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În cadrul ºedinþei Guvernului din
24 iunie 2008 a fost adoptatã
Ordonanþa de urgenþã nr. 90 pri-
vind auditul statutar al situaþiilor
financiare anuale ºi al situaþiilor
financiare anuale consolidate, prin
care se transpun în þara noastrã
prevederile Directivei 2006/43/CE
a Parlamentului European ºi a
Consiliului privind auditul statu-

tar al conturilor anuale ºi al con-
turilor consolidate. Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului publicatã în
Monitorul Oficial al României nr.
481/30 iunie a.c. 

Termenul de transpunere a Di-
rectivei 2006/43/CE („Directiva a
opta, modernizatã”) în legislaþia
naþionalã a statelor membre a fost
29 iunie 2008.

Legislaþia româneascã
privind auditul statutar

este conformã cu directiva
europeanã în domeniu

Dr. Georgeta PETRE,
director - Direcþia de reglementãri
contabile - Ministerul Economiei 

ºi Finanþelor

Drd. Monica BIZON,
expert - Direcþia de reglementãri
contabile - Ministerul Economiei 

ºi Finanþelor

Romanian Legislation 
in the Statutory Audit Field is Now Conform 

to the European Directive 

The Government of Romania has adopted during his session from 24th of June 2008,

the Emergency Governmental Ordinance regarding the statutory audit of the annual

financial statements and of the annual consolidated financial statements, which trans-

poses in the national legislation the provisions of the Directive of the European

Parliament and of the Council on statutory audits of annual accounts and consolidat-

ed accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing

Council Directive 84/253/EEC.

Following to the adoption of the above mentioned normative act, Romania fulfilled the

time limit for the transposition of the European Directive, respectively the end of June

2008.

The adopted Emergency Governmental Ordinance contains provisions regarding the

statutory audit profession and the organization of an efficient and affective public over-

sight system for the statutory auditors and audit firms. The new provisions will require

the review of the current national legislation in the audit field.

Key words: Transposition, Statutory Audit, Statutory Auditor/Audit Firm, 

Public Oversight, Institutional Framework for Public Oversight 

Abstract
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Parlamentul European ºi Consiliul
au adoptat Directiva 2006/43/CE în
scopul realizãrii unei abordãri ar-
monizate a auditului statutar la
nivelul Uniunii Europene, precum
ºi pentru crearea unui sistem de
supraveghere publicã pentru audi-
torii statutari. 

Potrivit articolului 53 „Transpu-
nerea” din Directiva 2006/43/EC,
statele membre adoptã ºi publicã
dispoziþiile necesare pentru a se
conforma directivei înainte de 29
iunie 2008. Statele membre trebuie
sã informeze Comisia Europeanã
cu privire la aceasta. Statele mem-
bre transmit Comisiei Europene
textele principalelor dispoziþii de
drept intern pe care le adoptã în
domeniul reglementat de Directiva
2006/43/EC.

Principalele aspecte care fac obiec-
tul reglementãrii se referã la:

l reguli de aprobare a auditorilor
statutari ºi a firmelor de audit;

l reguli de formare profesionalã ºi
pregatire practicã a auditorilor
statutari;

l reguli de înregistrare a audito-
rilor statutari ºi a firmelor de
audit într-un registru public;

l reguli privind etica profesio-
nalã, independenþa ºi obiectivi-
tatea în cadrul profesiei;

l reguli de asigurare a calitãþii
activitãþii de audit.

În prezent, în România, anumite as-
pecte privind auditul sunt regle-
mentate de Legea contabilitãþii nr.
82/1991, republicatã ºi de Ordonan-
þa de urgenþã a Guvernului nr.
75/1999 privind activitatea de audit
financiar, republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare.

Ca urmare a adoptãrii Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului privind

auditul statutar, va fi necesarã revi-
zuirea legislaþiei existente în dome-
niu. 

Astfel, în termen de 6 luni de la
intrarea în vigoare a Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului, vor fi amen-
date corespunzãtor Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 75/1999
privind activitatea de audit finan-
ciar, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, precum ºi
celelalte acte normative referitoare
la activitatea de audit.

În principal, structura ºi conþinutul
Ordonanþei de urgenþã a Guvernu-
lui privind auditul statutar urmeazã
cu fidelitate aspectele cuprinse în
Directivã, respectiv prevederi refe-
ritoare la organizarea profesiei
(Titlul I al Ordonanþei) ºi înfiinþarea
organismului ce va avea atribuþii în
domeniul supravegherii publice a
auditului statutar (Titlul II al Ordo-
nanþei). 

Corespunzãtor secþiunilor Directi-
vei transpuse, Titlul I al Ordonan-
þei cuprinde aspecte referitoare la:

u Aprobare, educaþie continuã ºi
recunoaºtere reciprocã a audi-
torilor statutari ºi a firmelor de
audit

Activitatea de audit statutar se
efectueazã numai de cãtre auditorii
statutari sau de firmele de audit
care au fãcut obiectul autorizãrii,
respectiv aprobãrii, în condiþiile
prevãzute de Ordonanþã.

Autoritatea competentã responsa-
bilã pentru autorizarea auditorilor
statutari ºi a firmelor de audit este
Camera Auditorilor Financiari din
România (CAFR), responsabilita-
tea finalã pentru aprobare reve-
nind organismului de suprave-
ghere publicã, aºa cum este pre-
vãzut la Titlul II din Ordonanþã.

O persoanã fizicã poate fi autoriza-
tã sã efectueze audit statutar în
conformitate cu prevederile Ordo-
nanþei, dupã efectuarea stagiului
de pregãtire practicã ºi promovarea
examenului de competenþã profe-
sionalã.

Astfel, CAFR poate autoriza ca
auditori statutari doar persoanele
fizice care îndeplinesc cumulativ
cel puþin urmãtoarele condiþii:

a) au o bunã reputaþie.

b) au absolvit o instituþie de învã-
þãmânt economic superior sau
un nivel echivalent;

c) au urmat un curs de instruire
teoreticã;

d) au efectuat un stagiu de pregã-
tire practicã;

e) au promovat examenul de com-
petenþã profesionalã, organizat
sau recunoscut de autoritatea
competentã pentru autorizarea
auditorilor statutari ºi a firmelor
de audit.

Parlamentul European
ºi Consiliul au adoptat
Directiva 2006/43/CE 
în scopul realizãrii 

unei abordãri 
armonizate a auditului

statutar la nivelul
Uniunii Europene, 
precum ºi pentru

crearea unui sistem 
de supraveghere 

publicã pentru auditorii
statutari.
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u Înregistrarea auditorilor statu-
tari ºi a firmelor de audit

Auditorii statutari ºi firmele de
audit sunt înregistraþi (înregistrate)
într-un Registru public, în confor-
mitate cu prevederile Ordonanþei.

Fiecare auditor statutar ºi fiecare
firmã de audit sunt identificaþi
(identificate) în Registrul public
printr-un numãr individual. Infor-
maþiile referitoare la auditorii sta-
tutari ºi firmele de audit se pãs-
treazã ºi într-un registru în format
electronic care este accesibil pu-
blicului pe site-ul Camerei

Registrul public se publicã anual în
Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Orice modificare intervenitã în
Registrul public va fi operatã în
Registrul public electronic în 10 zile
lucrãtoare de la data comunicãrii
acesteia cãtre CAFR. Registrul pub-
lic va deveni complet operaþional
pânã la data de 29 iunie 2009.

Ordonanþa prevede informaþiile
minime ce trebuie cuprinse în Re-
gistrul public electronic, cu privire
la auditorii statutari ºi firmele de
audit.

Informaþiile furnizate CAFR, în
legãturã cu înregistrarea audito-
rilor statutari ºi a firmelor de audit,
precum ºi actualizarea informaþi-
ilor sunt semnate de auditorul
statutar sau de reprezentantul legal
al firmei de audit.

u Etica profesionalã, indepen-
denþa, obiectivitatea, confi-
denþialitatea ºi secretul profe-
sional

CAFR adoptã Codul etic emis de
Federaþia Internaþionalã a Contabi-
lilor (IFAC). 

Toþi auditorii statutari ºi toate
firmele de audit trebuie sã respecte

principiile de eticã profesionalã,
care se referã, cel puþin, la funcþio-
narea lor în interes public, integri-
tatea ºi obiectivitatea, competenþa
profesionalã ºi atenþia cuvenitã
acestora, aºa cum sunt definite
acestea în Codul etic.

Toate informaþiile ºi documentele
la care are acces auditorul statutar
sau firma de audit atunci când
efectueazã un audit statutar trebuie
sã fie protejate potrivit regulilor
adecvate privind confidenþialitatea

ºi secretul profesional, cuprinse în
regulamentele emise de CAFR. 

