor de inventar, mãrfurilor,
ambalajelor etc. achiziþionate, în cazul folosirii metodei
inventarului intermitent (601, 602, 603, 607, 608); 

- valoarea serviciilor prestate de terþi (611 la 626, 628, 471);

- valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost
evidenþiate anterior ca facturi nesosite (408);

- taxa pe valoarea adãugatã aferentã furnizorilor (4426);

- valoarea timbrelor fiscale ºi poºtale, a biletelor de trata-
ment ºi cãlãtorie ºi a altor valori achiziþionate (532);

- diferenþele nefavorabile de curs valutar din evaluarea sol-
dului în valutã, înregistrate la finele lunii, respectiv la în-
chiderea exerciþiului financiar (665);

În al doilea rând trebuie înþelese fluxurile de introducere a
datelor în sistemul informatic ºi în acest sens prezentãm o
diagramã de flux referitoare la circuitul informaþiei privind
înregistrarea unei facturi:
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Înþelegerea datelor
Obiectivul acestei faze este de a obþine o perspectivã asupra

setului de date care urmeazã sã fie supuse tehnologiei de da-

ta mining. Aceasta include captarea, înþelegerea ºi revizuirea

datelor, cu scopul de a identifica tehnicile ºi modelele adec-

vate. Sarcinile din aceastã fazã includ ºi organizarea,
colectarea, descrierea, precum ºi verificarea calitãþii datelor. 

Datele au fost preluate de la directorul financiar, printr-o situ-
aþie centralizatoare ºi analizeazã legãtura dintre achiziþiile
efectuate, mãrfuri, mijloacele fixe ºi datoria de platã cãtre
furnizori (exemplu ipotetic):
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Pregãtirea datelor
Una dintre preocupãrile majore în utilizarea instrumentului de
data mining vizeazã calitatea datelor. Obiectivul acestei faze
este de a se asigura cã seturile de date sunt gata pentru a fi
supuse analizei. Procesul de pregãtire a datelor cuprinde:
includerea datelor relevante, curãþarea acestora prin elimi-
narea totalã sau numai a unora din acestea, integrarea
datelor care combinã datele din surse multiple într-un format
standardizat ºi transformarea datelor.

În mod concret au fost analizate datele lipsã din tabelul care
conþinea peste 1000 de înregistrãri, neidentificându-se astfel
de cazuri.

Tot în cadrul acestei etape a fost introdusã o nouã variabilã
care reprezintã luna calendaristicã a datelor din „data_fac-
tura”. 

Produsul final al acestei faze a inclus practic seturile de date
care vor fi analizate în model. 

Modelarea datelor
Obiectivul acestei faze constã în a construi un model care sã
descrie în mod satisfãcãtor datele globale stabilite. 

Paºii acestei etape includ selecþia modelului, proiectarea,
construcþia, testarea, validarea ºi evaluarea acestuia. Se ob-
servã cã mai multe tehnici pot fi folosite în paralel în aceeaºi

problemã de data mining. Modelul poate fi axat pe oricare
dintre cele mai promiþãtoare tehnici sau folosind mai multe
tehnici simultan. În prezentul studiu a fost utilizat un model ce
a cuprins regulile de asociere.

Regulile de asociere reprezintã o tehnicã de data mining, iar
scopul acesteia este de a gãsi relaþii de asociere sau corelaþii
între înregistrãrile dintr-un set mare de date.

Avantajul regulei de asociere faþã de majoritatea algoritmilor
arborilor decizionali strandard (C5.0 ºi C&RT) este acela cã
aceste asociaþii pot exista între oricare dintre atribute. 

Un algoritm de arbore decizional va construi reguli cu numai
o singurã concluzie, în timp ce algoritmii de asociere încear-
cã sã gãseascã mai multe reguli, fiecare dintre ele având o
concluzie diferitã.

Dezavantajul algoritmilor regulii de asociere este acela cã ei
încearcã sã gãseascã modele într-un spaþiu de cãutare
potenþial foarte mare, deci care poate sã necesite mult mai
mult timp de rulare decât un algoritm al arborelui decizional. 

Algoritmii utilizeazã o metodã de generare ºi de testare pen-
tru gãsirea regulilor. Regulile simple sunt generate iniþial ºi
apoi sunt validate cu setul de date. Regulile bune sunt înma-
gazinate, supuse diferitelor constrângeri ºi sunt apoi specia-
lizate.

Specializarea este procesul de adãugare de condiþii unei re-
guli. Noile reguli sunt apoi validate cu seturi de date ºi proce-
sul stocheazã iterativ cele mai bune ºi mai interesante reguli



gãsite. Regulile de asociere au fost gãsite nesupervizat, uti-
lizând pachetul software SPSS.4

O regulã de asociere are urmãtoarea formã: 

Regula 

„If DENUMIRE is AAA SRL Then VALOARE_TO is 109,60...
300,02 (average = 61,33) Rule’s probability: 0,965 The rule
exists in 410 records. Significance Level: Error probability is
almost 0 Deviations (records’ serial numbers): 112, 233, 243,
266, 328, 374, 414, 423, 461, 467,503, 519, 570, 576, 846”

afirmã cã dacã denumirea societãþii este AAA atunci valoarea
este între anumite valori. Regula este 96,5 % credibilã ºi se
aplicã la 410 înregistrãri, însã are ºi 112 excepþii.

Evaluarea rezultatelor
Dupã aplicarea tehnicilor de data mining rezultatele modelu-
lui vor fi interpretate. Aceste rezultate trebuie sã fie evaluate
în concordanþã cu obiectivele. 

În cazul în care rezultatele sunt satisfãcãtoare, se poate trece
la urmãtoarea etapã. În caz contrar, se va reveni la faza ante-
rioarã. Expertiza analistului este totuºi necesarã în aceastã
fazã, însã acesta poate descoperi informaþii noi pe care tre-
buie doar sã ºi le explice sau sã le valideze. 

Un aspect esenþial de care trebuie þinut seama în aceastã
etapã este acela al acceptãrii posibilitãþii de eºec al modelu-
lui, deoarece, oricât de bine este proiectat ºi testat modelul,
este totuºi un model care a fost construit având la bazã un
set de date. 

Prin urmare, capacitatea de a se adapta la schimbare este
necesarã. Mai mult decât atât, performanþa modelului trebuie
sã fie evaluatã în mod regulat. Succesiunea etapelor de mai
sus nu este atât de rigidã. 

În aceastã fazã rezultatele demersului de data mining vor fi
analizate de auditor, însã este vorba de o analizã ex post
nesupervizatã a datelor.

Pot exista, de exemplu, reguli banale, cum este cea expusã
mai sus. Rolul auditorului devine doar acela de a elimina re-
gulile neinteresante a priori determinate, nu de a crea el în-
suºi.

Utilizarea regulilor de asociere
ca instrument pentru 

creºterea calitãþii intervenþiei 
la faþa locului 

Efectuarea testãrilor presupune de foarte multe ori ºi analiza
unor baze de date prin tehnici de eºantionare, utilizând liste
de verificare.

Rolul instrumentelor de data mining în acest proces este
aproape evident. Pe lângã eºantionarea clasicã, care asigurã
cu un anumit grad de încredere anumite concluzii, data mi-
ning poate oferi concluzii mult mai pertinente.

Progresele tehnologice au afectat procesul de audit. Astfel de
tehnologii sunt în mare mãsurã menþionate ca instrumente de
audit asistate de calculator (CAATs) ºi joacã acum un rol
important în activitatea de audit5. Dupã cum sugereazã ºi
numele, CAAT este un instrument pentru a asista auditorii în
exercitarea activitãþii lor, mai repede, mai bine, ºi la costuri
mai mici. Software-ul generalizat (GAS) este un pachet
automatizat iniþial dezvoltat in-house de cãtre firmele de audit
profesional. Caracteristicile de bazã ale unui GAS sunt:
manipularea datelor (inclusiv importul, interogarea ºi
sortarea), calculul matematic ºi stratificarea.

Aceasta implicã, de asemenea, ºi extragerea datelor, prele-
varea probelor statistice pentru teste detaliate, generatoare
de confirmãri, identificarea excepþiilor ºi tranzacþiilor neobiº-
nuite. Pe scurt, ele oferã auditorilor capacitatea de a accesa,
manipula, gestiona, analiza ºi raporta date într-o varietate de
formate. Toate aceste procese specifice menþionate mai sus
implicã însã factorul uman (auditorul), nefiind vorba de o
învãþare nesupervizatã, ci tot de abilitatea auditorilor de a
prelucra date.

Data mining se diferenþiazã de un GAS tocmai prin caracterul
nesupervizat al analizelor. Modelul de data mining bazat pe
regulile de asociere if –then va explicita concret capacitatea
de a gãsi patternuri „outliers” referitoare la datele analizate. 

De exemplu, regula 

„If DENUMIRE is PARSBHE LEASING Then CONTUL is
1.671,00... 1.687,00 (average = 1.679,03) Rule’s proba-
bility: 0,974 The rule exists in 37 records. Significance Level:
Error probability is almost 0 Deviations (records’ serial num-
bers): 928”, 
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4 http://www.spss.com/
5 Nigrini, M., Digital Analysis: A Computer-Assisted Data Analysis Technology for Internal Auditors, www.Theiia.Org/Itaudit



afirmã cã dacã denumirea este PARSBHE LEASING, contul
înregistrãrilor se situeazã între 1671 ºi 1687. Regula este
97,6 % credibilã ºi se aplicã la 37 de înregistrãri, însã are ºi
o excepþie ( 928).

Aceastã excepþie (928) poate fi analizatã punctual, în cadrul
intervenþiei la faþa locului, ca o contare eronatã. 

Un alt exemplu este regula compusã 

„If TVA_DIN_FA is 0,00... 24,91 (average = 10,24) and
PRESTATIA is Chelt.de protocol Then VALOARE_TO
is 6,98... 156,01 average = 69,77) Rule’s probability: 0,969
The rule exists in 31 records. Significance Level: Error prob-
ability < 0,0001 Deviations (records’ serial numbers): 414”.

Dacã valoarea TVA din facturã este mai micã decât 24,91 ºi
prestaþia o reprezintã cheltuielile de protocol atunci valoarea
facturii este între 6,98... 156,01. Regula este 96,9 % credi-
bilã ºi se aplicã la 31 de înregistrãri, însã are ºi o excepþie
(înregistrarea 414). Aceastã excepþie (414) poate fi analiza-
tã punctual, în cadrul intervenþiei la faþa locului, ca o înregis-
trare informaticã a unei sume eronate. 

Utilizarea regulilor de asociere
ca instrument de analizã 

nesupervizatã a riscurilor 
Riscul este vãzut ca orice eveniment, acþiune, situaþie sau
comportament cu impact nefavorabil asupra capacitãþii entitã-
þii de a-ºi realiza obiectivele. Altfel spus, riscul echivaleazã cu
incertitudinea unei realizãri. Auditorii identificã riscurile printr-
o analizã a pistei de audit, respectiv printr-o analizã a fluxurilor
informaþionale, începând cu primele, pânã la outputuri. 

Se identificã astfel riscurile de proces ca fiind negarea unor
norme sau nerespectarea integralã a acestora, ca de exem-
plu: nu este respectatã separarea atribuþiunilor, nu este con-
semnatã data plãþii, data plãþii este introdusã eronat.

Identificã organizaþia toate riscurile? Poate un demers ana-
litic sã ofere completitudine unui proces de analizã a
riscurilor? Nu cumva auditorii plãtesc tributul unor liste de
verificare prestabilite, ca un veritabil efect de cremalierã ? 

E suficient sã ne gândim la rolul auditului în predicþia crizei
economice, a eºecurilor unor misiuni de audit care au deter-
minat falimente celebre. Au avut în vedere auditorii toate
riscurile? Puteau fi evidenþiate riscuri pe baza datelor din sis-
temele informatice ? Metodologiile de audit pornesc în gene-
ral de la cauzã la efect. Se analizeazã procesele pe baza pis-

tei de audit ºi se determinã riscurile. Un demers de audit care
utilizeazã ca instrument data mining porneºte de la analiza
nesupervizatã a datelor, deci de la rezultate care sunt deter-
minate de cauze. Acest demers are întotdeauna la bazã con-
statãri în date din care se pot identifica fie stãri de fapt nor-
male fie riscuri. 

Prezentãm, cu caracter de exemplu, un risc ce poate fi avut
în vedere ca urmare a aplicãrii tehnicilor de data mining ca
analizã nesupervizatã a datelor, utilizând reguli de asociere
pe baza de date furnizori analizatã mai sus. 

„If PRESTATIA is Marfuri Then ID is more than 482,00 
Rule’s probability: 0,723 The rule exists in 34 records.
Significance Level: Error probability < 0,01”

Înregistrãrile din prima parte a bazei sunt preponderente în
contul de mãrfuri ºi de aceea auditorul poate identifica drept
risc faptul cã, din cauza schimbãrii contabilului, sã fi fost
efectuate înregistrãri diferite în cele douã pãrþi ale anului.