Auditorii statutari nu pot folosi
informaþiile confidenþiale dobân-
dite ca rezultat al relaþiilor profe-
sionale sau de afaceri în interes
propriu sau al unor terþe pãrþi, cu
excepþia informaþiilor care fac
obiectul altor relaþii contractuale cu
entitatea auditatã.

u Standardele ºi raportarea audi-
tului

Auditorii statutari ºi firmele de

audit trebuie sã efectueze audi-
turile statutare în conformitate cu
Standardele Internaþionale de
Audit.

La efectuarea auditului, auditorii
statutari ºi firmele de audit pot a-
plica un standard naþional de audit,
adoptat de cãtre Camerã, atâta
timp cât Uniunea Europeanã nu a
aprobat un Standard Internaþional
de Audit care se referã la respectiva
problemã, menþionând acest aspect
în raportul de audit.

Legat de raportarea auditului, în
cazul în care o firmã de audit
efectueazã un audit statutar, rapor-
tul de audit este semnat cel puþin
de auditorul (auditorii) statutar(i)
care efectueazã auditul statutar în
numele firmei de audit. 

Raportul de audit trebuie sã con-
þinã în clar numele persoanei care 
l-a întocmit, precum ºi numãrul
individual de înregistrare în Re-
gistrul public.

u Asigurarea calitãþii 

Toþi auditorii statutari ºi firmele de
audit fac obiectul unui sistem de
asigurare a calitãþii care respectã cel
puþin criteriile prevãzute de Ordo-
nanþa de urgenþã a Guvernului. 

u Investigaþii ºi sancþiuni

Organismul de supraveghere pu-
blicã prevãzut la Titlul II din Or-
donanþã de urgenþã va institui sis-
teme eficiente de investigaþii ºi
sancþiuni pentru a detecta, corecta
ºi preveni efectuarea necorespun-
zãtoare a auditului statutar.

Sancþiunile aplicate trebuie sã fie
eficiente, proporþionale ºi descura-
jante cu privire la auditorii statutari
ºi firmele de audit, în cazul în care
auditurile statutare nu sunt efectu-
ate în conformitate cu dispoziþiile

Autoritatea competentã
responsabilã pentru

autorizarea auditorilor
statutari ºi a firmelor 

de audit este 
Camera Auditorilor

Financiari din 
România (CAFR),

responsabilitatea finalã
pentru aprobare

revenind organismului
de supraveghere 

publicã
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prezentei ordonanþe de urgenþã a
Guvernului. Sancþiunile aplicate nu
trebuie sã aducã atingere regimului
de rãspundere civilã. 

Mãsurile luate sau sancþiunile
impuse auditorilor statutari ºi
firmelor de audit vor fi prezentate
în mod adecvat publicului.

Încãlcarea prevederilor Ordonanþei
de urgenþã de cãtre auditorii statu-
tari ºi firmele de audit atrage
rãspunderea administrativã, disci-
plinarã, civilã sau penalã, dupã caz.

Firmele de audit rãspund, potrivit
legii, în calitatea lor de membri ai
Camerei, dacã unul dintre asociaþi,
administratori sau angajaþi, care nu
are calitatea de auditor statutar, va
interveni în exercitarea indepen-
dentã a profesiei de auditor statu-
tar, astfel încât sã prejudicieze inde-
pendenþa auditorilor statutari care
desfãºoarã aceastã activitate în
numele firmei de audit.

Faptele care sunt considerate con-
travenþii, dacã nu sunt comise în
astfel de condiþii încât, potrivit legii
penale, sã constituie infracþiuni,
sunt prevãzute în Ordonanþa de
urgenþã. Acestea sunt:

a) utilizarea calitãþii de auditor sta-
tutar sau a celei de firmã de audit
în alte condiþii decât cele prevã-
zute de Ordonanþa de urgenþã;

b) exercitarea activitãþii de audit
statutar fãrã viza anualã emisã
de autoritatea competentã sau
de cãtre persoane neînscrise în
Registrul public.

u Numirea ºi demiterea audito-
rilor statutari 

Auditorul statutar sau firma de
audit este numit(ã) de adunarea ge-
neralã a acþionarilor/asociaþilor en-
titãþii auditate.

Auditorii statutari sau firmele de
audit pot fi demiºi (demise) numai

în cazul în care existã motive temei-
nice. Divergenþa de opinii cu pri-
vire la tratamentele contabile sau
procedurile de audit nu reprezintã
un motiv temeinic pentru demitere.

De asemenea, Ordonanþa de ur-
genþã conþine Dispoziþii speciale
pentru auditul statutar al entitãþi-
lor de interes public, aceste enti-
tãþi prezentând o vizibilitate foar-
te mare pe piaþã. Entitãþile de interes
public sunt persoanele juridice defi-
nite potrivit reglementãrilor con-
tabile.

Pe lângã prevederile referitoare la
organizarea profesiei, Directiva
cere ca statele membre sã imple-
menteze un sistem eficient de
supraveghere în interes public
pentru auditorii statutari ºi fir-
mele de audit. Toþi auditorii statu-
tari ºi toate firmele de audit tre-
buie sã facã obiectul suprave-
gherii publice.

În ceea ce priveºte crearea cadrului
instituþional de supraveghere pu-
blicã, Ordonanþa de urgenþã a Gu-
vernului desemneazã Consiliul
pentru Supravegherea Publicã a

Activitãþii de Audit Statutar ºi Ca-
mera Auditorilor Financiari din
Romania (înfiinþatã prin Ordonan-
þa de urgenþã a Guvernului nr.
75/1999, republicatã, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare), ca
fiind autoritãþile competente în
domeniul auditului statutar, res-
ponsabile cu reglementarea/supra-
vegherea auditorilor statutari ºi a
firmelor de audit sau pentru as-
pecte specifice acestora. 

Referitor la Consiliul pentru Su-
pravegherea Publicã a Activitãþii
de Audit Statutar, Titlul II din
Ordonanþa de urgenþã prevede
rolul ºi atribuþiile noului organism,
precum ºi aspecte legate de organi-
zare, funcþionare ºi finanþare a
acestuia, astfel încât sã fie respec-
tate principiile supravegherii pub-
lice cerute de Capitolul VIII
„Supravegherea publicã ºi acor-
durile de reglementare între statele
membre” al Directivei. 

Titlul II intrã în vigoare la 30 de zile
de la publicarea în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea I, a Ordo-
nanþei de urgenþã a Guvernului.

Ttilul II are la bazã principiile
supravegherii publice prevãzute de
Directiva 2006/43/CE.

Astfel, Consiliul nou înfiinþat re-
prezintã autoritatea din cadrul sis-
temului de supraveghere publicã,
care va avea responsabilitatea fi-
nalã pentru supravegherea urmã-
toarelor activitãþi din domeniul
auditului statutar: 

a) aprobarea ºi înregistrarea audi-
torilor statutari ºi a firmelor de
audit în România;

b) adoptarea standardelor de eticã
ºi a sistemului de control intern
al calitãþii auditorilor statutari, a
firmelor de audit ºi a activitãþii
de audit statutar; 

Dezvoltarea în bune
condiþii a funcþiei 
de audit solicitã 
înfiinþarea unui 

organism cu 
responsabilitate finalã

asupra activitãþilor
specifice desfãºurãrii

auditului statutar, 
al cãrui obiectiv cheie

trebuie sã fie 
protejarea interesului

public
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c) formarea profesionalã continuã;

d) asigurarea calitãþii ºi efectuarea
de revizuiri pentru asigurarea
calitãþii;

e) asigurarea sistemelor de investi-
gaþie ºi disciplinã.

Noul Consiliu va funcþiona pe lân-
gã Ministerul Economiei ºi Finan-
þelor pânã la data de 31 decembrie
2008 ºi, începând cu data de 1 ianu-
arie 2009, în subordinea Guvernu-
lui României, pe lângã Cancelaria
primului ministru.

Consiliul va obliga CAFR sã imple-
menteze politici, reglementãri, re-
guli, proceduri ºi activitãþi, în sco-
pul protejãrii interesului public în
conformitate cu cerinþele Comisiei
Europene.

De asemenea, Consiliul va avea
atribuþii de cooperare cu organis-
mele corespondente din statele
membre ale Uniunii Europene,
fiind autoritatea responsabilã pen-
tru realizarea acestei cooperãri în
ceea ce priveºte activitatea de su-
praveghere publicã. În acest sens,
acordurile de cooperare încheiate
de Consiliu trebuie sã permitã co-
operarea eficientã cu organismele
corespondente din celelalte state
membre ale Uniunii Europene. 

Cooperarea cu autoritãþile compe-
tente din alte state membre se
referã, în principal, la schimbul de
informaþii, documente, asistenþã,
precum ºi la derularea de investi-
gaþii referitoare la efectuarea audi-
tului statutar. 

Pe linia respectãrii secretului profe-
sional, persoanele angajate de Con-
siliu sunt obligate sã pãstreze secre-
tul profesional ºi sã respecte ce-
rinþele de confidenþialitate. Infor-
maþiile care fac obiectul secretului
profesional nu pot fi dezvãluite nici
unei alte persoane sau autoritãþi, cu
excepþia cazului în care acest lucru

este prevãzut de alte acte norma-
tive în vigoare, prin prevederi spe-
ciale în acest sens. 

Organismul de supraveghere pu-
blicã prevãzut la Titlul II va fi con-
dus de un Consiliu superior. 

Membrii Consiliului superior al
Consiliului sunt reprezentanþii de-
semnaþi de instituþiile cu atribuþii
de reglementare în domeniul con-
tabilitãþii, respectiv Ministerul Eco-
nomiei ºi Finanþelor, Banca Naþio-
nalã a României, Comisia Naþio-
nalã a Valorilor Mobiliare, Comisia
de Supraveghere a Asigurãrilor,
Comisia de Supraveghere a Siste-
mului de Pensii Private, reprezen-
tanþi ai Ministerului Justiþiei, or-
ganismelor profesionale în dome-
niu, ai mediului universitar de pro-
fil ºi reprezentanþi ai mediului de
afaceri din România. 

Majoritatea membrilor Consiliului
superior al Consiliului trebuie sã
fie nepracticieni, potrivit cerinþei
Directivei 2006/43/CE.

Ca principiu de finanþare a noului
organism, aceasta trebuie sã fie
sigurã ºi în afara oricãror influenþe
exercitate de auditorii statutari,
firmele de audit sau alte pãrþi
interesate.

Potrivit Ordonanþei de urgenþã,
finanþarea Consiliului va fi mixtã,

respectiv de la bugetul de stat ºi
din contribuþii ale instituþiilor re-
prezentate în Consiliu.

În concluzie
Adoptarea Directivei 2006/43/CE
în statele membre reîntãreºte im-
portanþa funcþiei de audit ºi asigurã
armonizarea în acest domeniu în
întregul spaþiul comunitar.

De asemenea, dezvoltarea în bune
condiþii a funcþiei de audit solicitã
înfiinþarea unui organism cu res-
ponsabilitate finalã asupra activi-
tãþilor specifice desfãºurãrii audi-
tului statutar, al cãrui obiectiv cheie
trebuie sã fie protejarea interesului
public. 

Având în vedere cã obiectivul Di-
rectivei este de a îmbunãtãþi în mod
semnificativ practicile de audit în
Europa, la transpunerea Directivei
în cadrul general legal românesc 
s-au luat în considerare rolul ºi
funcþia profesiei de audit. Sub
aspect instituþional, prin Ordo-
nanþa de urgenþã recent adoptatã 
s-a înfiinþat Consiliul pentru Supra-
vegherea Publicã a Activitãþii de
Audit Statutar care, alãturi de orga-
nismul profesional existent, vor
reprezenta autoritãþile competente
din România în domeniul auditului
statutar.

Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 17 mai
2006, privind auditul statutar al conturilor anuale ºi al conturilor consoli-
date, de modificare a Directivelor 78/660/CEE ºi 83/349/CEE ale
Consiliului ºi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului

OUG nr. 90/24 iunie 2008, Monitorul Oficial nr. 481/30 iunie 2008
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 75/1999, republicatã, cu modificãrile

ºi completãrile ulterioare
Site Comisia Europeanã http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/

index_45_en.htm
Audit Financiar. Standarde. Codul etic 2006. Editat în 2007 de CAFR ºi IREC-

SON. 
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Riscul în mãsurarea 
performanþei

Conferinþa de la care am realizat acest reportaj a
fost susþinutã de Sir Andrew LIKIERMAN la
Banca Naþionalã a României la 26 mai 2008. În
prezentarea fãcutã de guvernatorul BNR,
Mugur ISÃRESCU, se menþioneazã între altele:

„Sir Andrew LIKIERMAN este profesor în practi-
ca managerialã la ªcoala de Afaceri londonezã ºi
din 2004 este director al Bãncii Angliei ºi al Bãncii
Barclays, director adjunct al Trustului Tavistock ºi
Portman NHS. Pe lângã acestea dânsul este, toto-
datã, ºi preºedintele Comitetului pentru Risc al
Bãncii Angliei precum ºi membru al Comitetului
de Audit al aceleiaºi bãnci. Sir Andrew Likierman
activeazã ºi ca membru al Comitetului de Audit al
trustului mai sus amintit.

Sir Andrew este fostul preºedinte al Institutului
Contabililor din domeniul Managerial ºi membru
al Consiliului de Raportare Financiarã. A condus
un studiu guvernamental asupra responsabilitãþii
profesionale. În domeniul guvernanþei corporative,
a fost membru al Comitetului Cadbury, care se
ocupa cu probleme legate de guvernanþa corpora-
tivã în Marea Britanie; de asemenea, a condus
revizuirea asupra guvernanþei corporative pentru
Comitetul însãrcinat cu probleme ce privesc
Sectorul Public al Federaþiei Internaþionale a
Contabililor (IFAC) ºi a fost membru al comitetu-
lui pentru revizuirea supravegherii ºi guvernanþei
în Statele Unite ale Americii.

Sir Andrew Likierman a predat la Universitatea
din Leeds, iar poziþiile ocupate de domnia sa la
ªcoala de Afaceri londonezã includ funcþiile de
director adjunct, ºef de catedrã al Facultãþii de
ªtiinþe Contabile; în prezent este profesor ºi decan
al Facultãþii de Contabilitate ºi Control Financiar.

De asemenea, momentan, lucreazã la un proiect
despre modalitãþile în care companiile îºi pot
îmbunãtãþi alegerile ºi pot utiliza mãsurile pentru
performanþã.

Pentru a i se recunoaºte munca depusã în benefici-
ul Tezaurului Britanic, Sir Andrew Likierman a
fost onorat cu titlul de Cavaler în anul 2001. De
asemenea, a primit Medalia de Aur din partea In-
stitutului Contabililor din domeniul Managerial.

ªi un detaliu semnificativ pentru audienþã: pãrin-
þii profesorului Likierman s-au nãscut în România,
stabilindu-se în Marea Britanie înaintea celui de-al
doilea rãzboi mondial. În casa pãrinteascã s-a vor-
bit româneºte, iar prin educaþie Sir Andrew Likier-
man a rãmas sentimental ataºat de þara noastrã ºi
colaboreazã activ cu instituþii româneºti ºi cu
Banca Naþionalã a României“.

În cele ce urmeazã vom prezenta cititorilor re-
vistei noastre cele mai importante idei ºi opinii
din prezentarea fãcutã de Sir Andrew LIKIER-
MAN. Consultant ºtiinþific pentru versiunea în
limba românã a fost lect.univ.dr. Camelia
DOBROÞEANU, de la ASE Bucureºti.

Andrew LIKIERMAN,

Profesor, London Business School
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Managementul riscului 

De la bun început, profesorul Andrew LIKIERMAN
a precizat cã va vorbi despre riscul în mãsurarea per-
formanþei pentru cã aceasta este o zonã despre care
domnia sa crede cã necesitã mai multã atenþie în
cadrul tuturor organizaþiilor: 

„Lucrez în acest domeniu de un numãr însemnat de
ani ºi cred cã ar trebui sã avem o viziune mult mai
integratã cu privire la ceea ce fac organizaþiile, respec-
tiv ce fac oamenii în aceste organizaþii.”

În mediul de afaceri sunt companii care
existã pentru cã genereazã câºtiguri pentru
acþionarii lor ca rezultat al asumãrii unor
riscuri

„Ca introducere, voi face urmãtoarea remarcã: în
mediul de afaceri sunt companii care existã pentru cã
genereazã câºtiguri pentru acþionarii lor ca rezultat al
asumãrii unor riscuri. În mod normal, ne aºteptãm ca
între aceste douã elemente – riscuri ºi câºtiguri – sã
existe o relaþie strânsã. De ce capitalul investit ar tre-
bui sã fie supus riscului pentru obþinerea un câºtig
care nu-l depãºeºte pe cel al titlurilor guvernamen-
tale? Sau, de ce sã ne aºteptãm la câºtiguri mai mari
decât media veniturilor din activitãþile cu risc scãzut?
Este imposibilã separarea mãsurãrii performanþelor

unei companii de riscurile pe care ºi le asumã condu-
cerea companiei pentru a atinge performanþele
respective. 