Concluzii
Data mining, ca tehnicã de descoperire de cunoºtinþe în
bazele de date (KDD), se poate dovedi foarte eficientã în
audit. Atât în faza testãrilor, dar ºi în cea de analiza riscurilor
unei misiuni, tehnica de data mining a putut fi utilizatã ca
mijloc complementar, ca instrument în mâna auditorului. 

Astfel, în etapa de realizare a testelor de detaliu, tehnicile
data mining pot sprijini raþionamentul auditorului, oferindu-i
acestuia o analizã automatã a unui set larg ºi complex de
date cu scopul de a descoperi modele, „ºabloane” deosebite,
tendinþe sau excepþii care, altfel, ar trece neobservate.

Completarea evaluãrii riscurilor prin tehnici de învãþare nesu-
pervizatã a datelor poate duce la identificarea unor riscuri ce
nu au fost identificate cu ocazia circuitului auditului.
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Introducere
Leasingul prezintã un mare interes pentru activitatea eco-
nomicã ºi funcþionarea întreprinderilor ºi este de neconceput
ideea efortului investiþional doar din resursa proprie a acesto-
ra, cel puþin în aceste momente marcate de criza financiarã
mondialã – crizã prezentã la nivelul întreprinderilor prin valori
scãzute ale numerarului sau echivalentelor de numerar. Posi-
bilitatea de finanþare prin leasing ar trebui sã fie la îndemâna
fiecãrui întreprinzãtor. Folosim aceastã modalitate ipoteticã
de abordare, pornind de la realitãþile oferite de mediul de
afaceri care, deºi caracterizat prin abundenþã informaþionalã
(aspect cantitativ), nu oferã o informare adecvatã eventualilor
beneficiari (aspectul calitativ). 

Acest amalgam informaþional, aceastã întrepãtrundere de
aspecte contabile, fiscale, juridice, financiare, poate chiar
economice contribuie nu atât la „luminarea” întreprinzãtoru-
lui, dupã cum fiecare în parte îºi propune, ci dimpotrivã la
„ezitare” – cazul cel mai fericit dacã nu la „renunþare” – cazul
cel mai des întâlnit. Aici intervine profesionistul contabil, care,
prin rolurile ºi statusurile sale, rezolvã aspectul „calitativ al
informãrii” potenþialului investitor. Vorbind de statusuri ºi
roluri, trebuie sã poziþionãm profesionistul contabil, ca impli-
care prin activitatea desfãºuratã, fie în cadrul echipelor ma-
nageriale ale întreprinderilor, fie în calitate de auditor sau, de
ce nu, de consultant fiscal sau evaluator. 

Leasingul, între 
reglementãrile contabile, 
regulile fiscale ºi normele
juridice
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Lease between Accounting
Regulations, Tax and Legal Rules 
In terms of the literature of recent years, we are witness-
es of the approaches focused on deepening knowledge of
lease institution, as one of the most appreciated ways of
financing a business. This business reality cannot leave
indifferent neither the theorists, nor the practitioners. This
concern is equally important for academics, by conceptu-
alization, harmonization and convergence, and especially
for practice by providing appropriate instruments of con-
ducting lease transactions by all concerned. The present
paper proposes an interdisciplinary analysis of the leasing
institution to provide for the first time, at least in the litera-
ture of our country, a common accounting, legal and tax
approaches, a vision which is shaped around the funda-
mental principle of accounting - the substance over form.
Composition of the research team, the skills of the
authors, resulting in concerns focused on the issues dis-
cussed and the results obtained, entitle us to hope for a
result that would arouse interest and comments.

Key words: leasing, accounting, law, taxation, interdisci-
plinarity

Cuvinte cheie:leasing, contabilitate, drept, fiscalitate,
interdisciplinaritate
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Realitãþile economice ale zilelor noastre, viteza galopantã cu
care societatea de consum se dezvoltã ºi nevoia permanen-
tã de informaþie presupun un efort instituþional pe mãsurã,
solicitã legi, hotãrâri, dispoziþii ºi reglementãri noi, viziuni ºi
poziþionãri care cel puþin sã nu te arunce în afara fenomenu-
lui. Ca profesioniºti ai domeniului trebuie sã acþionãm în con-
secinþã, sã fim lucizi, sã pãtrundem cumva dincolo de sem-
nificaþia imediatã a transformãrilor ºi sã oferim certitudinea ºi
siguranþa atât de aºteptatã de categoriile de utilizatori ai ser-
viciilor noastre. Este ºi ideea în care am construit acest arti-
col, având, pe de o parte, în atenþie noile posibilitãþi de fi-
nanþare – leasingul – respectiv schimbãrile dinamice în regle-
mentarea acestei instituþii (cadrul legal, reglementarea con-
tabilã ºi regulile fiscale), iar, pe de altã parte, contribuþia pro-
fesionistului contabil, respectiv aria sa de formare ºi, de ce
nu, de responsabilitate interdisciplinarã (cunoaºterea în an-
samblu a fenomenului economiei de piaþã, cunoºtinþe con-
tabile, fiscale, juridice) ºi raþionamentul profesional.

Incursiune în literatura 
de specialitate

Lansarea unei idei de afaceri, demararea afacerii, dar mai
ales continuarea acesteia presupune în primul rând
finanþare. Facem aceastã afirmaþie pornind de la realitãþile
care guverneazã mediul de afaceri actual, mediu caracterizat
de susþinerea financiarã a unor idei fabuloase. “Principiul fun-
damental care trebuie sã stea la baza deciziei de finanþare
este gãsirea unei combinaþii fericite între sursa de finanþare,
modul de utilizare a banilor ºi modul în care investiþia creeazã
avantaje economice viitoare capabile sã permitã rambursa-
rea sumelor împrumutate”1 La confluenþa dintre ideea de afa-
ceri, lipsa de resursã tehnico-materialã a promotorului aface-
rii ºi posibilitatea întrezãritã de finanþiºti pentru lansarea unui
nou produs considerãm cã s-a nãscut instituþia leasingului.

Fiind de acord cu utilitatea acestei instituþii pentru încura-
jarea, sprijinirea ºi, de ce nu, înflorirea unei idei de afaceri (în
general) ºi a afacerii în sine (în mod particular), considerãm
cã sunt necesare unele precizãri ºi delimitãri privitoare la
conceptul de leasing ºi la semnificaþia sa. Ideea nu este toc-
mai nouã, având în vedere necesitatea de a privi ºi descifra
obiectiv prin abundenþa, nu de multe ori periculoasã, de de-

numiri pentru unul ºi acelaºi concept economic, întâlnitã în
domeniul operaþiilor financiare. Pe lista unor astfel de con-
cepte, un loc mai aparte îl ocupã operaþiunile de leasing, cu
atât mai mult cu cât introducerea lor pe piaþa româneascã,
destul de recentã, reclamã explicaþii pentru foarte mulþi
oameni care nu sunt familiarizaþi cu utilizarea unor astfel de
servicii. ªi unde oare ar putea aceºtia sã gãseascã o minimã
informare privind noþiunea de leasing decât într-un dicþionar
– fie el explicativ sau de specialitate, în funcþie de preocu-
parea pentru domeniu a persoanei în cauzã, ca rezultat al
unor reflexe formate în timpul anilor de studiu (cine nu-ºi
aduce, cu plãcere, aminte despre trimiterile la dicþionar ale
„profului de românã”). Noul Dicþionar Universal al limbii ro-
mâne defineºte leasing-ul astfel: „1. formã de locaþie practi-
catã de societãþi financiare specializate, constând din închiri-
erea sau din concesionarea, pe termen limitat, a unor bunuri
(echipamente industriale, maºini, terenuri, clãdiri etc.), pe
care locatorul, la sfârºitul perioadei de locaþie, le poate achi-
ziþiona în schimbul valorii reziduale fixate în momentul ela-
borãrii contractului; (p.restr.) redevenþã: ne-am luat un tractor
prin leasing; 2. contract încheiat în condiþiile de mai sus: am
semnat un leasing; 3. perioadã de valabilitate a unui aseme-
nea contract: a fost respectat leasingul.”2 Vã invitãm sã
facem împreunã un exerciþiu de anticipare privind ºansele de
aprofundare ºi explicare a noþiunii de leasing din perspectiva
celui ce, fãrã a dispune de un bagaj de cunoºtinþe interdisci-
plinare, încearcã apropierea acestei definiþii. Observãm o
întrepãtrundere de termeni economici (societãþi financiare
specializate, valori reziduale) ºi termeni juridici (formã de
locaþie, închiriere, concesionare, bunuri, achiziþie, locator),
care pentru un neiniþiat reprezintã o adevãratã nebuloasã, o
situaþie a cãrei clarificare, de dorit abandonului cãutãrii
explicãrii noþiunii de leasing, presupune apropierea noþiunilor
economice, respectiv juridice. Dacã, din perspectiva reuºitei
unui asemenea demers, s-ar pãrea cã am ajuns la o
înþelegere a conceptului de leasing, ce ne facem cu posibili-
tatea oferitã de text în dreptul locatorului, de a-ºi însuºi bunul
ce face obiectul contractului de leasing (sau al contractului de
locaþie sau al celui de concesiune)? Concluzionând, trebuie
sã recunoaºtem cã, pornind de la aceastã definiþie, nu facem
altceva decât sã ne afundãm în adâncurile negre ºi încâlcite
ale neºtiinþei. Este tocmai ceea ce abordarea de faþã îºi pro-
pune sã nu facã, oferind totodatã instrumentarul necesar
pentru înþelegerea ºi apropierea noþiunii de leasing din per-

1 Niºulescu, I., Alternative privind finanþarea IMM-urilor - creditul bancar versus leasingul -, Revista „Gestiunea ºi Contabilitatea Firmei”, numãrul 3,
martie 2006, p. 61-64;

2 Noul Dicþionar Universal al limbii române, ediþia a treia, editura Litera Internaþional, p. 807. 
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spectiva juridico-contabilã. Rezolvarea unei depline ºi clare
înþelegeri nu poate fi oferitã dintr-o perspectivã singularã fie
cã este vorba de viziunea ºi punctul de vedere al juristului, fie
cã este vorba de profesionalismul ºi calificarea contabilului.
Întrepãtrunderea ºi interdeterminarea elementelor aferente
celor douã perspective, în construirea întregului numit leas-
ing, oferã ca explicaþie plauzibilã semnalul venit din abor-
darea interdisciplinarã. 

Pornind de la faptul cã leasingul s-a afirmat ºi s-a extins în
ultimele decenii ca metodã de finanþare pe termen mediu sau
lung ºi, prin aceasta, ca factor de promovare a vânzãrilor –
latura economicã (parte contabilã), nu trebuie scãpat din
vedere aspectul legat de baza juridicã a operaþiunii care este
contractul de leasing – latura juridicã. Astfel, unul din cele mai
importante aspecte legate de contractul de leasing îl gãsim în
materia destul de delicatã a riscului ºi, legat de acesta, în
condiþiile care sunt stipulate sau nu în conþinutul contractului
art. 10 lit. f din Ordonanþa Guvernului nr. 51/1997 privind ope-
raþiunile de leasing ºi societãþile de leasing „instituie o pre-
zumþie relativã (iuris tantum) de suportare a riscului contrac-
tului de leasing de cãtre utilizator. Astfel, utilizatorul va supor-
ta riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat din
cauze fortuite, continuând efectuarea plãþilor cu titlu de ratã
de leasing pânã la achitarea integralã a valorii contractului, în
lipsa unei stipulaþii contrare”3. Din textul legii reiese faptul cã
utilizatorul poate fi exonerat de pieirea fortuitã a bunului
numai în situaþia în care acest lucru a fost stipulat în mod
expres în contractul de leasing, riscul fiind suportat de finan-
þator. 

Un fapt extrem de interesant în ceea ce priveºte riscul rezultã
din coroborarea art. 10 lit. f cu art. 2 lit. e pct. 1 din O.G. nr.
51/1997: „leasingul financiar este operaþiunea de leasing în
care riscurile ºi beneficiile aferente dreptului de proprietate
trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului
– ºi anume cã avându-se în vedere cele douã texte de lege
se naºte problema identificãrii regulii aplicabile riscului în
contractele de leasing, urmând a se stabili dacã aceastã re-
gulã este deopotrivã valabilã atât în cazul contractului de
leasing financiar, cât ºi în contractul de leasing operaþional.
Riscul contractului de leasing este suportat de creditorul
obligaþiei de a da, adicã utilizatorul, cu excepþia cazului în
care finanþatorul a fost pus în întârziere de cãtre utilizator,

situaþie în care riscul îl suportã finanþatorul, ca debitor al
obligaþiei de a da.”4

Leasingul financiar are impact ºi asupra echilibrelor financia-
re ale întreprinderii. Acest lucru este demonstrat prin analiza
influenþei leasingului financiar asupra echilibrelor financiare,
pe baza indicatorilor: situaþia netã, fondul de rulment, nece-
sarul de fond de rulment, trezoreria netã. „Din analiza influ-
enþelor condiþiilor de finanþare prin leasing financiar asupra
echilibrelor întreprinderii se poate concluziona cã acest pro-
dus este de naturã a oferi toate premisele necesare dez-
voltãrii unui cadru eficient de desfãºurare a activitãþii benefi-
ciarului de leasing”.5

Contextul economic actual, marcat de o concurenþã acerbã la
nivelul pieþei, presupune produse competitive, resurse tehno-
logice, umane noi, foarte bine pregãtite, sau, într-un cuvânt,
efort investiþional deosebit din partea întreprinderilor. Astfel,
leasingul este un instrument de cele mai multe ori foarte util
în asigurarea necesitãþilor de dezvoltare rapidã a între-
prinderilor. „Pentru societãþile de leasing, atractivitatea con-
tractului derivã din veniturile ce le revin în urma operaþiunii:
chiria pentru utilizarea bunului în perioada dãrii în folosinþã,
dobânda pentru finanþarea pe termen mediu/lung, costul ser-
viciilor oferite de societatea de leasing beneficiarului, prima
pentru utilizarea intensivã, prima de risc. Costurile acestea
sunt suportate de beneficiar, nivelul lor ridicat acþionând ca
un factor de limitare la aceste operaþiuni”6. Considerãm însã
cã utilizatorul obþine din angajarea într-un asemenea contract
avantajele necesare ºi suficiente pentru a-l determina pe
acesta sã treacã peste neajunsurile aferente. 