Investitorii sunt îndreptãþiþi sã se aºtepte sã pri-
meascã o rãsplatã mai mare decât valoarea riscurilor
specifice – cum ar fi în cazul investiþiilor în afacerile
de debut, al investiþiilor în diferite zone ale lumii cu
rãzboi civil, comparativ cu cazurile în care investiþia
se face în companii mai stabile, mai sigure, în medii
mai stabile din punct de vedere economic. Cu toate
acestea, riscul este rareori prefigurat când sunt
descrise performanþele unei companii. Mãsurãtorile
financiare, chiar ºi atunci când sunt fãcute comparaþii,
se referã aproape invariabil, fie la o creºtere a profitu-
lui, de exemplu, cu 15%, fie la o ratã de rentabilitate a
capitalului investit, de exemplu, de 23%, fãrã ca aces-
te informaþii sã fie prezentate în contextul riscurilor
asumate.În timp ce pentru un profit mediu este accep-
tat un risc mediu, cu siguranþã, nu este acceptat pen-
tru o speculaþie comercialã de risc maxim. Fãrã a defi-
ni contextul riscului, raþionamentul aplicat perfor-
manþei ar fi incomplet. În majoritatea aspectelor
despre operaþiunile unei companii, evaluarea riscului
joacã un rol diferit, dar la fel de important. Este o
componentã esenþialã a procesului decizional, menit
sã asigure atingerea performanþelor.

Evaluarea riscului este necesarã începând cu cele mai
înalte nivele de adoptare a deciziilor strategice - de
exemplu, în toate cazurile referitoare la: ce activitãþi
sã se întreprindã, ce active sã se achiziþioneze sau în
care pieþe sã se implice – ºi continuând cu toate de-
ciziile operaþionale - de la acceptarea plãþilor în valu-

Risk in Performance Measurement 

In the Post-Enron era, the risk management has become one of the much debated and actual topic. In the context of corporate gov-

ernance, risk management is a structured approach to managing uncertainty related to a threat, by using a wide range of instru-

ments: from risk identification and assessment, strategies development to manage it, to using managerial resources. 
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tã, la asigurarea unui nivel adecvat de siguranþa la
locul de muncã. Evaluarea riscului joacã un rol, chiar
dacã o organizaþie este sau nu conºtientã de manage-
mentul riscurilor“.

În context, profesorul Likierman îºi argumenteazã
aceastã susþinere, apreciind cã mulþi manageri consi-
derã cã instinctele ºi raþionamentele lor sunt de ajuns.
Acesta este un comportament riscant: pericolul este ca
riscurile companiei sã rãmânã neprevizionate ºi
necontracarate. 

De la Bun la Excepþional, acesta este titlul unei cãrþi
americane care a fost clasatã ca fiind cartea care influ-
enþeazã cel mai mult managementul în secolul XX.
Dar când m-am uitat în cuprinsul cãrþii nici mãcar nu
apãrea cuvântul RISC. Dovezile care sã arate cu ade-
vãrat ce se întâmplã în interiorul unei organizaþii nu
sunt întotdeauna clare. Industria serviciilor financiare
se ocupã, în esenþã, cu managementul diferitelor ti-
puri de risc ºi, în consecinþã, dispune de tehnici ex-
trem de dezvoltate pentru a acþiona în acest sens. În
plus, normalizatorii se asigurã cã acestea sunt imple-
mentate. Într-adevãr, în mod normal, companiile din
industria serviciilor financiare au departamente spe-
cializate pentru managementul riscurilor. În parte,
aceste mecanisme împreunã cu activitãþile organis-
melor de reglementare reflectã de fapt reacþii la pro-
blemele din trecut, reacþii care, în mod evident, nu au
fost suficiente pentru a evita eºecurile din lunile
recente1. Ar trebui menþionat cã în timp ce pierderile
în astfel de situaþii sunt dramatice, în cazurile de
eºecuri sistemice ale managementului riscurilor mai
puþin mediatizate sau mai rare, efectele pot fi de
asemenea profunde ºi cu un impact mare. 

În afara serviciilor financiare, natura activitãþilor unei
companii, precum ºi mãrimea sa sunt, probabil, deter-
minanþii cei mai importanþi pentru cazul în care existã
un sistem de management al riscurilor. La unul din
capetele spectrumului sofisticat sunt, probabil, mo-
delele de risc ale companiilor multinaþionale din
domeniul energetic, deºi sunt companii mari ºi în alte
industrii care îºi dezvoltã modele mai avansate, în
special în cazul celor listate, cu scopul de a demonstra
controlul efectiv al anumitor zone, inclusiv controlul
asupra riscului. Nu am verificat încã dacã aºa stau
lucrurile ºi în România.

Cele mai riguroase cerinþe cu privire la publicarea
informaþiilor privind riscurile sunt aplicate entitãþilor

cotate din Statele Unite ale Americii, impuse de Co-
misia de Valori Mobiliare. În practicã însã, multe din-
tre raportãrile publicate impuse nu sunt relevante,
fiind elaborate de o aºa manierã încât sã prezinte toate
circumstanþele posibile ºi sã evite astfel problemele
legale. Dar existã, totuºi, o cantitate mare de infor-
maþii, publicate în cadrul acestor raportãri, referitoare
la aprecierea riscurilor.

Recent, am analizat douã cunoscute companii: Nokia,
o companie finlandezã, respectiv Philips, o companie
olandezã. Nokia prezintã un raport de douã pagini –
rapoarte caracteristice Statelor Unite – cuprinzând
riscurile pe care le întâmpinã, acoperind absolut toate
aspectele. Cea de-a doua, compania Philips, al cãrei
raport anual numãrã patru pagini, prezintã o mare
parte a aspectelor legate de risc, incluzând, spre
exemplu, factorii de piaþã ai Chinei, factorii competi-
tivi, alianþele strategice, tehnologie º.a.m.d. Este in-
teresant cã, inclusiv în ceea ce priveºte riscurile,
rapoartele companiilor devin tot mai cuprinzãtoare,
comparativ cu cele anterioare. În Marea Britanie, în
materie de control al riscurilor, companiile listate la
bursã au obligaþia de a explica abaterile de la cerinþele
impuse acestora printr-un cod. Mai semnificativ, o
analiza operaþionalã ºi financiarã - actualmente con-
sideratã drept cea mai bunã practicã, dar în perspec-
tivã, o cerinþã ce va fi aplicatã companiilor listate - va
releva o descriere a principalelor riscuri ºi a incertitu-
dinilor cu care se înfruntã compania. ªi, dupã cum vã
puteþi imagina, acesta este un potenþial de informaþie
extrem de importantã pentru oricine este interesat de
o companie. Multe dintre aceste comentarii ale mele
se bazeazã pe informaþii disponibile cu privire la com-
paniile mari. În contrast, existã foarte puþine infor-
maþii referitoare la managementul riscurilor din între-
prinderile mici ºi mijlocii, deºi existã dovezi circum-
stanþiale vizibile cu privire la eºecurile de a controla
riscurile: multe dintre aceste companii au dispãrut. 

Acele întreprinderi mici ºi mijlocii care reuºesc sã
supravieþuiascã au avantajul cã sunt conºtiente de
riscuri, de vreme ce ar fi foarte greu sã-ºi continue
existenþa ca întreprindere micã sau mijlocie pentru o
perioadã lungã de timp fãrã o asemenea conºtienti-
zare.

Probabil, companiile mici ºi mijlocii îºi formalizeazã
mai mult managementul riscurilor numai pe domenii
cum ar fi: verificarea solvabilitãþii creditelor noilor

Auditul ºi raportãrile financiare, de la teorie la practicã

1 Se face aluzie la cazurile larg mediatizate ale eºecurilor de pe piaþa financiarã nord-americanã.
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clienþi sau asigurarea cã reglementãrile referitoare la
siguranþã ºi sãnãtate sunt respectate, Altminteri, ma-
nagementul riscurilor este perceput mai curând drept
o formã de pierdere, în special din cauza faptului cã
întreprinderile mici ºi mijlocii se considerã invulnera-
bile.“

De ce managementul riscurilor nu este
inclus pe agenda de management a multor
companii mici sau mari?

„De ce managementul riscurilor nu este inclus pe
agenda de management a multor companii mici sau
mari?“ – se întreabã, retoric profesorul Likierman.
Dupã opinia sa, urmãtoarele motive ar putea explica
acest fenomen: în primul rând, managementul
riscurilor s-a dezvoltat relativ recent, deci se poate ca
managerii sã nu aibã cunoºtinþã de el. Un alt motiv
poate fi acela cã organizaþiile nu stimuleazã mana-
gerii sã ia în considerare, în mod sistematic, riscurile.
Un al treilea motiv l-ar putea constitui faptul cã este
prea complex pentru o generaþie mai veche de mana-
geri sã înþeleagã riscul. 

„Este interesant cã, în examenele care se dau în profe-
sia mea - privind în urmã ºi vizualizând foile mele de
examene la contabilitate - cuvântul risc, din câte îmi
aduc eu aminte, nu a apãrut nici mãcar o singurã
datã. Acest lucru este extraordinar pentru timpul
prezent, dacã te gândeºti. ªi mã tem cã mulþi dintre
contemporanii mei au trecut prin aceeaºi experienþã.