Sintetizând aceastã abordare, trebuie spus cã existenþa eco-
nomicã a leasingului – operaþiunea de finanþare în care finan-
þatorul asigurã fondurile necesare pentru întreaga investiþie –
nu poate fi discutatã separat de latura juridicã – contractul
complex care permite unei persoane sã obþinã ºi sã utilizeze
un bun fãrã a plãti imediat preþul, ambele îmbrãcând haina
întregului prin noþiunea generalizatoare de operaþiune.
Încadrarea operaþiunilor în una din cele douã forme (financiar
sau operaþional), în viziunea IASB, prin IAS 17 “Leasing”
depinde, mai degrabã, de realitatea tranzacþiei decât de
forma contractului.

3 Ordonanþa Guvernului 51/1997 republicatã, privind operaþiunile de leasing ºi societãþile de leasing, republicatã în M.OF. nr. 9 din 12 ianuarie 2000.
4 Gruiescu, M., Problema riscului în contractul de leasing, Revista “Contabilitatea, Expertiza ºi Auditul Afacerilor”, nr. 3, martie 2006, p. 52-54.
5 Vasilache, V., Impactul leasingului financiar asupra echilibrelor financiare ale întreprinderii, Revista “Contabilitatea, Expertiza ºi Auditul Afacerilor”

nr. 10, octombrie 2008, p. 50-55.
6 Munteanu, I., Leasingul – alternativã de finanþare pe termen mediu ºi lung, Revista “Tribuna Economicã” nr. 8, februarie 2005, p. 58-60
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Metoda de cercetare
Articolul reprezintã o analizã comparativã a problematicii pri-
vind leasingul în scopul evidenþierii punerii sau nu în aplicare
a principiului prevalenþei economicului asupra juridicului, a
evidenþierii forþei actului juridic, respectiv a condiþionãrilor ºi
restricþiilor fiscale. Analiza comparativã se va realiza între re-
glementãrile juridice (O.G. nr. 51/1997), fiscale (Codul fiscal)7

ºi contabile (Ordinul ministrului finanþelor publice nr.
3.055/2009 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile con-
forme cu directivele europene - O.M.F.P. nr. 3055/2009)8 din
România privind leasingul financiar. Pentru aprofundarea
studiului, analiza comparativã va urmãri abordarea contabilã,
atât la nivel naþional (O.M.F.P. nr. 3055/2009), cât ºi la nivel
internaþional (IAS 17 Leasingul). 

Concepte privind abordarea
leasingului

1. Abordarea leasingului din perspectiva
prevalenþei economicului asupra 
juridicului

Principiul prevalenþei economicului asupra juridicului, aºa
cum ar reieºi din titulatura sa, ar sugera primordialitatea reali-
tãþii economice asupra dispoziþiilor juridice. Deºi denumirea
principiului induce în eroare, în realitate acest principiu cere
ca în analiza tranzacþiilor economico-financiare derulate de
cãtre întreprinderi, în scopul evaluãrii, recunoaºterii ºi pre-
zentãrii elementelor din situaþiile financiare – ºi nu numai – sã
se þinã seama atât de fondul economic al tranzacþiei, cât ºi de
forma juridicã a acesteia. Ideea mai sus exprimatã este
exemplificatã, din punctul de vedere al reglementãrii con-
tabile, prin O.M.F.P. nr. 3055/2009, unde este nuanþatã echi-
tatea care trebuie realizatã în scopul respectãrii atât a
normelor juridice, cât ºi a realitãþii economice.

Pentru ca informaþiile sã prezinte în mod credibil eveni-
mentele ºi tranzacþiile, este necesar ca acestea sã fie con-
tabilizate ºi prezentate în concordanþã cu fondul lor ºi cu re-
alitatea economicã, nu doar cu forma lor juridicã. În mod nor-
mal ar trebui ca dispoziþiile legale sã fie în concordanþã cu
realitatea economicã. Chiar dacã acest lucru se întâmplã în

majoritatea cazurilor, existã însã în practica contabilã o serie
de situaþii când dispoziþiile legale nu sunt în consonanþã cu
realitatea economicã. În cadrul general IASB este scos în
evidenþã acest aspect „Fondul tranzacþiilor sau eveni-
mentelor nu este întotdeauna în concordanþã cu ceea ce
transpare din forma lor juridicã sau convenþionalã”9 (IASB,
2009). În astfel de situaþii, realitatea economicã primeazã în
faþa dispoziþiilor juridice la recunoaºterea în contabilitate a
acestor tranzacþii. În acest sens, O.M.F.P. nr. 3055/2009 pre-
cizeazã tratamentul contabil care se aplicã în cazul în care
fondul sau natura economicã diferã de forma juridicã (înre-
gistrarea operaþiunilor în contabilitate cu respectarea fondu-
lui economic al acestora), sugerând ca asemenea cazuri sã
fie foarte rare. 

În general, aplicarea principiului prevalenþei economicului
asupra juridicului se identificã în practica contabilã cu leasin-
gul financiar, în sensul cã locatarul/utilizatorul înregistreazã
în activ bunul care face obiectul contractului de leasing finan-
ciar, chiar dacã nu este proprietar, ci doar utilizeazã bunul,
deoarece beneficiazã de toate avantajele ºi suportã toate
riscurile aferente titlului de proprietate. 

2. Abordarea leasingului din perspectiva
actului juridic

Interesantã de discutat în aceastã privinþã este regle-
mentarea diferitã în funcþie de sistemul de drept. Astfel, dacã
în sistemul de „common-law” teza preponderentã constã în a
considera cã leasingul creeazã un drept temporar de utilizare
a bunurilor, având drept consecinþã faptul cã utilizatorul
bunului suportã practic toate riscurile care revin în mod nor-
mal proprietarului, fiind astfel de domeniul proprietãþii perso-
nale, în sistemul de drept civilist (al þãrilor europene) el face
parte din dreptul obligaþiilor, tendinþa fiind de a-l considera ca
o tehnicã contractualã nouã, complexã, modernã ºi originalã.
Dacã atât reglementãrile contabile de inspiraþie anglo saxonã
(IAS, IFRS), cât ºi reglementãrile continentale (Directivele
Europene) guverneazã normativele contabile naþionale, tre-
buie avut în vedere cã aceste normative se aplicã în interiorul
unui stat cu sistem de drept civilist. Aplicarea normelor cu
apartenenþã la IAS/IFRS în reglementarea contabilã a tran-
zacþiilor derulate de întreprinderi, deºi bazate pe jurispru-
denþã, se pare cã nu prezintã nicio problemã de adaptare la

7 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, publicatã în M.OF. nr.927 din 23 decembrie 2003.
8 Ordinul ministrului finanþelor publice 3055/2009 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în M.Of.nr.

766 Bis din 10.11.2009.
9 IASB, Standarde Internaþionale de Raportare Financiarã, traducere, Ed. CECCAR, 2009.
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legile inspirate de un alt sistem juridic, ceea ce ne face sã
afirmãm cã fondul economic al tranzacþiei este cel care oferã
practic o conciliere. 

Un alt lucru interesant ar fi aducerea în atenþie a posibilitãþii
prevãzute de legiuitor, prin care utilizatorul, cu aprobarea
scrisã a finanþatorului ºi cu îndeplinirea condiþiilor prevãzute
pentru societãþile de leasing, poate încheia, cu privire la
activul care deja face obiectul unui contract de leasing, un alt
contract de leasing cu un alt utilizator, numit utilizator final.
Legat de aceastã prevedere a legiuitorului, este necesar a se
reflecta asupra existenþei contractului de leasing însuºi, asta
din cauza faptului cã lipsesc din aceastã a doua ecuaþie furni-
zorul, precum ºi dreptul utilizatorului de a alege furni-
zorul. Avem de a face, aºadar, cu un contract de leasing sim-
plificat. Dacã contractul de leasing iniþial a fost un leasing
operaþional, iar cel ulterior este un leasing financiar, ne între-
bãm cum se va proceda. Acolo unde legea nu distinge, cre-
dem cã raþionamentul profesional este cel care opereazã.
Astfel, în cererea de acord se va urmãri sã fie trecut tipul de
contract ce se intenþioneazã a fi fãcut. Cum ºi de cãtre cine
vor fi plãtite ratele de leasing finanþatorului? Va fi plãtit aces-
ta: direct de cãtre utilizatorul final sau va rãmâne sã fie plãtit
de utilizatorul iniþial? Dacã plata se va face în continuare de
cãtre primul utilizator, se pune problema dacã vor fi pãstrate
condiþiile iniþiale, pe fondul faptului cã suma pentru care se
face cea de-a doua tranzacþie va fi cu siguranþã mai micã. În
acest caz asistãm la o pierdere în dreptul utilizatorului iniþial.
Considerãm însã cã este o pierdere asumatã, o pierdere
poate mai micã, comparativ cu cea care ar rezulta din
folosirea în continuare a bunului care face obiectul tranzac-
þiei. Cu siguranþã, renunþarea la produsul respectiv se tra-
duce prin nevoia de retehnologizare, deci de eficientizare a
activitãþilor derulate de întreprinzãtor. 

Spre exemplificare, sã ne gândim la un soft, un program
informatic. Este binecunoscut faptul cã aceastã categorie de
produse este supusã unui proces accelerat de evoluþie, un
produs nou ºi mult mai performant fiind posibil sã aparã la un
interval de ordinul dacã nu al zilelor, cel mult de ordinul lu-
nilor. Cum este prea puþin probabil ca un furnizor de software
sã nu agreeze încheierea unui contract de leasing pe pe-
rioade de genul celor amintite mai sus (zile; 1-2 luni), atunci
posibilitatea de a „reloca” produsul respectiv, chiar luându-se
în calcul o anumitã pierdere, reprezintã o soluþie pentru
primul utilizator. În acelaºi timp trebuie recunoscut avantajul
pe care aceastã soluþie îl prezintã ºi pentru utilizatorul final.
O altã raþiune, probabil legatã de posibilitãþile investiþionale, îl
determinã pe acesta sã aprecieze o astfel de soluþie. Am
prezentat o situaþie care este întâlnitã foarte des într-o

economie funcþionalã de piaþã, un demers normal al aface-
rilor, un element care vine sã confirme rolul extrem de impor-
tant al specialiºtilor din cadrul întreprinderilor în analiza eco-
nomico-financiarã a activitãþilor respective. O altã posibilitate
ar fi preluarea ratelor de cãtre utilizatorul final, de la momen-
tul ºi la nivelul existent la data retransmiterii bunului, aceasta
fiind de apanajul pãrþilor implicate, legiuitorul nereglemen-
tând aceastã problemã. Considerãm cã aceasta ar fi cea mai
bunã soluþie pentru toþi cei implicaþi: finanþatorul îºi primeºte
ratele, utilizatorul iniþial se dispenseazã de bun fãrã costuri
suplimentare, iar utilizatorul final va dobândi un bun pe care
ºi-l doreºte în condiþiile permise de situaþia sa financiarã. 

O altã întrebare care poate fi supusã discuþiei este urmã-
toarea: Ce atribute ale dreptului de proprietate sunt transfe-
rate cãtre utilizator? În cazul leasingului operaþional avem de-
a face cu un contract generator de drepturi de creanþã, iar în
cazul celui financiar, cu un contract translativ de drepturi.
Rezultã cã avem o singurã noþiune - leasingul ºi douã posi-
bilitãþi de manifestare: leasingul operaþional ºi leasingul fi-
nanciar. Oare nu ar putea acestea fuziona într-o instituþie uni-
tarã a leasingului, pornind de la raþiunea cã mobilul recurgerii
la aceastã opþiune de finanþare este oferit de alegerea de a
nu investi doar într-o singurã direcþie, adicã de a dezvolta mai
multe proiecte în acelaºi timp? Considerãm acest lucru ca
posibil într-o bunã zi prin acþiunea conjugatã sau inter-
condiþionatã a organismelor de reglementare, pe fondul fap-
tului cã aceastã simplificare va veni în sprijinul întreprinzã-
torului (eficientizarea activitãþilor economice) ºi nu ca o so-
luþie salvatoare pentru profesionistul contabil (pregãtirea sa
permite furnizarea celor mai bune soluþii pentru managemen-
tul întreprinderii, pentru analiza economico-financiarã ºi pen-
tru stabilirea corectitudinii aplicãrii tratamentelor contabile la
auditarea situaþiilor financiare).

3. Abordarea leasingului din perspectiva
regulilor fiscale

O.G. nr. 51/1997 redã definiþia leasingului în general fãrã a
realiza o delimitare clarã între contractele de leasing financiar
ºi contractele de leasing operaþional. Totuºi, contractul de
leasing trebuie sã prevadã clauze privind definirea contractu-
lui de leasing, ca leasing financiar sau operaþional. În scopul
evidenþierii diferenþelor existente între reglementãrile fiscale
ºi contabile privind clasificarea leasingului ca leasing finan-
ciar, prezentãm în continuare, de manierã comparativã, re-
gulile fiscale ºi contabile care stau la baza acestei delimitãri.
Atât din punct de vedere fiscal, cât ºi contabil sunt precizate
cinci condiþii, din care este suficientã îndeplinirea uneia sin-
gure pentru ca leasingul sã fie considerat leasing financiar.
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Condiþiile prezentate aici, pe lângã oferirea modurilor de
gândire ale instituþiilor responsabile de reglementarea do-
meniilor, deºi conexe totuºi destul de diferite, ale fiscului,
respectiv ale contabilitãþii, evidenþiazã opþiunea adoptatã de
normalizatorul român al activitãþii contabile de a soluþiona
problema leasingului financiar prin transpunerea în legislaþia
naþionalã a reglementãrilor de inspiraþie anglo-saxonã, tezã
ce vine sã întãreascã cele afirmate de noi cu privire la „ferici-
ta coabitare” a douã sisteme de drept atât de diferite în
esenþã, dar destul de apropiate în reglementarea contabilã. 

Prima condiþie evidenþiatã din punct de vedere fiscal regle-
menteazã instituþia riscului, întrucât legiuitorul fixeazã clar ºi
fãrã echivoc, dacã putem spune, amãnuntele care ar putea,
la o adicã, zãdãrnici activitatea de impunere. În schimb,
reglementãrile contabile rãspund unui imperativ cerut de

practica aferentã domeniului, respectiv precizarea naturii
obiectului contractului (bun special) ca o condiþie suficientã
privind apartenenþa la o anumitã categorie sau, mai bine zis,
pretabil la un anumit tratament contabil.

A doua condiþie, referitoare la transferul titlului de proprietate,
se regãseºte atât în reglementãrile fiscale, cât ºi în cele con-
tabile, diferenþa majorã constând în faptul cã, din punct de
vedere fiscal, se cere transferul dreptului de proprietate la
sfârºitul contractului de leasing, asta pentru cã, fiind un con-
tract cu executare succesivã, reprezintã o sursã de venit în
timp. Aºa cum se ºtie, în majoritatea cazurilor valoarea totalã
a ratelor de leasing depãºeºte valoarea de intrare a bunului
care face obiectul contractului de leasing, iar taxa pe va-
loarea adãugatã se calculeazã, în cazul leasingului, la valoa-
rea totalã a ratelor de leasing. Ratele de leasing cuprind, pe
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de o parte, capitalul rambursat, iar, pe de altã parte, dobân-
da. Prin urmare, în cazul contractelor de leasing, taxa pe va-
loarea adãugatã se aplicã ºi la dobândã, ceea ce pe durata
contractului de leasing va permite colectarea de cãtre stat a
unei sume mai mari din taxa pe valoarea adãugatã.

A treia condiþie, privind existenþa opþiunii de cumpãrare a
bunului care face obiectul contractului de leasing, este cerutã
atât de regulile fiscale, cât ºi de cele contabile. Dacã regulile
fiscale nu lasã nimic la voia întâmplãrii (furnizând chiar un
algoritm de calcul), reglementãrile contabile am putea spune
cã vin în sprijinul finanþatorului, nu forþeazã nota, astfel încât
sã îl „pricopseascã” pe acesta cu un bun pe care nu el, ci uti-
lizatorul ºi l-a dorit, ºi marcheazã soluþia necesarã ºi suficien-
tã ca acesta din urmã sã intre în posesia bunului. 

A patra condiþie se referã la perioada de leasing. În timp ce
regulile fiscale prevãd condiþii numerice care trebuie realizate
(perioada de leasing depãºeºte 80% din durata normalã de
funcþionare maximã a bunului care face obiectul leasingului),
conexã cu ideea de întindere cât mai mare în timp, din raþiu-
ni expuse mai sus, regulile contabile se ghideazã dupã raþiu-
ni economice (durata contractului de leasing sã acopere, în
cea mai mare parte, durata de viaþã economicã a bunului),
ceea ce permite ca întreprinderea sã poatã respecta ciclici-
tatea înnoirii tehnologice, impusã de presiunile cantitative ºi
calitative ale cererii .

A cincea condiþie, prezentã atât din punct de vedere fiscal,
cât ºi contabil, se referã la mãrimea ratelor de leasing com-
parativ cu valoarea de intrare/valoarea justã a bunului.
Regulile fiscale coincid în acest caz cu regulile contabile pre-
cizate în O.M.F.P. nr. 3055/2009, în sensul cã valoarea totalã
a ratelor de leasing trebuie sã fie mai mare decât valoarea de
intrare a bunului. Însã apar diferenþe între reglementãrile con-
tabile la nivel naþional faþã de cele solicitate în IAS 17.
Diferenþa constã în faptul cã IAS 17 solicitã actualizarea
ratelor de leasing, în timp ce condiþiile din reglementãrile con-
tabile naþionale nu prevãd tehnica actualizãrii din cauza fap-
tului cã practica contabilã din România nu este încã pregãtitã
pentru a opera cu aceastã noþiune. 

Întru sprijinul raþionamentului
profesional 

Auditorii sunt plasaþi de societate într-o poziþie specialã din
punct de vedere al încrederii publice. În exercitarea rolului lor

public, auditorilor li se cere sã-ºi bazeze opiniile pe fondul
economic ºi nu pe forma juridicã a tranzacþiilor, adicã se face
apel la raþionamentul lor profesional. Profesionistul contabil
trebuie sã manifeste obiectivitate ºi atitudine imparþialã în
legãturã cu afacerile clienþilor pe care le prelucreazã, pe care
le oferã spre informare tuturor categoriilor de utilizatori prin
elaborarea ºi certificarea situaþiilor financiare. Auditorul tre-
buie sã fie în mãsurã sã ofere încredere utilizatorilor infor-
maþiei cuprinse în situaþiile financiare certificate, astfel încât
aceºtia sã fie în mãsurã ia decizii economice fundamentate. 

Delimitarea leasingului ca fiind financiar sau operaþional se
face la data încheierii contractului de leasing. Aceasta este
deosebit de importantã, nu numai pentru a distinge între cele
douã forme de leasing, dar ºi pentru a distinge leasingul de
alte contracte. Având în vedere caracterul sãu complex,
leasingul poate fi privit ca o amalgamare a unor caracteristi-
ci ale altor contracte cu care nu se confundã: contractul de
vânzare-cumpãrare, contractul de locaþie, contractul de
împrumut, contractul de mandat. Însã ceea ce deosebeºte
contractul de leasing de celelalte contracte poate fi sintetizat
dupã cum urmeazã10:

spre deosebire de contractul de vânzare-cumpãrare, în
cazul leasingului vânzãtorul este furnizorul care livreazã
ºi instaleazã bunul direct utilizatorului/locatarului; furni-
zorul rãspunde de conformitatea bunului; locatorul/fi-
nanþatorul are doar nuda proprietate, folosinþa aparþinând
utilizatorului; locatorul trebuie sã conserve proprietatea
bunului datoritã caracterului irevocabil al leasingului (în
cazul în care locatorul cedeazã bunul cãtre un nou
finanþator, rãspunderea finanþatorului – cedent rãmâne
angajatã alãturi de cea a finanþatorului cesionar);

spre deosebire de contractul de locaþie, în cazul leasingu-
lui riscul pieirii sau deteriorãrii bunului revine utilizatorului
nu locatorului care este proprietar; utilizatorul este obligat
(în lipsã de stipulaþie contrarã) sã continue plata chiar în
cazul dispariþiei bunului din caz fortuit; neplata a douã
rate scadente atrage nu numai rezilierea contractului (ca
la locaþie), dar ºi daune-interese, constând în plata ratelor
scadente, dar ºi a celor rãmase de platã pânã la aco-
perirea integralã a valorii contractului; predarea în folo-
sinþã se face de la furnizor la utilizator ºi nu de la locator
la locatar; obligaþia de întreþinere a bunului închiriat este
în întregime a utilizatorului; bunul închiriat poate deveni
proprietatea utilizatorului prin plata unui preþ rezidual;

10 Cristea, S., Dreptul afacerilor, Ed. Universitarã, Bucureºti, 2008, p. 294
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spre deosebire de contractul de împrumut, în cazul lea-
singului utilizatorul nu restituie bunuri de aceeaºi naturã
ºi calitate (ca în cazul împrumutului de consumaþie) ºi nici
chiar bunul împrumutat (ca în cazul împrumutului de
folosinþã) deoarece are posibilitatea de a-ºi exercita opþi-
unea de cumpãrare; dobânda de leasing va fi întotdeau-
na mai mare decât cea bancarã deoarece cuprinde atât
dobânda bancarã, cât ºi un profit pentru locator;

spre deosebire de contractul de mandat, în cazul leasin-
gului utilizatorul, deºi acþioneazã ca un mandatar al loca-
torului preluând bunul de la furnizorul-vânzãtor, nu dis-
pune de o împuternicire expresã în acest sens; utilizatorul
nu poate fi considerat comisionar al locatorului deoarece
nu încheie vânzarea – cumpãrarea cu furnizorul pentru
sine, dreptul de proprietate asupra bunului transmiþându-
se locatorului. 

În ceea ce priveºte mediul de afaceri din þara noastrã, în ge-
neral, ºi întreprinderea, în particular, putem afirma cã, din
punct de vedere al raþionamentului profesional, întrezãrim
lãstarii unui viitor „normal.” Asta pentru cã în afaceri, cel puþin
ca structurã, nu s-a produs încã limpede diferenþierea acþio-
nariat – management, proprietarii fiind încã, în cadrul ma-
joritãþii întreprinderilor, manageri. Chiar dacã directorul eco-
nomic, rãspunzând criteriilor de eticã ºi profesionalism, va
propune o soluþie adecvatã, proprietarul va acþiona destul de
rar bazându-se pe soluþia primitã ºi va cãuta aproape mereu
sã arate cã stãpâneºte fenomenul ºi cã el este liderul. Sunt
ºi entitãþi în care directorul economic face legãtura dintre
acþionariat ºi management, iar aici rolul sãu este foarte
important, profesionalismul sãu este recunoscut ºi respectat.
Odatã cu pãtrunderea problemelor legate de guvernanþã, cu
descoperirea importanþei ºi rolului profesionistului contabil,
se pare cã acesta pãrãseºte postura de executant ºi i se
oferã ºi recunoaºte cea de consultant. 

Concluzii
Aºa cum reiese din analiza efectuatã, O.G. nr. 51/1997 nu
precizeazã criterii clare privind delimitarea contractelor de
leasing în leasing financiar sau operaþional. Aceste criterii
sunt precizate însã, pe de o parte, în codul fiscal, iar, pe de
altã parte, în reglementãrile contabile. Din analiza efectuatã
rezultã cã reglementãrile contabile ºi fiscale privind leasingul
financiar concordã, ceea ce face ca aplicarea principiul
prevalenþei economicului asupra juridicului, în cazul leasingu-
lui financiar, sã se realizeze prin respectarea atât a fondului
economic al tranzacþiei, cât ºi a formei juridice a acestuia.

Unul din motivele pentru care leasingul este o alternativã
financiarã atât de popularã în lume este acela care þine de
filosofia sa - nu proprietatea asupra mijloacelor fixe, ci uti-
lizarea lor efectivã este cea care aduce profit, asta dacã se
poate schimba din mers mentalitatea investitorilor, a respon-
sabililor de managementul întreprinderilor (simþul proprietãþii,
al lucrului tãu, al instrumentului care odatã achiziþionat oferã,
dacã putem sã-i spunem aºa, stabilitate emoþionalã). Uti-
lizarea raþionalã a resurselor de capital presupune acum mai
mult ca niciodatã investirea acestora în ceea ce genereazã
profit (pregãtirea personalului, publicitate, prospectarea de
noi oportunitãþi de afaceri, cercetare-dezvoltare) ºi nu blo-
carea acestora în achiziþionarea de mijloace fixe. Resursele
financiare rare ºi accesul limitat la creditele de investiþii sunt
motive care restricþioneazã politica investiþionalã a celor mai
mulþi agenþi economici. Leasingul reprezintã alternativa,
soluþia viabilã, care face posibil accesul unei pãrþi din ce în ce
mai mari la obþinerea în folosinþã, cu un minim de capital in-
vestit, a echipamentelor necesare pentru desfãºurarea activi-
tãþilor, pentru diversificare ºi pentru extinderea segmentelor
de piaþã. Se apeleazã din ce în ce mai des ºi mai mult la
aceastã modalitate de finanþare întrucât procedura de
obþinere a unei finanþãri în sistem de leasing este mai simplã
ºi mai accesibilã decât în cazul procedurilor clasice de credi-
tare; pentru cã permite o gestionare mai bunã a numerarului
ºi a echivalentelor de numerar; pentru cã permite o retehno-
logizare din mers ºi chiar din motive fiscale. Apelarea la lea-
sing este sinonimã cu economisirea de lichiditãþi, întreprin-
derea putând realiza simultan mai multe proiecte de investiþii,
fapt ce contribuie la poziþionarea fruntaºã a leasingului prin-
tre formele de finanþare pe termen mediu ºi lung. 