Cei din afara serviciilor financiare pot considera cã
managementul riscurilor nu are nici o legãturã cu ei,
cã acesta se referã mai curând la instrumentele finan-
ciare complexe ºi nu le poate oferi nimic util. Prin
urmare, ei nu pot înþelege avantajele managementu-
lui riscurilor. Un alt motiv rezidã probabil în faptul cã
tehnicile de care dispunem, atât de ordin calitativ, cât
ºi cantitativ, sunt ignorate din cauza valorii lor
dubioase. Spre exemplu, majoritatea oamenilor con-
siderã cã propria lor experienþã este suficientã pentru
a controla riscurile. Se mai poate ca managementul
riscurilor sã existe, dar sã nu fie recunoscut oficial.
Altfel spus, riscurile sunt controlate, dar sistemul sã
nu fie denumit management al riscurilor. 

Chiar dacã ºi aceastã ultimã ipotezã este adevãratã,
toate motivele sunt îngrijorãtoare, pentru cã unul din

elementele esenþiale ale managementului riscurilor
constã în conºtientizarea ºi comunicarea cu privire la
echilibrarea riscurilor. Chiar ºi aceia care simt cã se
pot descurca mai bine decât apelând la modele com-
plexe trebuie sã dovedeascã o deschidere în ceea ce
priveºte avantajele de care ar putea beneficia dacã ar
considera o abordare mai sistematicã a managemen-
tului riscurilor.

Cei din companiile mai mari nu prea au de ales.
Condiþiile formale pentru companiile listate la bursa
de valori, cumulate cu presiunile fãcute de comitetele
de audit ºi non-executivii din unele þãri, propulseazã
detalierea agendei cu privire la managementul
riscurilor în interiorul organizaþiei. În plus, profesio-
nalizarea2 managementului riscurilor reprezintã, la
rândul sãu, o presiune în aceastã direcþie.

În crearea legãturilor între performanþã ºi risc, este
important sã þinem minte cã, în timp ce presiunile ºi
tehnicile fac parte din lumea universalã a afacerilor,
abordarea presiunilor ºi aplicarea tehnicilor variazã
mult de la o culturã de afaceri la alta. 

Ca sã menþionez doar un exemplu, consecinþele
extreme ale asumãrii riscurilor pentru a obþine per-
formanþa – de exemplu, averea obþinutã prin fali-
mentarea unei companii – sunt mai bine tolerate în
Statele Unite decât în multe þãri europene. 

Altfel spus, americanii, dupã câte am descoperit eu,
acceptã mult mai uºor falimentul sau eºecul decât bri-
tanicii pentru care, un astfel de eveniment, este o
veste extrem de rea. Elementul de diferenþiere în acest
caz este dat tot de cãtre managementul riscurilor. Cu
alte cuvinte, apetitul pentru risc este mai slab în þãrile
unde dizgraþia socialã asociatã eºecului este privitã ca
o sancþiune severã. Renumele este cu siguranþã mult
mai important pentru culturile colective, cum ar fi în
Japonia sau în Coreea, în comparaþie cu cele care sunt
mai individualiste, cum ar fi Australia sau Statele
Unite ale Americii. Nu am reuºit încã sã categorisesc
România.

Abordãrile variazã, de asemenea, ºi între tipurile de
industrii. Este de aºteptat sã existe percepþii diferite
faþã de contabilitate. Organizaþiile diferã între ele: de
la cele care sunt dispuse sã-ºi asume un risc la un
nivel foarte înalt, la cele care au dezvoltat o adevãratã
fobie cu privire la risc.“

Riscul în mãsurarea performanþei

2 În acest context, se face referinþã la dezvoltarea unei profesii distincte în domeniul managementului riscurilor.
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Compararea performanþelor este mult prea
adesea fãcutã ca ºi când toate organizaþiile
ºi-ar asuma un numãr egal de riscuri, 
ceea ce este în mod evident absurd

În continuare, conferenþiarul abordeazã trei perspec-
tive legate de risc ºi performanþã. „În primul rând, aº
dori sã vorbim despre risc prin prisma evaluãrii per-
formanþei generale a companiei, apoi voi demonstra
rolul intern al managementului riscurilor în îmbu-
nãtãþirea performanþei. În final, aº vrea sã vã vorbesc
despre legãturile dintre risc ºi recompensele acordate
persoanelor angajate ale companiei. În toate aceste
cazuri, definesc riscul ca fiind un rezultat neinten-
þionat sau neaºteptat al unei decizii sau al unei acþiuni
întreprinse. Sau, de o manierã mai succintã, riscul este
orice deviaþie de la aºteptãrile pe care le avem.
Problema legatã de managementul riscurilor este cã
nu existã o singurã definiþie în acest sens.

În primul rând, permiteþi-mi, sã abordez riscul în
evaluarea performanþei generale a unei companii,
despre care am expus deja câteva idei importante.
Unul dintre punctele slabe ale mãsurãrii tradiþionale a
performanþelor companiei care se calculeazã pe baza
profitului, precum rentabilitatea investiþiilor sau
rentabilitatea activelor companiei sau fluxul de lichi-
ditãþi generate de un anumit nivel al profitului, este
faptul cã toate acestea nu iau în considerare riscul.
Compararea performanþelor este mult prea adesea
fãcutã ca ºi când toate organizaþiile ºi-ar asuma un
numãr egal de riscuri, ceea ce este în mod evident
absurd. Bagdad este un loc în care este foarte riscant
sã faci afaceri. Bengal este un loc mult mai puþin
riscant. Titlurile „Junk”3 sunt mult mai riscante decât
titlurile guvernamentale americane. S-ar putea crede
cã aceste comparaþii în interiorul aceleaºi industrii ar
putea fi fãcute fãrã referire la risc. Spre exemplu,
atunci când cineva face o comparaþie între companiile
din sectorul petrolier prin prisma rentabilitãþii capi-
talului angajat de cãtre acestea sau între companiile
farmaceutice prin prisma ratei de creºtere a profitului
acestora, pleacã de la prezumþia implicitã cã toate
companiile care fac parte din aceeaºi industrie com-
portã riscuri asemãnãtoare. În practicã însã, rareori

existã asemãnãri de vreme ce, în multe industrii, aface-
rile sunt foarte diferite între companiile mari ºi, chiar
ºi atunci când industriile nu sunt diversificate pe
tipuri de afaceri, existã un grad de expunere mai mare
sau mai mic la anumite riscuri. Un exemplu ilustrativ
ar fi: riscurile asociate sursei de aprovizionare în cazul
afacerilor cu petrol sau riscurile asociate cercetãrilor
medicale, în cadrul industriei farmaceutice. Dacã am
compara rentabilitatea sau fluxul de lichiditãþi al
companiilor din industrii diferite sau din stadii
diferite de dezvoltare am obþine o valoare îndoielnicã
în ceea ce înseamnã performanþele companiilor, în
afara cazului în care ar fi luate în considerare riscurile
caracteristice acestor industrii. Pentru a-ºi compensa
riscurile, o companie care se înfiinþeazã trebuie sã se
descurce mult mai bine decât un jucãtor deja existent
pe piaþã, în timp ce o companie care achiziþioneazã
tehnologii noi trebuie sã-ºi asigure o rentabilitate mai
mare decât, spre exemplu, utilitãþile de apã4. 

Eu sunt preºedintele unui mic incubator de tehnolo-
gie din California. Aceasta este o activitate cu un nivel
incredibil de riscant. Sunt, de asemenea, director
neexecutiv5 al Barklays care desfãºura, pânã de
curând, o activitate cu grad scãzut de risc, dar, dupã
cum vedeþi, rentabilitatea sa, mai ales în condiþiile
investiþiilor necesare în tehnologie, trebuie sã fie cu
mult, mult mai mare, tocmai pentru cã riscul este atât
de mare.

Utilizarea unui model economic al profitului
care comparã profiturile cu costul capitalului
ar permite ca riscul sã fie reflectat în costul
capitalului utilizat

O modalitate de a lua în calcul riscul constã în încor-
porarea lui în modelele de mãsurare adecvatã a per-
formanþei, spre exemplu, prin calcularea rentabilitãþii
capitalului investit ajustate la risc.

Utilizarea unui model economic al profitului care
comparã profiturile cu costul capitalului ar permite ca
riscul sã fie reflectat în costul capitalului utilizat. Într-
un asemenea model, profiturile contabile sunt ajus-
tate pentru a determina rentabilitatea financiarã.
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3 Se face referire la titlurile cotate BB sau chiar la un nivel inferior datoritã riscului de eºec foarte ridicat. Acestea sunt achiz-
iþionate de obicei în scopuri speculative. Titlurile Junk sunt remunerate în mod frecvent cu o dobândã cu trei-patru puncte
procentuale mai mare decât dobânda practicatã la titlurile guvernamentale. 