Dacã avem în vedere normativele contabile naþionale ºi inter-
naþionale, leasingul (sub cele douã forme ale sale: financiar
ºi operaþional) trebuie privit în perspectiva unei convergenþe
care pare pe cât de necesarã pe atât de eficientã. Foarte
puþini întreprinzãtori naþionali deruleazã contracte de leasing
prin intermediul unor societãþi de leasing din afarã (nu au
rezidenþa în România) din cauza regulilor (vãzute atât ca
reglementãri ºi normative contabile, cât ºi ca reguli ºi norme
de drept) care guverneazã activitatea acestora. În fapt, dez-
voltarea pe plan internaþional a leasingului a fost impulsio-
natã de avantajele pe care le oferã participanþilor. Pentru
furnizor, leasingul reprezintã posibilitatea de promovare a
vânzãrilor, de identificare a potenþialilor cumpãrãtori ºi de lãr-
gire a ariei de desfacere. Pentru societãþile de leasing atrac-
tivitatea contractului derivã din veniturile ce le revin în urma
operaþiunii. Beneficiarul (utilizatorul) dispune la rândul sãu de
o serie de avantaje atâta timp cât în deciziile sale se conduce
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dupã regula “dacã activul îºi creºte valoarea cumpãrã-l; dacã
se depreciazã, alege varianta de leasing.”

Instituþia leasingului este necesar a fi structuratã ºi reglemen-
tatã în vederea eliminãrii unor tratamente contabile, de altfel
corect aplicabile, însã pe interpretãri ale cadrului juridic, cu
efect direct asupra calitãþii situaþiilor financiare. Rolul profe-
sionistului contabil, fie cã se manifestã în elaborarea situaþi-
ilor financiare anuale ale societãþilor de leasing (sau ale so-
cietãþilor beneficiare de pe urma contractului de leasing), fie
în auditarea acestora (de cãtre persoane fizice sau juridice,
persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari
din România, potrivit reglementãrilor legale în vigoare), este
întãrit de reglementãrile contabile, regulile fiscale ºi normele
juridice în vigoare ºi, acolo unde acestea nu opereazã, de
raþionamentul profesional.

În concluzie, faþã de avantajele adaptãrii unor tehnici juridice
la practica mediului de afaceri, leasingul în România ar
cunoaºte o extindere mai mare dacã: s-ar dezvolta leasingul
de echipamente ºi leasingul imobiliar, ceea ce ar presupune
o politicã bancarã care sã asigure finanþãri de valori mari; 
s-ar crea o piaþã specializatã în echipamente second-hand;
s-ar acorda mai mare atenþie pregãtirii de specialiºti în eva-
luarea unor astfel de utilaje ºi echipamente. Unele previziuni
ne îndreptãþesc sã credem cã pentru viitor existã o tendinþã
de creºtere a leasingului în domeniul construcþiilor ºi infra-
structurii (mai ales în realizarea de ºosele), agriculturii ºi sec-
torului medical. 

Vom încheia aici acest demers, cu speranþa, afirmatã încã
din debutul acestei încercãri, cã am suscitat atenþia ºi pre-
ocuparea spre dezaprobare ºi criticã în rândul specialiºtilor
domeniului, cã am abordat anumite tronsoane de discuþie,
dar nu le-am dus pânã la capãt, furnizând astfel posibilitãþi
reale de continuare, ºi cu convingerea de a fi suficient de
încãpãþânaþi sã credem cã am reuºit. 
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Introducere
În condiþiile în care informaþia declaratã poate sã nu cores-
pundã cu cea prezentatã prin documente, iar uneori una din-
tre aceste informaþii sau ambele se dovedesc a fi altceva

decât imaginea realã, imaginea fidelã îºi demonstreazã
odatã în plus importanþa în contextul raportãrii financiare. 

Un risc major pentru utilizatorii situaþiilor financiare, în gene-
ral, ºi pentru investitori ºi creditori, în particular, îl constituie
supraevaluarea activului. De aici, rolul important al prudenþei
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The Prudence Principle in the Accounting Regulations Applicable 
to the Economic Entities 
In accordance with Accounting Regulations compliant to the European Directives, approved by the Minister of Public Finance
Order no. 3055/2009, applicable to the economic entities, the items presented in the annual financial statements are evalu-
ated on the base of general accounting principles, one of them being the prudence principle. 
In conformity with this principle, when the annual financial statements are prepared, the evaluation must be made on a pru-
dent basis. This means that assets and income can not be overestimated, and liabilities and charges - underestimated.
In accordance with Accounting law no. 82/1991, republished, and accounting regulations applicable, the annual financial
statements represent official documents for submitting the financial and economic situation of the entity, witch should provide
a true and fair view of financial position, financial performance and other informations regarding its activity. 
Through the statement accompanying the annual financial statements, the administrators confirm that those statements give
a true and fair view of financial position, financial performance and other informations regarding the activity performed. It is
important, in this regard, that the balance sheet items represent the accounting informations, put in relation to the real value
of assets, liabilities and equity, established at the inventory date.
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în evaluarea elementelor de bilanþ, respectiv contul de profit
ºi pierdere.

Contextul normativ
De la 1 ianuarie 2010 au intrat în vigoare Reglementãrile con-
tabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Or-
dinul ministrului finanþelor publice nr. 3055/20091, aplicabile
operatorilor economici. Potrivit reglementãrilor respective,
elementele prezentate în situaþiile financiare anuale se eva-
lueazã în conformitate cu principiile contabile generale, unul
dintre acestea constituindu-l principiul prudenþei.

În baza principiului prudenþei, la întocmirea situaþiilor finan-
ciare anuale, evaluarea trebuie fãcutã pe o bazã prudentã ºi,
în special:

a) în contul de profit ºi pierdere poate fi inclus numai profitul
realizat la data bilanþului;

b) trebuie cuprinse în situaþiile financiare anuale toate dato-
riile apãrute în cursul exerciþiului financiar curent sau al
unui exerciþiu precedent, chiar dacã acestea devin
evidente numai între data bilanþului ºi data întocmirii
acestuia; 

c) trebuie sã se þinã cont de toate datoriile previzibile ºi
pierderile potenþiale apãrute în cursul exerciþiului financiar
curent sau al unui exerciþiu financiar precedent, chiar
dacã acestea devin evidente numai între data bilanþului ºi
data întocmirii acestuia. În acest scop în situaþiile finan-
ciare anuale trebuie cuprinse eventualele provizioane ºi
datoriile rezultate din clauze contractuale;

d) trebuie sã se þinã cont de toate deprecierile, indiferent
dacã rezultatul exerciþiului financiar este pierdere sau
profit. Înregistrarea ajustãrilor pentru depreciere sau pier-
dere de valoare se efectueazã pe seama conturilor de
cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului
de profit ºi pierdere.

Ca urmare, activele ºi veniturile nu trebuie sã fie supraevalu-
ate, iar datoriile ºi cheltuielile, subevaluate. Totuºi,
exercitarea prudenþei nu permite, de exemplu, constituirea
de provizioane excesive, subevaluarea deliberatã a datoriilor
sau cheltuielilor, deoarece situaþiile financiare nu ar mai fi
neutre ºi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

Aplicarea principiului prudenþei se regãseºte atât în
momentul recunoaºterii iniþiale a operaþiunilor economico-
financiare, care presupune recunoaºterea structurilor de
bilanþ, respectiv cont de profit ºi pierdere, cât ºi cu ocazia
întocmirii situaþiilor financiare anuale.

Plecând de la cerinþele principiului prudenþei, se prezintã în
continuare câteva elemente cuprinse în legislaþie, care fac
trimitere la acest principiu sau sunt determinate de acesta.

a) determinarea costului de producþie 
al stocurilor

În ceea ce priveºte costul de producþie al stocurilor, regle-
mentãrile contabile (pct. 52(5)) prezintã exemple de costuri
care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt
recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au sur-
venit, respectiv:

- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de
producþie înregistrate peste limitele normal admise,
inclusiv pierderile datorate risipei;

- cheltuielile de depozitare, cu excepþia cazurilor în
care aceste costuri sunt necesare în procesul de pro-
ducþie, anterior trecerii într-o nouã fazã de fabricaþie.
Cheltuielile de depozitare se includ în costul de pro-
ducþie atunci când sunt necesare pentru a aduce
stocurile în locul ºi în starea în care se gãsesc;

- regiile (cheltuielile) generale de administraþie care nu
participã la aducerea stocurilor în forma ºi locul final;

- costurile de desfacere;

- regia fixã nealocatã costului, care se recunoaºte drept
cheltuialã în perioada în care a apãrut. Alocarea regiei
fixe asupra costurilor se face pe baza capacitãþii nor-
male de producþie (activitate). 

Tot în contextul principiului prudenþei poate fi adus ºi aspec-
tul capitalizãrii costurilor îndatorãrii. Astfel, aceleaºi regle-
mentãri contabile prevãd posibilitatea includerii costurilor
îndatorãrii care sunt direct atribuibile achiziþiei, construcþiei
sau producþiei unui activ cu ciclu lung de fabricaþie în costul
acelui activ. Ca urmare, acest tratament este determinat de
politica contabilã aleasã de administratori, fãrã a constitui o
regulã contabilã obligatorie.

Totodatã, costurile îndatorãrii suportate de entitate în
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legãturã cu împrumutul de fonduri pot fi incluse în cos-
tul bunurilor sau serviciilor cu ciclu lung de fabricaþie, cu
respectarea prevederilor principiului prudenþei (pct. 53(3)
din reglementãrile contabile). 

Astfel, la sfârºitul exerciþiului financiar, cu ocazia evaluãrii se
analizeazã dacã activul a fost supraevaluat ca urmare a capi-
talizãrii costurilor îndatorãrii, caz în care se procedeazã la
înregistrarea de ajustãri pentru depreciere.

b) recunoaºterea subvenþiilor
O altã situaþie în care se aplicã principiul prudenþei este cel
referitor la momentul recunoaºterii în contabilitate a unor
venituri din subvenþii aferente activelor sau veniturilor. Astfel,
potrivit subsecþiunii 8.8 „Subvenþii” din reglementãri, sub-
venþiile se recunosc, pe o bazã sistematicã, drept venituri ale
perioadelor corespunzãtoare cheltuielilor aferente pe care
aceste subvenþii urmeazã sã le compenseze.

În cazul în care într-o perioadã se încaseazã subvenþii afe-
rente unor cheltuieli care nu au fost încã efectuate, sub-
venþiile primite nu reprezintã venituri ale acelei perioade
curente, recunoaºterea la venituri fiind amânatã pânã în
momentul efectuãrii cheltuielilor. În astfel de situaþii, sumele
încasate drept subvenþii se înregistreazã în contul 472
„Venituri înregistrate în avans”, urmând ca pe mãsura efec-
tuãrii cheltuielilor pe care aceste subvenþii le compenseazã,
sã se efectueze înregistrarea contabilã: 

472 „Venituri înregistrate în avans” =
741 „Venituri din subvenþii de exploatare”

În cazul subvenþiilor pentru active, venitul amânat este evi-
denþiat în contul 475 „Subvenþii pentru investiþii”, care se de-
biteazã (se transferã la venituri), pe mãsurã ce sunt înregis-
trate cheltuielile cu amortizarea imobilizãrilor corporale sau
necorporale sau la scoaterea din evidenþã a imobilizãrilor
finanþate din subvenþii:

475 „Subvenþii pentru investiþii” = 
758 „Alte venituri din exploatare”

Prin urmare, în cazul subvenþiilor, recunoaºterea veniturilor
se efectueazã numai în limita cheltuielilor pe care acestea le
compenseazã/finanþeazã.

În ceea ce priveºte restituirea unei subvenþii aferente veni-
turilor, aceasta se înregistreazã prin reducerea veniturilor

amânate, dacã existã, sau, în lipsa acestora, pe seama chel-
tuielilor, articol contabil:

658 „Alte cheltuieli de exploatare” = 462 „Creditori diverºi”.

În mãsura în care suma rambursatã depãºeºte venitul amâ-
nat sau dacã nu existã un asemenea venit, surplusul,
respectiv valoarea integralã restituitã, se recunoaºte
imediat ca o cheltuialã.