4 Se face referire la companiile publice profilate pe furnizarea, distribuirea apei etc.
5 Este membru neexecutiv al consiliului, respectiv membru al Comitetului de Audit ºi a Comitetului pentru Riscuri ale

grupului Barklays.



Acestea asigurã semnalele necesare pentru adoptarea
deciziilor ºi mãsurarea rentabilitãþii pe termen lung.
Apoi, aceste profituri pot fi comparate cu costul
mediu ponderat al capitalului investit, factorul de risc
fiind încorporat în costul capitalului. Am sentimentul
cã este absolut necesar ca toate companiile sã anali-
zeze profiturile în corelaþie cu costul mediu ponderat
al capitalului investit care trebuia sã genereze acea
rentabilitate, deoarece ponderile atribuite riscului
sunt extrem de importante în evaluarea valorii profi-
tului pe care ele îl câºtigã. 

Existã multe modele economice de profit, inclusiv
EVA6, CVA7, rentabilitatea investiþiilor prin prisma
lichiditãþilor generate etc. Acestea sunt lansate pe
piaþã de cãtre consultanþi, fiecare adoptând o abor-
dare diferitã în ceea ce priveºte ajustãrile profiturilor,
pentru a obþine o rentabilitate cât mai apropiatã de
lichiditãþi ºi mai puþin afectatã de tratamentele con-
tabile. Rezultatele oricãrei metode alese servesc apoi
în procesul de luare a deciziilor în interiorul organi-
zaþiei.

Rezultatul trebuie sã dovedeascã clar care este
metodologia de mãsurare folositã ºi trebuie însoþit de
anumite comentarii referitoare la ipotezele luate în
considerare ºi valorile avansate.

Pentru investitorii în companiile listate la bursã, riscul
poate fi luat în considerare comparând rentabilitatea
globalã a acþionarilor, aceasta fiind compusã din
creºterea capitalului ºi dividende, cu rata rentabilitãþii
ajustate la risc (folosind indicele Beta8) care indicã, pe
baza performanþelor anterioare, elasticitatea rentabi-
litãþii companiei la rentabilitatea portofoliului pieþei.
Calculul presupune însumarea valorii atribuite renta-
bilitãþii titlurilor guvernamentale (al cãror riscuri sunt
aproape nule) cu primele de risc asociate capitalului
(cel de-al doilea termen este obþinut prin multipli-
carea primelor cu indicele Beta, determinat la nivelul
companiei). 

SR (n.n., sharpe ratio), cu care unii dintre dvs. sunteþi
mai familiarizaþi, permite comparaþia dintre rentabili-
tate ºi volatilitatea acesteia ºi este frecvent utilizat
pentru evaluarea performanþei portofoliilor financia-

re, deºi aplicarea SR poate fi extinsã. Nu vãd de ce,
spre exemplu, modelul SR sã nu fie utilizat în cazul
companiilor industriale, pentru cã eu sunt de pãrere
cã volatilitatea este, de asemenea, un element cheie
care se asociazã riscului.

Aceste mãsurãtori pun la dispoziþia investitorilor mij-
loacele de a alcãtui portofolii pentru entitãþile cotate
la bursã pe baza unui echilibru dorit al riscurilor,
respectiv pe baza unor calcule matematice. Pentru en-
titãþile cotate la bursã, informaþiile de pe piaþa mobili-
arã pot fi, de asemenea, folositoare investitorilor în
evaluarea riscurilor, cu toate cã existã o serie de mulþi
alþi factori care influenþeazã preþul acþiunilor, ceea ce
înseamnã cã astfel de informaþii pot reprezenta doar
indicii. Spre exemplu, dacã rentabilitatea dividende-
lor este cu mult peste media pieþei, acest fapt poate
indica un risc: fie cã preþul acþiunilor companiei este
vulnerabil, fie cã dividendele sunt supuse riscului.

O altã posibilitate este aceea de a folosi rezultatul pe
acþiune estimat (PER), indicator care dacã este fie
foarte scãzut, fie foarte mare, în comparaþie cu sec-
torul, reflectã implicit o evaluare a corelaþiei dintre
risc ºi recompensã. Spre exemplu, navigând pe Bay
Doo, care este echivalentul chinezesc al Google-ului,
am descoperit cã, la un moment dat, acesta avea un
PER de 2000. O astfel de valoare înseamnã cã dacã
cineva care a cumpãrat acþiuni, implicit a cumpãrat
un câºtig echivalent al unui angajament pe 2000 de
ani, acest fapt indicând clar cã cineva preconiza cã
preþul acþiunilor va creºte.

Un al treilea semnal posibil vizeazã recomandãrile
analiºtilor de a vinde, a pãstra sau cumpãra acþiunile
unei companii, dar ºtim cã opiniile analiºtilor nu sunt
perfecte. Cu toate astea, totuºi mi se pare cã aceste
recomandãri reprezintã indicii interesante. Modelele
de mãsurare pe care le-am descris sunt, de asemenea,
doar indicii deoarece acestea sunt influenþate de mulþi
alþi factori. Deci, presupunând cã nu intervine nici un
factor perturbator, dacã o companie este foarte bine
cotatã de analiºti, atât din punctul de vedere al reco-
mandãrilor, cât ºi al rezultatelor pe acþiune, ea trans-
mite implicit indicii clare cu privire la încrederea
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6 Economic Value Added - Permite mãsurarea performanþelor financiare ale unei companii prin deducerea costului capi-
talului din profiturile sale economice. 

7 Cash Value Added - Permite dimensionarea performanþelor unei companii prin prisma lichiditãþilor generate din activ-
itãþile desfãºurate. Se calculeazã, pe baza tabloului fluxurilor de trezorerie, prin deducerea cererii de lichiditãþi din val-
oarea lichiditãþilor generate de activitatea de exploatare

8 Indicele Beta, utilizat în contextul modelului Capital Asset Pricing Model (CAPM), mãsoarã fluctuaþia rentabilitãþii
activelor datã de o anumitã variaþie a portofoliului pieþei. 



investitorilor ºi capacitatea sa de a face faþã riscurilor
în comparaþie cu celelalte companii. Evident, se poate
ca aceste performanþe sã depindã ºi la alþi factori pe
termen scurt. 

Aº putea sã detaliez mai mult, dar, deºi am fost tentat
sã discutãm despre importanþa agenþiilor de rating ºi
factorii de risc, nu voi aduce în discuþie aceastã prob-
lemã pânã când agenþiile de rating nu-ºi vor expune
ele însele poziþia în aceastã problemã.

Evaluarea riscului ar trebui sã facã parte 
din orice evaluare a performanþelor 
companiei

Varietatea tehnicilor etalate în aceastã secþiune suge-
reazã cã evaluarea riscului ar trebui sã facã parte din
orice evaluare a performanþelor companiei. Limitele
tehnicilor descrise indicã faptul cã ele impun necesi-
tatea de a fi utilizate cu atenþie, nicidecum cã ar trebui
ignorate.

Permiteþi-mi sã mut planul discuþiei cãtre cea de-a
doua zonã de interes, aceea a utilizãrii managementu-
lui riscurilor în interiorul unei companii. Care sunt
domeniile în care managementul riscurilor este rele-
vant pentru performanþã? În opinia mea, acesta ar
trebui sã includã identificarea punctelor vulnerabile ºi
a oportunitãþilor în strategie ºi bugetare, inclusiv în
bugetarea investiþiilor, prin prisma apetitului pentru
risc, incluzând simularea Monte Carlo pentru a crea
un profil al riscului. 

Pe vremea când predam cursuri despre buget la
London Business School, sugeram cã orice buget ar
trebui sã includã o evaluare a riscului. Dar, din expe-
rienþa mea, ºtiu cã foarte puþine bugete includ o
asemenea evaluare. 

Un alt punct de menþionat îl constituie evaluarea
posibilitãþilor depãºirii costurilor ºi termenelor în
managementul proiectelor, recurgând astfel, din nou,
la apetitul pentru risc, folosind tehnicile de analizã,
probabilitãþile ºi indicele Beta, ca ºi alte metode mai
subiective. ªtiu cã aici în România sunt în derulare un
numãr mare de proiecte importante. De aceea, cred cã
riscul ar trebui, în mod obligatoriu, sã fie luat în con-
siderare în managementului proiectelor.

Încorporarea riscului în stabilirea obiectivelor ºi în
mãsurarea performanþelor, spre exemplu, încorpo-
rarea indicatorilor cheie ai riscului în cadrul BSC9,
reprezintã, de asemenea, chestiuni pe care le vom
aborda.