Referitor la subvenþiile pentru investiþii (cont 475 „Subvenþii
pentru investiþii”), trebuie avut în vedere cã în aceastã cate-
gorie se includ atât subvenþiile propriu-zise, cât ºi donaþiile
pentru investiþii ºi plusurile de inventar de natura imobi-
lizãrilor. 

c) reglementarea unor aspecte privind 
capitalurile proprii

În acelaºi context al prudenþei se încadreazã ºi urmãtoarele
aspecte referitoare la unele elemente de capitaluri proprii:

- prevederea cuprinsã la art. 29(1) din Legea contabili-
tãþii nr. 82/1991, republicatã2, potrivit cãreia situaþiile
financiare anuale vor fi însoþite de raportul administra-
torilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cen-
zori, dupã caz, ºi de propunerea de distribuire a profi-
tului sau de acoperire a pierderii contabile;

- prevederea din reglementãrile contabile potrivit cãre-
ia, în cazul corectãrii de erori care genereazã pierdere
contabilã reportatã, aceasta trebuie acoperitã înainte
de efectuarea oricãrei repartizãri de profit (pct.
249(2));

- cele douã prevederi cuprinse în Legea nr. 31/1990
privind societãþile comerciale, republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare3, ºi anume:

- dacã se constatã o pierdere a activului net, capitalul
social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte
de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de
profit (art. 69); ºi

- dacã consiliul de administraþie, respectiv directoratul,
constatã cã, în urma unor pierderi, stabilite prin situ-
aþiile financiare anuale aprobate conform legii, activul
net al societãþii – determinat ca diferenþã între totalul
activelor ºi totalul datoriilor acesteia – s-a diminuat la
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mai puþin de jumãtate din valoarea capitalului social
subscris, va convoca de îndatã adunarea generalã
extraordinarã pentru a decide dacã societatea trebuie
sã fie dizolvatã (art. 15324).

d) evidenþierea în situaþiile financiare anuale
a evenimentelor ulterioare datei bilanþului 

Reglementãrile contabile prevãd necesitatea prezentãrii în
situaþiile financiare anuale, fie în bilanþ ºi contul de profit ºi
pierdere, fie numai în notele explicative, a evenimentelor
ulterioare datei bilanþului.

În funcþie de situaþia concretã, acestea pot fi evenimente care
fac dovada condiþiilor care au existat la data bilanþului, situ-
aþie în care are loc ajustarea situaþiilor financiare anuale (se
efectueazã înregistrarea în conturi bilanþiere) sau eveni-
mente care oferã indicaþii despre condiþii apãrute ulterior
datei bilanþului, caz în care se procedeazã la prezentarea
informaþiilor în notele explicative.

e) evidenþierea tuturor activelor ºi datoriilor,
inclusiv a activelor ºi datoriilor contingente

O categorie aparte de active ºi datorii o reprezintã cele din
penalitãþi stabilite conform clauzelor contractuale, despãgu-
biri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen ºi
alte elemente de naturã similarã, evidenþiate distinct în con-
turile de clienþi ºi furnizori (pct. 180(3) din reglementãrile con-
tabile). 

În situaþia în care entitatea apreciazã cã nu se vor încasa în
totalitate penalitãþile solicitate, aceasta va înregistra la data
bilanþului o ajustare pentru deprecierea creanþelor corespun-
zãtoare.

f) evidenþierea ºi evaluarea provizioanelor
Referitor la provizioane, înregistrarea acestora în contabili-
tate este legatã de îndeplinirea criteriilor de recunoaºtere
prevãzute de reglementãri. Astfel, un provizion va fi recunos-
cut numai în momentul în care:

- o entitate are o obligaþie curentã generatã de un eve-
niment anterior (pentru stabilirea existenþei unei obli-
gaþii curente la data bilanþului trebuie luate în consi-
derare toate informaþiile disponibile);

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

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

Dacã aceste condiþii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut
un provizion.

De asemenea, provizioanele sunt destinate sã acopere da-
toriile a cãror naturã este clar definitã ºi care la data bilanþu-
lui este probabil sã existe sau este cert cã vor exista, dar care
sunt incerte în ceea ce priveºte valoarea sau data la care vor
apãrea. Ele trebuie sã fie strict corelate cu riscurile ºi cheltu-
ielile estimate.

De regulã, entitãþile evidenþiazã activele ºi datoriile rezultate
în urma operaþiunilor efectuate, pe baza documentelor justi-
ficative care atestã efectuarea acestora.

În afara operaþiunilor ce rezultã ca afect al tranzacþiilor efec-
tuate, entitãþile pot avea creanþe ºi datorii rezultate din anga-
jamente sau contracte încheiate cu terþii. Astfel de creanþe ºi
datorii pot fi efectul unor angajamente ferme asumate de
entitate, caz în care acestea trebuie înregistrate în contabili-
tate.

Aplicarea principiului prudenþei presupune prezentarea în
notele explicative a activelor ºi datoriilor contingente.

Din analiza modului în care entitãþile au evidenþiat provi-
zioane în conformitate cu reglementãrile contabile aprobate
prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1752/2005, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare4, a rezultat cã, în unele
cazuri, entitãþile nu au constituit provizioane pentru litigii,
despãgubiri ºi provizioane pentru impozite.

Ca urmare a acestor constatãri, în reglementãrile contabile
aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr.
3055/2009 s-au adus explicaþii suplimentare cu privire la
cazurile în care este necesarã constituirea de provizioane
pentru impozite (pct. 226 din reglementãri).

Astfel, provizioanele pentru impozite se constituie pentru
sumele viitoare de platã datorate bugetului de stat, în condiþi-
ile în care sumele respective nu sunt reflectate ca datorie în
relaþia cu statul. Aceste provizioane pot fi constituite, de
exemplu, pentru: diferenþe de impozite rezultate din operaþi-
uni de control nefinalizate; impozite pentru care entitatea are
deschise procese în instanþã; rezerve din facilitãþi fiscale sau
alte rezerve pentru care în legislaþia fiscalã existã prevederi
referitoare la impozitarea acestora, precum ºi în alte situaþii
care pot genera datorii sub forma impozitului pe profit.

48

De la teorie la practicã

Audit Financiar, anul VIII

4 Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare



g) evidenþierea ajustãrilor de valoare
Referitor la ajustãrile de valoare, potrivit pct. 31 din aceleaºi
reglementãri, acestea cuprind toate corecþiile destinate sã
þinã seama de reducerile valorilor activelor individuale, sta-
bilite la data bilanþului, indiferent dacã acea reducere este
sau nu definitivã.

Ajustãrile de valoare pot fi: ajustãri permanente, denumite în
reglementãrile contabile amortizãri, ºi/sau ajustãri provizorii,

denumite ajustãri pentru depreciere sau pierdere de valoare,
în funcþie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustãrii
valorii activelor.

În ceea ce priveºte contabilizarea ajustãrilor provizorii (pen-
tru depreciere sau pierdere de valoare), deºi acestea se
reflectã în toate cazurile pe seama cheltuielilor, prezintã rele-
vanþã natura acestor cheltuieli sau a veniturilor din reluarea
ajustãrilor. Astfel:
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- ajustãrile pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale, corporale ºi a imobilizãrilor în curs de execuþie - se constituie pe
seama cheltuielilor de exploatare, articol contabil:

6813 „Cheltuieli de exploatare privind = %
ajustãrile pentru deprecierea 290  „Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale”
imobilizãrilor” 291  „Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale”

293  „Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs de 
execuþie”

- ajustãrile pentru deprecierea stocurilor ºi a producþiei în curs de execuþie - se constituie pe seama cheltuielilor de
exploatare, articol contabil: 

6814  „Cheltuieli de exploatare privind = 39x „Ajustãri pentru deprecierea stocurilor
ajustãrile pentru deprecierea activelor circulante” ºi a producþiei în curs de execuþie”

- ajustãrile pentru deprecierea creanþelor sub formã de clienþi ºi debitori diverºi - se constituie pe seama cheltuielilor de
exploatare, articol contabil:

6814  „Cheltuieli de exploatare privind = % 
ajustãrile pentru deprecierea 491 „Ajustãri pentru deprecierea creanþelor - clienþi” 
activelor circulante” 496 „Ajustãri pentru deprecierea creanþelor - debitori diverºi”

- ajustãrile pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare - se constituie pe seama cheltuielilor financiare, articol con-
tabil:

6863 „Cheltuieli financiare privind = 296 „Ajustãri pentru pierderea de 
ajustãrile pentru pierderea de valoare valoare a imobilizãrilor financiare”
a imobilizãrilor financiare”

- ajustãrile pentru deprecierea creanþelor - decontãri în cadrul grupului ºi cu asociaþii - se constituie pe seama cheltuielilor
financiare, articol contabil:

6864 „Cheltuieli financiare privind = 495 „Ajustãri pentru deprecierea 
ajustãrile pentru pierderea de valoare creanþelor - decontãri în cadrul
a activelor circulante” grupului ºi cu acþionarii/asociaþii”

- ajustãrile pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (investiþii pe termen scurt) - se constituie pe seama cheltu-
ielilor financiare, articol contabil:

6864 „Cheltuieli financiare privind ajustãrile pentru = 59x „Ajustãri pentru pierderea de 
pierderea de valoare a activelor circulante” valoare a conturilor de trezorerie”



Ajustãrile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente
activelor se reiau la venituri atunci când se constatã dimi-
nuarea lor sau la scoaterea din evidenþã a acestor active. 

Fac excepþie de la înregistrarea pe seama cheltuielilor
deprecierile constatate la imobilizãrile corporale reevaluate,
pentru care existã o rezervã în contul 105 „Rezerve din
reevaluare”, rezervã care se diminueazã odatã cu reducerea
valorii imobilizãrii corporale, articol contabil:

105 „Rezerve din reevaluare” = 21x „Imobilizãri corporale”

h) respectarea cerinþelor legale privind 
constatarea existenþei ºi a stãrii 
bunurilor

Prevederi referitoare la constatarea existenþei bunurilor ºi a
stãrii acestora sunt cuprinse în Normele privind organizarea
ºi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor ºi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul mi-
nistrului finanþelor publice nr. 2861/20095.

Normele respective cuprind ºi referinþe la principiul prudenþei
(pct. 37). Astfel, la stabilirea valorii de inventar a bunurilor se
aplicã principiul prudenþei, potrivit cãruia se þine seama de
toate ajustãrile de valoare datorate deprecierilor sau pierde-
rilor de valoare.

În cazul în care se constatã cã valoarea de inventar a unui
bun este mai mare decât valoarea cu care acesta este evi-
denþiat în contabilitate, în listele de inventariere se înscriu
valorile din contabilitate.

În cazul în care valoarea de inventar a bunurilor este mai
micã decât valoarea din contabilitate, în listele de inven-
tariere se înscrie valoarea de inventar.

Potrivit aceloraºi norme, pentru elementele de natura
activelor la care s-au constatat deprecieri, pe baza listelor de
inventariere întocmite distinct, comisia de inventariere face
propuneri de ajustãri pentru depreciere sau ajustãri pentru
pierdere de valoare, dupã caz, ori de înregistrare a unor
amortizãri suplimentare (pentru deprecierile ireversibile ale
imobilizãrilor amortizabile), acolo unde este cazul, arãtând
totodatã cauzele care au determinat aceste deprecieri.

Un rol important are, de asemenea, declaraþia scrisã care
însoþeºte situaþiile financiare anuale, prin care se confirmã cã

situaþiile respective oferã o imagine fidelã a poziþiei financia-
re, a performanþei financiare ºi a celorlalte informaþii referi-
toare la activitatea desfãºuratã, cerinþã pe care trebuie sã o
îndeplineascã situaþiile financiare anuale, întocmite potrivit
legii.

Concluzie
Potrivit Legii contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã (art. 9(1)),
situaþiile financiare anuale, stabilite conform legislaþiei,
constituie documentele oficiale de prezentare a situaþiei eco-
nomico-financiare a persoanelor prevãzute de lege, care tre-
buie sã ofere o imagine fidelã a poziþiei financiare, a perfor-
manþei financiare ºi a celorlalte informaþii referitoare la acti-
vitatea desfãºuratã. 

O cerinþã similarã referitoare la imaginea fidelã este cuprinsã
ºi în Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a patra
a CEE, parte componentã a Reglementãrilor contabile apro-
bate prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 3055/2009.
Astfel, potrivit pct. 9 din aceste reglementãri, situaþiile finan-
ciare anuale trebuie sã ofere o imagine fidelã a activelor,
datoriilor, poziþiei financiare, profitului sau pierderii entitãþii. 

În acest context trebuie amintit cã bilanþul, parte componen-
tã a situaþiilor financiare anuale, se întocmeºte pe baza regis-
trului-inventar ºi a balanþei de verificare întocmite la finele
exerciþiului financiar. Posturile de bilanþ trebuie sã cores-
pundã cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord
cu situaþia realã a elementelor de natura activelor, datoriilor
ºi capitalurilor proprii, stabilitã cu ocazia inventarierii anuale. 
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5 Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ºi efectuarea inventarierii elementelor de natu-
ra activelor, datoriilor ºi capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 20 noiembrie 2009

Legea contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã;

Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a patra a
CEE, parte componentã a Reglementãrilor contabile
conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul
ministrului finanþelor publice nr. 3055/2009;

Normele privind organizarea ºi efectuarea inventarierii ele-
mentelor de natura activelor, datoriilor ºi capitalurilor pro-
prii, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr.
2861/2009.