Un alt aspect pe care-l vom discuta vizeazã maniera
de a face faþã riscului operaþional la toate nivelele
printr-o practicã managerialã de calitate, precum ºi
prin utilizarea unor tehnici speciale, cum ar fi
folosirea opþiunilor reale pentru a ajusta deciziile
operaþionale menite sã rezolve incertitudinile.
Menþionez din nou cã riscul operaþional este dificil de
identificat pentru cã totul reprezintã un potenþial risc.
Spre exemplu, chiar ºi când mergi pe stradã în New
York te expui unui risc. 

Variind factorul de risc din structura costului mediu
ponderat al capitalului în funcþie de particularitãþile
proiectelor, mai curând decât utilizarea unui cost
mediu ponderat al capitalului identic aplicabil tutu-
ror proiectelor, reprezintã un element esenþial. 

De asemenea, este esenþialã identificarea atât a proba-
bilitãþii riscurilor (se va produce un risc?), cât ºi a
impactului riscurilor (efectul generat asupra continu-
itãþii operaþiunilor dacã riscul se produce). Deºi unii
dintre dvs. sunt familiarizaþi cu conceptul „Hitch-
Hot”, probabil cã sunt ºi persoane care nu-l cunosc,
motiv pentru care îl voi explica. Principial, potrivit
acestui concept, segmentele de activitate în care, atât
probabilitatea, cât ºi consecinþa riscurilor ating valori
maxime, sunt cele avute în vedere în planificarea,
controlul ºi managementul global al organizaþiei. 

Capacitatea de a face faþã riscurilor este unul dintre
elementele cruciale care diferenþiazã calitatea mana-
gementului. Managerii slabi sunt slabi pentru cã per-
mit companiilor lor sã accepte riscuri fãrã a fi con-
ºtienþi cã fac asta. În acest sens, aptitudinile includ o
abordare sistematicã, o mai bunã comunicare ºi dor-
inþa de a revizui apetitul pentru risc în lumina cir-
cumstanþelor schimbãtoare.

Subliniez din nou cã, în opinia mea, organizaþiile îºi
asumã riscurile fãrã a fi conºtiente cã-ºi asumã vreun
risc din simplul motiv cã nu au realizat o analizã a
acestora. 

Dupã cum am menþionat deja, managementul
riscurilor este perceput în accepþiunea sa tradiþionalã,
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9 Balanced Scorecard (BSC) este un instrument de implementare ºi monitorizare a strategiei organizaþionale prin utilizarea
unei combinaþii de indicatori financiari ºi non-financiari. BSC asigurã cadrul necesar pentru transpunerea strategiei într-
un set coerent de indicatori de performanþã. 



avându-ºi originea în sectorul financiar ºi doar câteva
companii mari sunt supuse riscurilor. Riscul este de
obicei asociat instrumentelor financiare ºi, într-ade-
vãr, creºterea spectaculoasã înregistratã de unele
bãnci de investiþii a avut la bazã dezvoltarea unor
instrumente financiare mai sofisticate ca niciodatã,
pentru a face faþã riscului, dar care, totuºi, nu au avut
un succes întotdeauna. De vreme ce operaþiunile aces-
tora reprezintã esenþialmente managementul riscu-
rilor asociale portofoliilor de depozite ºi credite, este
evidentã legãtura strânsã dintre performanþele com-
paniilor din sectorul financiar ºi succesul manage-
mentului riscului. Chiar ºi înainte de a fi reinstituite
prin reglementãri externe impuse, în mod special de
cãtre Comitetul de Supraveghere Bancarã de la Basel,
existau tehnici suficient de dezvoltate, cum ar fi uti-
lizarea valorii riscului determinatã de alte tipuri de
companii.

Prin contrast, tehnicile de management al riscurilor
utilizate în alte sectoare, cum ar fi în sectoarele non-
financiare, sunt cu mult mai puþin dezvoltate. În orice
caz, managerii pot susþine cã au luat în calcul
riscurile, dar încrederea lor în capacitãþile proprii
poate fi eronatã atâta vreme cât ei se rezumã doar la a
recunoaºte riscurile cel mai uºor de identificat ºi cuan-
tificat, ceea ce va conduce inevitabil la adoptarea unor
decizii distorsionate. Sã comparãm, spre exemplu,
succesul constant al companiei americane General
Electric în managementul riscurilor printr-o creºtere
profitabilã în ultima parte a secolului XX, cu echiva-
lentul britanic al acesteia, compania General Electric -
Marconi, în aceeaºi perioadã. În primul rând, timp de
20 ani, compania britanicã a fost slãbitã de eºecul con-
stant de a-ºi asuma riscuri, dupã care a ajuns în pra-
gul colapsului prin asumarea excesivã a unor riscuri
financiare ºi strategice în ultimii ani. Deci, implicaþiile
ilustrate în acest exemplu constau tocmai atât în riscul
de a nu face nimic, cât ºi în riscul de a face ceva.

Riscurile afecteazã toate aspectele operaþiunilor unei
companii. Companiile sunt conºtiente de implicaþiile
preþului de plãtit pentru a-ºi putea atrage finanþarea.
Dar le afecteazã ºi reputaþia. Sunt credibile? Au capa-
citatea sã vândã? Îºi vor continua existenþa pe piaþã
dacã se întâmplã ceva rãu cu un anume produs? Cu
achiziþiile? Le vor putea plãti? Vor putea sã-ºi remu-
nereze sau sã angajeze personalul? Cât de sigur este
locul de muncã?

Aptitudinile consiliului de administraþie în ceea ce
priveºte identificarea ºi selecþia riscurilor pe care este
dispus sã le accepte – apetitul pentru risc – precum ºi
maniera a gestiona acest apetit pentru risc sunt fun-
damentale pentru strategia companiei. Sã te descurci
cu o asemenea problemã înseamnã sã fii pus sã alegi
între: eliminarea, tolerarea, minimizarea, diversifi-
carea, hedging-ul, asigurarea sau transferul riscurilor. 

Dupã cum se poate observa, lista de mai sus oferã o
gamã suficient de largã de posibilitãþi pentru a face
faþã riscurilor. Multe dintre ele, cum ar fi asigurarea,
sunt foarte cunoscute ºi utilizate de foarte multã
vreme. Unul dintre colegii mei de la London Business
School, John Kay, a demonstrat cã „Negustorul din
Veneþia“ ar fi fost o piesã de teatru cu un subiect total
diferit dacã, pe vremea aceea, ar fi existat asigurãri de
transport maritim, de care sã fi beneficiat Antonio din
Veneþia, în secolul al XVI lea.

Alte variante, cum ar fi hedging-ul, au devenit cunos-
cute în vremuri în care au apãrut tranzacþiile tip
„swing”10 pe valute sau pe preþurile materiilor prime,
specifice inclusiv momentului actual. 

Alte modalitãþi, precum cea referitoare la transferul
riscului, sunt mai puþin cunoscute, pentru cã ele apar
în corelaþie cu produse complexe, cum ar fi în
derivatele riscurilor de creditare. Zonele cãrora a tre-
buit sã le facem faþã acopereau domenii de la ma-
nagementul expunerii valutare pânã la utilizarea
ratelor de discount ajustate la riscuri aferente
investiþiilor. Am inclus aici managementul con-
tractelor pe termen lung care puteau expune firma în
faþa unor pierderi semnificative, fie cã este vorba de
un furnizor sau un client de-al sãu. Opþiunea de a se
implica într-un fond de pensii comporta de asemenea
un risc pentru companie de a suporta deficitul. O ilus-
trare a faptului cât de variatã poate fi gama domeni-
ilor care trebuie acoperite ºi activitãþile care trebuie
întreprinse pentru a le acoperi este datã prin urmã-
torul exemplu. Este vorba de o companie imobiliarã
în Marea Britanie; ºtiu cã piaþa imobiliarã reprezintã
actualmente un subiect „fierbinte” în România.
Aceastã companie a identificat 12 tipuri de risc, pre-
cum ºi modalitãþile de a le face faþã. Soluþiile pentru
atenuare pe care le-a identificat includ, spre exemplu,
cercetarea internã ºi externã pentru riscurile de piaþã,
stabilirea unui set de indicatori cheie de performanþã
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10 Tranzacþiile swing pe valute, spre exemplu, au ca scop obþinerea unui avantaj din fluctuaþiile pe termen scurt identificate
în cadrul tendinþelor majore. Aceste fluctuaþii pot dura de la câteva zile, pânã la maximum o sãptãmânã.



pentru riscul asociat gestionãrii activelor, participarea
în organizaþiile sectoriale pentru riscul asociat regle-
mentãrilor, monitorizarea ºi aplicarea efectivã a limi-
telor de finanþare pentru riscul cu privire la dez-
voltare, o politicã a resurselor umane activã pentru
riscul cu privire la resursele umane, planuri contin-
gente pentru riscurile cu privire la domeniul IT ºi pro-
grame privind managementul relaþiilor pentru relaþi-
ile cu toþi deþinãtorii de interese. 