Introducere
Acest articol subliniazã ºi detaliazã
conceptul de risc de audit fãcând re-
ferire la standardele cheie de audit,
care reprezintã punctele de plecare
pentru auditorii profesioniºti în procesul
de evaluare a riscului.

Identificarea ºi evaluarea riscului de
audit reprezintã o etapã cheie din pro-
cesul de audit ºi ISA 315 Identificarea
ºi evaluarea riscurilor unor denaturãri
semnificative prin înþelegerea entitãþii ºi
a mediului în care îºi desfãºoarã activi-
tatea, oferã auditorilor profesioniºti ele-
mente de bazã care pot fi utilizate 
în procesul de evaluarea a riscului de
audit. 

Scopul acestui articol este de a furniza
auditorilor profesioniºti un ghid, pe
scurt, cu privire la conceptul de risc de
audit. Toate celelalte referiri ulterioare
la acest standard cuprinse în articolul
de faþã vor fi marcate simplu cu ISA
315, deºi ISA 315 este un standard
„reformulat” în conformitate cu Proiec-
tul pentru Claritate al IAASB – Interna-
tional Auditing and Assurance Stan-
dards Board. 

Ce este riscul de
audit?

În conformitate cu Glosarul de termeni
al IAASB, riscul de audit este definit
dupã cum urmeazã: „Riscul ca audi-
torul sã formuleze o opinie de audit
inadecvatã în cazul în care situaþiile
financiare sunt denaturate în mod sem-
nificativ. Riscul de audit este o funcþie a
riscului unor denaturãri semnificative ºi
a riscului ca auditorul sã nu detecteze o
astfel de denaturare.”
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Audit Risk, from the Perspective of the Clarified
Audit Standards 

This article outlines and explains the concept of audit risk, making reference to
the key auditing standards which give guidance to auditors about risk assess-
ment.
Identifying and assessing audit risk is a key part of the audit process, and ISA
315, Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through
Understanding the Entity and Its Environment, gives extensive guidance to audi-
tors about audit risk assessment.
The concept of audit risk is of key importance to the audit process and the pro-
fessional auditors are required to have a good understanding of what audit risk
is, and why it is so important. It is important for the auditor to understand that
audit risk is a very practical topic that has to be taken into consideration in all the
audits.
The auditors must also be prepared to apply their understanding of audit risk to
questions and come up with appropriate risk assessment procedures.

Key words: risk, material misstatement, risk assesment procedures

Cuvinte cheie: risc de audit, denaturare semnificativã, proceduri de evaluare a riscului



De ce este riscul de
audit atât de impor-
tant pentru auditorii

profesioniºti?
Riscul de audit este fundamental pentru
procesul de audit pentru cã auditorii
profesioniºti nu pot ºi nici nu încearcã
sã verifice toate tranzacþiile. Auditorii ar
trebui sã facã referire la oricare dintre
situaþiile contabile publicate de cãtre
companii mari ºi sã se gândeascã la
numãrul mare de tranzacþii dintr-o situ-
aþie care prezintã situaþia venitului glo-
bal ºi situaþia care prezintã poziþia
financiarã. Ar fi imposibil ca toate aces-
te tranzacþii sã fie verificate ºi nimeni nu
ar fi pregãtit sã plãteascã auditorul pro-
fesionist pentru a face toate verificãrile
ºi, prin urmare, de aici ne putem da
seama de importanþa unei abordãri
bazate pe risc în procesul de audit. 

De regulã, auditorii profesioniºti au uti-
lizat o abordare bazatã pe risc cu sco-
pul de a minimiza ºansa de a furniza o
opinie de audit inadecvatã, iar auditurile
desfãºurate în conformitate cu ISA-urile
trebuie sã adopte o abordare bazatã
pe risc, care ar trebui sã ajute de ase-
menea la asigurarea cã procesul de
audit este desfãºurat eficient, utilizând

cele mai eficiente teste bazate pe eva-
luarea riscului de audit. 

Auditorii profesioniºti ar trebui sã îºi
îndrepte atenþia în procesul de audit
cãtre riscurile cheie (uneori descrise ca
riscuri semnificative) unde este mult
mai probabil ca erorile în tranzacþii ºi
balanþe sã conducã la o deturnare sem-
nificativã în situaþia financiarã. Nu ar fi
eficientã verificarea în detaliu a riscu-
rilor nesemnificative, iar dacã un risc
este clasificat sau nu drept risc-cheie
aceasta þine doar de raþionamentul pro-
fesional al auditorului.

ISA-uri relevante
Existã multe referiri în ISA-uri la riscul
de audit, dar probabil cele mai impor-
tante douã standarde care detaliazã
riscuri de audit sunt urmãtoarele:

ISA 200, Obiectivele 
generale ale unui auditor
independent ºi desfãºurarea
unui audit în conformitate
cu ISA-urile

ISA 200 stabileºte obiectivele generale
ale auditorului ºi  de asemenea explicã
natura ºi aria de aplicabilitate a unui
audit, care au drept scop sprijinirea
auditorului profesionist în îndeplinirea
acestor obiective. În ISA 200 se face
deseori referire la riscul de audit, iar
standardul solicitã, de asemenea, ca
auditorul profesionist sã planifice ºi sã
desfãºoare procesul de audit cu scepti-
cism profesional, recunoscând cã pot
exista circumstanþe  care pot face ca
situaþiile financiare sã fie denaturate
semnificativ.

Scepticismul profesional este definit ca
fiind o atitudine care presupune o minte
interogativã ºi o evaluare criticã a
dovezilor de audit.

ISA 315, Identificarea 
ºi evaluarea riscurilor de
denaturãri semnificative
prin înþelegerea entitãþii 
ºi a mediului sãu

ISA 315 trateazã aspectul legat de
responsabilitatea auditorului de a iden-
tifica ºi evalua riscurile de denaturare
semnificativã în situaþiile financiare prin
înþelegerea entitãþii ºi a mediului de afa-
ceri în care aceasta îºi desfãºoarã acti-
vitatea, incluzând controalele interne
ale entitãþii ºi procesul de evaluare a
riscului. Prima versiune a ISA 315 a fost
publicatã în 2003, dupã desfãºurarea
unui proiect comun al IAASB ºi al
Consiliului pentru Standarde de Audit
SUA cu privire la riscul de audit.
Modificãrile standardelor cu privire la
riscul de audit au fost fãrã nicio îndoialã
singura modificare majorã în ceea ce
priveºte standardele de audit din ultimii
ani; prin urmare, importanþa ISA 315 ºi
subiectul riscului de audit nu ar trebui
sã fie subestimate de auditorii profe-
sioniºti.

Cerinþele ISA 315 sunt sintetizate în ta-
belul nr. 1. În cele ce urmeazã vom ana-
liza, mai în detaliu, fiecare dintre cele 4
etape.

1. Auditorul va desfãºura proceduri de
evaluare a riscului cu scopul de a
furniza o bazã pentru identificarea ºi
evaluarea riscurilor de denaturãri
semnificative.

2. Auditorului i se solicitã sã înþeleagã
entitatea ºi mediul acesteia, inclusiv
sã înþeleagã sistemele de control
intern.

3. Auditorul va identifica ºi evalua ris-
curile de denaturare semnificativã ºi
va determina dacã oricare dintre ris-
curile identificate sunt, în opinia sa,

Tabel 1
ISA 315 – sumarul cerinþelor
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riscuri semnificative. Acestea sunt
necesare pentru a furniza o bazã
pentru formularea ºi derularea unor
alte proceduri de audit.

4. ISA 330 trateazã apoi reacþiile solic-
itate la riscurile evaluate.

1. Procedurile de evaluare a
riscului

ISA 315 oferã o privire de ansamblu
asupra procedurilor pe care ar trebui sã
le urmeze auditorul cu scopul de a ob-
þine informaþii suficiente pentru evalu-
area riscurilor de audit, iar aceste riscuri
trebuie luate în calcul atunci când se
formuleazã planul de audit. ISA 315
continuã prin a solicita ca auditorul sã
deruleze procedurile de evaluare a
riscului pentru a oferi o bazã în procesul
de identificare ºi evaluare a riscurilor
care pot conduce la denaturãri semni-
ficative la nivelul situaþiilor financiare ºi
al aserþiunilor. În continuare, în ISA 315
sunt identificate trei proceduri de evalu-
are a riscului:

Interogãri ale conducerii ºi ale
altor persoane din cadrul entitãþii

Auditorii profesioniºti trebuie sã discute
cu managementul clientului obiectivele
ºi aºteptãrile sale, precum ºi planul
pentru atingerea acestor obiective.

Proceduri analitice

Procedurile analitice derulate ca proce-
duri de evaluare a riscului ar trebui sã
ajute auditorul în procesul de identifi-
care a tranzacþiilor sau a poziþiilor ne-
obiºnuite. Acestea pot identifica aspec-
te legate de entitate despre care audi-
torul nu avea cunoºtinþã ºi pot fi utile în
evaluarea riscurilor de denaturãri sem-
nificative cu scopul de a furniza o bazã
pentru formularea ºi implementarea ac-
þiunilor de contracarare a riscurilor eva-
luate.

Observarea ºi inspecþia

Observarea ºi inspecþia pot furniza, de
asemenea, informaþii cu privire la enti-
tate ºi la mediul în care aceasta îºi
desfãºoarã activitatea. Exemple de ast-
fel de proceduri de audit pot acoperi o
arie foarte largã, incluzând observarea
ºi inspecþia operaþiunilor entitãþii, a do-
cumentelor ºi rapoartelor pregãtite de
cãtre managementul acesteia, precum ºi
sediul entitãþii ºi facilitãþile întreprinderii.

ISA 315 solicitã ca procedurile de eva-
luare a riscului sã includã cel puþin o
combinaþie a celor trei proceduri mai
sus menþionate, iar standardul solicitã
de asemenea ca partenerul din echipa
misiunii de audit ºi ceilalþi membri cheie
din echipa misiunii de audit sã discute
cu privire la susceptibilitatea ca situaþi-
ile financiare ale entitãþii sã fie denatu-
rate semnificativ. Riscurile cheie pot fi
identificate în orice fazã a procesului de
audit ºi ISA 315 solicitã ca partenerul
din misiune sã determine care dintre
aspecte trebuie comunicate ºi celorlalþi
membri ai misiunii care nu au fost impli-
caþi în discuþii.

2. Înþelegerea entitãþii

ISA 315 furnizeazã instrucþiuni detaliate
cu privire la înþelegerea entitãþii ºi a
mediului sãu de cãtre auditor, incluzând
sistemul de control intern al entitãþii.
Înþelegerea entitãþii ºi a mediului sãu
este importantã pentru auditor în proce-
sul de identificare a riscurilor de dena-
turãri semnificative, pentru a furniza o
bazã pentru formularea ºi implemen-
tarea rãspunsurilor la riscul evaluat (a
se vedea ISA 330, Reacþiile auditorului
la riscurile evaluate1) ºi pentru a se asi-
gura cã sunt colectate suficiente dovezi
adecvate de audit. Având în vedere fap-
tul cã în acest articol ne concentrãm
asupra riscului de audit, auditorii profe-

sioniºti nu trebuie sã piardã din vedere
faptul cã ei trebuie sã fie familiarizaþi cu
conceptul de audit intern ºi cu compo-
nentele sistemelor de control intern.

3. Identificarea ºi evaluarea
riscurilor semnificative 
ºi a riscurilor de denaturãri
semnificative

În procesul de evaluare a semnificaþiei
riscurilor, auditorului profesionist i se
solicitã sã þinã cont de urmãtoarele
aspecte:

- Dacã riscul este un risc de fraudã;

- Dacã riscul este legat de recentele
evoluþii din domeniile contabile, eco-
nomice sau altele ºi prin urmare
necesitã o atenþie specialã;

- Complexitatea tranzacþiilor;

- Dacã riscul implicã tranzacþii semni-
ficative cu terþi;

- Gradul de subiectivitate în mãsu-
rarea informaþiilor financiare legate
de risc, în special acele mãsurãtori
care implicã o scarã largã de nesi-
guranþã a mãsurãtorii.

- Dacã riscul implicã tranzacþii semni-
ficative care se încadreazã în afara
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cursului normal al afacerii pentru
entitate sau care apar ca fiind ne-
obiºnuite.

4. ISA 330 ºi reacþiile la
riscurile evaluate

Cerinþele ISA 330, Reacþiile auditorului
la riscurile evaluate, nu vor fi discutate
pe larg în acest articol, însã, în princi-
pal, ISA 330 furnizeazã instrucþiuni cu
privire la natura ºi dimensiunea testãrii
solicitate bazate pe rezultatele obþinute
în urma evaluãrii riscului.

Riscul de audit 
ºi riscul 

de afacere
Auditorii profesioniºti trebuie sã facã o
distincþie clarã între riscul de audit ºi
riscul afacerii, chiar dacã ISA 315 în
sine nu furnizeazã o astfel de distincþie
clarã. ISA 315 defineºte riscul afacerii
ca fiind: „Un risc care rezultã din
condiþii, evenimente, împrejurãri, acþiuni
sau pasivitate semnificativã care pot
afecta în mod negativ capacitatea unei
entitãþi de a îºi atinge obiectivele ºi de a
pune în practicã strategiile sale, sau din
stabilirea unor obiective sau strategii
inadecvate.”

Prin urmare, riscul afacerii este un con-
cept mult mai larg decât riscul de audit. 

Modelul riscului 
de audit

În cele din urmã este important sã
facem referire ºi la aºa-numitul model
tradiþional de risc de audit, care exista
înainte de ISA 315, dar continuã sã fie
important în procesul de audit. Modelul
riscului de audit împarte riscul de audit
în urmãtoarele trei componente:

Risc inerent

Acesta este susceptibilitatea unei afir-
maþii despre o clasã de tranzacþii, un
bilanþ contabil sau o prezentare de in-
formaþii de a fi o denaturare care ar pu-
tea fi semnificativã, fie individual fie
atunci când este agregatã cu alte de-
naturãri, înainte de a lua în calcul orice
controale conexe.

Riscul controlului

Acesta este riscul ca o denaturare sã
aparã într-o afirmaþie despre o clasã de
tranzacþii, un bilanþ contabil sau într-o
prezentare de informaþii ºi ca denatu-
rarea sã fie semnificativã fie individual,
fie atunci când este agregatã cu alte
denaturãri ºi sã nu poatã fi prevenitã
sau identificatã ºi corectatã din timp de
cãtre controlul intern al entitãþii.

Riscul identificãrii

Acesta este riscul ca procedurile deru-
late de cãtre auditorul profesionist sã
reducã riscul de audit la un nivel
acceptabil de scãzut, încât nu vor mai fi
identificate denaturãrile care existã ºi
care ar putea fi semnificative fie indivi-
dual, fie agregate cu alte denaturãri.

Interdependenþa celor trei componente
ale riscului de audit nu face parte din
obiectivele urmãrite de cãtre acest arti-
col. În orice caz, este foarte important
ca auditorii profesioniºti sã înþeleagã
foarte bine conceptul de risc de audit
pentru ca sã poatã aplica toate aceste
cunoºtinþe la întrebãrile pe care trebuie
sã le formuleze pentru a identifica ºi

descrie proceduri adecvate de evaluare
a riscului.

Perspectiva 
Marii Britanii 

Consiliul pentru practici de audit din
Marea Britanie a anunþat anul trecut cã
îºi va actualiza standardele proprii în
conformitate cu ISA-urile clarificate ºi
cã aceste standarde se vor aplica audi-
turilor perioadelor contabile care se
încheie la sau dupã 15 decembrie
2010.

Auditorii profesioniºti din Marea Britanie
vor observa cã nu existã diferenþe sem-
nificative cu privire la riscul de audit
între ISA 315 ºi varianta aflatã în
vigoare anterior în Marea Britanie.

Concluzii
Conceptul de risc de audit este de
importanþã strategicã în procesul de
audit ºi este bine ca auditorii profe-
sioniºti sã înþeleagã ce este riscul de
audit ºi de ce este acesta atât de impor-
tant. Riscul de audit este un aspect
foarte practic ºi, prin urmare, este nece-
sar sã se aibã în vedere în toate proce-
sele de audit. Este important ca audi-
torul profesionist sã înþeleagã conceptul
de risc de audit foarte bine, pentru cã
acesta trebuie aplicat în procesul de
formulare a întrebãrilor ºi procedurilor
adecvate de evaluare a riscului.
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„Un numãr tot mai mare de companii
integreazã în raportul lor anual finan-
ciar-contabil, raportul privind dez-
voltarea durabilã” – relevã un studiu
elaborat de KPMG, care apreciazã cã o
asemenea tendinþã decurge din creº-
terea gradului de conºtientizare în rân-
dul multor companii asupra valorii ºi ne-
cesitãþii raportãrii cu privire la impactul
social ºi asupra mediului, alãturi de per-
formanþele financiare. În publicaþia nu-
mitã “Raportarea integratã - închide-
rea buclei strategiei”, KPMG aver-
tizeazã asupra faptului cã aceastã prac-
ticã ar trebui luatã serios în considerare
atât din perspectiva managementului,
cât ºi din punct de vedere al comu-
nicãrii.

Deºi în 2008 doar 3 la sutã dintre com-
paniile din topul Global Fortune 250 ela-
borau rapoartele financiare într-o ase-
menea manierã integratã, „Un mod de
gândire larg rãspândit în rândul com-
paniilor cu privire la integrarea raportãrii
financiare ºi a celei referitoare la dez-
voltarea durabilã a început la mijlocul

acestui deceniu”, afirmã Wim Bartels,
Global Head of Sustainability Assuran-
ce în cadrul KPMG. „Cum dezvoltarea
durabilã a devenit parte a programului
conducerii ºi, în plus, a strategiei com-
paniei, valoarea adãugatã datã de dez-
voltarea durabilã este acum în mod lo-
gic, de asemenea, fãcutã public în ra-
portul anual”.

Evoluþiile recente printre multe com-
panii de top, precum ºi opiniile a 20 de
companii europene mari, aºa cum sunt
evidenþiate în publicaþia KPMG, confir-
mã faptul cã drumul cãtre raportarea
integratã a fost urmat. În acest sens,
Bartels a adãugat: „Raportarea este
convergentã, ca parte a procesului de
evoluþie în responsabilitatea afacerii.
De asemenea, Iniþiativa de Raportare
Globalã1 considerã cã aceasta este
calea de urmat.” 

La rândul sãu, Daniela Nemoianu, Part-
ner, Head of Advisory la KPMG Româ-
nia, adaugã: „Cu toate cã în România
nu am observat încã o astfel de dez-
voltare, este clar cã tendinþa este stabi-

litã de cãtre companiile de top, care vor
fi urmate, mai devreme sau mai târziu,
de multe altele. Dacã în 2006 doar 24%
din primele 100 de companii din Ro-
mânia, ierarhizate în funcþie de cifra de
afaceri, au raportat cu privire la dez-
voltarea durabilã, în prezent, numãrul
lor a crescut la 31%, demonstrând inte-
resul sporit al companiilor româneºti în
a publica informaþii referitoare la dez-
voltarea durabilã”.

„În contextul economic actual, în care o
mai mare transparenþã privind riscurile
este necesarã, riscuri apreciate pânã
acum ca fiind non-financiare sunt con-
siderate din ce în ce mai mult ca fãcând
parte din domeniul financiar, din cauza
implicaþiilor lor financiare. Companiile
româneºti au conºtientizat cã publica-
rea informaþiilor referitoare la dezvol-
tarea durabilã este foarte apreciatã de
cãtre clienþi, investitori ºi alte pãrþi inte-
resate responsabile”, a precizat Geta
Diaconu, director, departamentul de
asistenþã în domeniul dezvoltãrii dura-
bile din KPMG România.

Integrarea raportãrii trebuie, totuºi, sã
îndeplineascã o serie de condiþii. În
acest sens, Wim Bartels explicã în con-
tinuare: „Integrarea nu ar trebui privitã
pur ºi simplu ca un raport „toate într-
unul”. Numai dacã integrarea este
susþinutã printr-o corelare realã ºi pro-
fundã a proceselor de management,
inclusiv a guvernanþei ºi controalelor,
raportarea poate fi consideratã credibilã
ºi solidã. În plus, este esenþial ca fir-
mele sã rãspundã nevoilor de informare
ale pãrþilor interesate. Canale eficiente
de comunicare care se potrivesc aces-
tor nevoi ar putea implica faptul cã un
raport „toate într-unul” nu este soluþia.
Prin urmare, vorbim mai degrabã
despre raportare integratã”.
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1 Iniþiativa de Raportare Globalã  (GRI) este o organizaþie bazatã pe o reþea care a realizat cel mai utilizat din lume ghid de raportare în domeniul
dezvoltãrii durabile ºi se obligã sã-l îmbunãtãþeascã în mod continuu pentru aplicarea lui în lumea întreagã.

O tendinþã relevatã de un studiu KPMG:

Integrarea rapoartelor
privind dezvoltarea 

durabilã a companiilor 
în raportarea anualã 
financiar-contabilã 

a acestora



Asociaþia Contabililor ºi Auditorilor
Profesioniºti din Republica Moldova
(ACAP - RM) a organizat în perioada
17-21 mai 2010, într-o aulã a Acade-
miei de Studii Economice din Moldo-
va, un curs de instruire pe tema
„Aplicarea Standardelor Internaþio-
nale de audit, calitate ºi eticã”, în
cadrul Programului de Dezvoltare
Profesionalã Continuã, cu suportul
profesional al Camerei Auditorilor
Financiari din România. 
În comunicatul privind evenimentul,
transmis de ACAP, se relateazã, prin-
tre altele: „La seminar au participat
peste 100 de auditorii din Republica
Moldova, fiind invitaþi toþi auditorii
care deþin certificat de calificare din
Republica Moldova.
Seminarul a fost deschis de vicemi-
nistrul Finanþelor al Republicii Moldo-
va, Victor Barbãneagrã. Au participat
colaboratori ai Ministerului Finanþelor
din Republica Moldova, membrii Con-
siliului de supraveghere a activitãþii de
audit, ai Comisiei de certificare a audi-
torilor, reprezentanþi ai mediului aca-
demic, alþi reprezentanþi ai profesiei. 
Cursul a fost þinut de specialiºti din
partea Camerei Auditorilor Financiari
din România: prof. univ. dr. Ion Mihãi-
lescu, preºedintele CAFR, Emil Cul-
da, prof. univ. dr. Ali Eden, prof. univ.
dr. Horia Neamþu - vicepreºedinþi ai
Consiliului CAFR.
În cadrul seminarului au fost abordate
urmãtoarele subiecte:

Aplicarea practicã a ISQC 1 într-o
societate de audit; 

Soluþionarea conflictelor etice ºi
organizarea procesului de monito-
rizare a respectãrii Codului etic al
IFAC; 

Aplicarea ISA clarificate. Îndrumãri
practice la utilizarea ISA 220, 300,
315, 320, 500, 501.

Ulterior seminarului, la 21 mai 2010, a
fost organizatã o masã rotundã pe
tema „Supravegherea publicã a
activitãþii de audit ºi auditorilor”, cu
participarea auditorilor din Republica
Moldova. În cadrul mesei rotunde s-
au pus în discuþie urmãtoarele
subiecte:

1. Experienþa Slovaciei în implemen-
tarea cerinþelor directivelor UE cu
privire la supravegherea publicã a
activitãþii de audit, ca rezultat al vi-
zitei de studiu a unor profesioniºti
moldoveni la Bratislava, în cadrul
Proiectului privind schimbul de
experienþã în domeniul raportãrii
financiare în sectorul corporativ,
finanþat de Banca Mondialã;

2. Experienþa României în implemen-
tarea cerinþelor directivelor UE cu
privire la supravegherea publicã a
activitãþii de audit – prezentarea
CAFR;

3. Perspectivele dezvoltãrii profesiei
de audit în Republica Moldova.

Dezbaterile în cadrul mesei rotunde 
s-au axat pe probleme aferente
supravegherii publice a activitãþii de
audit ºi a auditorilor individuali ºi ale
controlului calitãþii.

În intervenþia sa, Victor Barbãnea-
grã, viceministrul Finanþelor, a subli-
niat importanþa alinierii legislaþiei na-
þionale la experienþa Uniunii Europe-
ne, ceea ce presupune o inventariere
a legilor recent adoptate, cu axare pe
coerenþa dintre prevederile diferitelor
legi, ºi elaborarea unui tabel de con-
cordanþã, care ar permite  identifica-
rea unui grafic cu termene concrete
de aliniere deplinã la practicile UE în
domeniul raportãrii financiare corpo-
rative. 
De asemenea, a accentuat necesita-
tea creãrii fundamentului durabil pen-
tru funcþionarea sistemului de supra-
veghere publicã a auditului ºi a unei
legislaþii secundare adecvate în do-
meniul supravegherii auditului, pre-
cum ºi importanþa stabilirii bazelor sis-
temului de asigurare a calitãþii în do-
meniul auditului, creãrii metodologiilor
ºi instrumentelor adecvate pentru fa-
cilitarea funcþionãrii efective a siste-
mului naþional de asigurare a calitãþii
auditului. În context, Victor Barbã-
neagrã a menþionat cã Ministerul Fi-
nanþelor este deschis pentru colabo-
rare, deoarece doar în condiþiile unui
climat consensual, cu asigurarea un
proces participativ, inclusiv a publicu-
lui larg, se vor putea atinge scopurile
propuse. 
Prof. univ. dr. Ion Mihãilescu, preºe-
dintele CAFR, a împãrtãºit experienþa
României în implementarea cerinþelor
directivelor UE cu privire la suprave-
gherea publicã a activitãþii de audit.
În urma discuþiilor s-a conturat propu-
nerea privind crearea Camerei Au-
ditorilor în Republica Moldova. Astfel,
s-a decis constituirea unui grup de
lucru, cu implicarea reprezentanþilor
Ministerului Finanþelor, a asociaþiilor
contabililor ºi auditorilor, a mediului
academic, a altor instituþii relevante
pentru a studia propunerea ºi a ela-
bora proiectul de modificare a Legii cu
privire la activitatea de audit.”
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