În procesul de identificare a riscului care trebuie ges-
tionat, clasificarea convenþionalã cuprinde riscuri
strategice, riscuri financiare ºi riscuri operaþionale.
Acesta este un punct de plecare folositor, dar ar fi mai
înþelept sã nu se punã un accent excesiv pe clasifi-
carea riscurilor. Spre exemplu, o seamã de circum-
stanþe diferenþiazã riscul legal, care ar putea fi un risc
operaþional sau ar putea fi un risc financiar. De
asemenea, multe tipuri de risc sunt corelate între ele.
Spre exemplu, sã luãm în considerare riscul opera-
þional asociat combustibililor. Dar, având în vedere
faptul cã, actualmente, combustibilul carburanþii au
devenit o problemã de supravieþuire pentru unele
companii aeriene low-cost, riscul devine unul strate-
gic. Cheia succesului în managementul riscului, mai
ales pentru întreprinderile mici ºi mijlocii, constã în
înglobarea acestuia în toate activitãþile de zi cu zi ºi la
nivelul tuturor structurilor de conducere. Spre exem-
plu, obiectivele generale ale companiei trebuie sta-
bilite ca parte a strategiei corporative ºi în bugetul
anual, dupã cum am mai menþionat, pentru a reflecta
apetitul pentru risc, În acest sens, voi lua exemplul
Bãncii Angliei. Am fost preºedintele comitetului pen-
tru risc al Bãncii Angliei, comitet alcãtuit cu scopul de
a elabora un cadru general al riscurilor. Atunci am
decis cã, dupã doi ani, în care vom fi avut cadrul ge-
neral al riscurilor, sã dizolvãm comitetul pentru risc ºi
sã integrãm operaþiunile sale în activitãþile comitetu-
lui de audit, întocmai pentru cã nu vroiam sã separãm
riscul de operaþiunile obiºnuite ale bãncii. Am simþit
cã era extrem de important ca riscul sã facã parte din
activitatea cotidianã a tuturor celor care muncesc la
Banca Angliei.

Dupã cum, am menþionat deja, una dintre modalitã-
þile în care o companie se expune riscului prin luarea
deciziilor constã în calculul profitului economic. Prin
încorporarea costului capitalului ajustat la risc, tehni-
ci precum valoarea economicã asigurã o legãturã cu

valoarea pentru acþionari, precum ºi fundamentul
efectiv al alegerii între alternative. Prin urmare, su-
gerez cã organizaþia însãºi ar trebui sã decidã asupra
„apetitului“ sãu pentru risc ºi apoi sã-l asimileze, prin
calculele aferente profiturilor economice, în procesele
decizionale din interiorul organizaþiei. Cu toate aces-
tea, spre surprinderea mea, utilizarea acestor tehnici
rãmâne foarte limitatã ºi multe companii preferã sã se
bazeze întru totul pe metode informale. Nu spun cã
îmbunãtãþirea necesitã mai multe cifre. Evaluarea
riscului trebuie sã constea într-o combinaþie între cifre
ºi comentarii. Existã, într-adevãr, un pericol: puþini se
vor baza pe un singur indicator – cum ar fi VaR11 – la
fel cum se bazeazã pe profit sau pe fluxul de lichidi-
tãþi. Prin urmare, procesul decizional va fi distorsio-
nat ºi organizaþia va fi supusã riscului.

Cât de bine poate judeca o organizaþie 
capacitatea ei de a face faþã riscurilor?

„Cât de bine poate judeca o organizaþie capacitatea ei
de a face faþã riscurilor?“ ... Un punct de plecare l-ar
constitui asigurarea cã procesele de management al
riscurilor, cum ar fi raportarea riscurilor, conºtienti-
zarea riscurilor etc. sunt aplicate. Dar elementul cheie
de mãsurare al succesului constã în rezultatele acestor
procese, ceea ce nu înseamnã doar considerarea
frecvenþei ºi a severitãþii pierderilor. Trebuie de
asemenea, luate în calcul ºi oportunitãþile pierdute.
Prin urmare, o evaluare echilibratã presupune analiza
atât a ceea ce este a funcþionat greºit, cât ºi a ceea ce a
funcþionat bine, pentru a se constata dacã se profitã de
oportunitãþile ivite, respectiv dacã frecvenþa ºi severi-
tatea oricãror pierderi sau probleme corespund apeti-
tului pentru risc al organizaþiei. Dacã frecvenþa ºi
impactul oportunitãþilor de care s-a profitat ºi a
pierderilor suferite sunt mult mai mari sau mult mai
mici decât nivelul lor planificat, se obþin unele dovezi
ale faptului cã riscul nu a fost bine gestionat. Realist
vorbind, aceasta ar fi o problemã care þine mai mult
de calitate, decât de evaluarea cantitativã. În procesul
de evaluare a succesului managementului riscurilor,
urmãtorii factori trebuie luaþi în considerare: cultura
riscului, succesul companiei de a comunica apetitul
pentru risc ºi de a-l corela cu mecanismele de stimu-
lare, precum ºi asigurarea cã apetitul pentru risc este
bine înþeles ºi utilizat. Existenþa tehnicilor reprezintã
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11 Value at Risk – indicã pierderea maximã determinatã pentru o probabilitate datã de un anumit nivel de încredere, pe un
orizont de timp prestabilit



o condiþie necesarã pentru a demonstra cã riscurile
sunt gestionate, dar nu ºi suficientã, de vreme ce suc-
cesul managementului riscurilor depinde de maniera
de utilizare a acestor tehnici.

Cel de-al treilea punct, pe care îl voi prezenta pe scurt,
constã în corelaþia dintre risc ºi recompensa individu-
alã. Acest principiu se aplicã atât companiilor, cât ºi
persoanelor care lucreazã în cadrul companiilor.
Pentru companii, elementul de risc poate fi explicat
prin recursul la teoria agenþiei, care descrie relaþiile
dintre principal ºi agent. Acþionarii – în calitate de
principal – îºi asumã riscurile prin apelul la angajaþi –
în calitate de agenþi. Recompensele prevãzute în con-
tractele de muncã au scopul de a alinia interesele
diferite, inclusiv apetitul diferit pentru risc al acþio-
narului, respectiv al angajatului. Pentru indivizi, re-
compensa are rolul de a-i încuraja sã aibã perfor-
manþe mai bune în interesul acþionarilor ºi, totodatã,
le supune veniturile viitoare unor riscuri. Presupu-
nând cã indivizii au o aversiune faþã de risc, angajaþii
ar trebui compensaþi cu o primã de risc, din cauza
incertitudinilor asociate veniturilor lor viitoare. Nu
ºtiu dacã se întâmplã ºi în România, dar cu siguranþã
în Marea Britanie, virtual, toate posturile de muncã au
un element de performanþã ataºat. Este fascinant, în
opinia mea, faptul cã foarte puþini oameni înþeleg cã
angajaþii îºi supun propriul venit riscului ºi cã existã
implicaþii ale acestui fapt. 

Riscul individului este exacerbat dacã existã
contracte ineficiente care nu echilibreazã
costurile asumãrii riscului cu recompensele
prevãzute.

Riscul individului este exacerbat dacã existã contracte
ineficiente care nu echilibreazã costurile asumãrii
riscului cu recompensele prevãzute. Elementul de
performanþã prevãzut în contracte ar putea fi, de
asemenea, afectat de dificultãþile de a defini perfor-
manþele ºi disparitatea informaþiilor despre acestea,
dând naºtere a douã fenomene foarte discutate de
economiºti: selecþia adversã ºi hazardul moral. 

Multe scheme de angajare cautã sã alinieze riscurile
asociate recompenselor pentru angajaþi ºi acþionari,
dintre care, emisiunea de opþiuni pe acþiuni disponi-
bile executivului superior este cea mai cunoscutã.
Legãtura dintre risc ºi recompensã este foarte diferitã
pentru cele douã grupuri. Acþionarii sunt supuºi unui

risc mult mai mic, dat fiind faptul cã ei îºi pot diversi-
fica portofoliile prin vânzarea acþiunilor lor. Angajaþii,
pe de altã parte, au tendinþa sã fie mult mai puþin to-
leranþi faþã de risc ºi, neavând posibilitatea de a-ºi
diversifica propriul lor risc de angajare de o manierã
similarã cu cea a acþionarilor, sunt vulnerabili la eºe-
cul proiectelor personale. Întreruperea contractului
de muncã este, de departe, mult mai riscantã compara-
tiv cu situaþia în care acþionarul ºi-ar vinde acþiunile.

Cea mai multã atenþie a publicului cu privire la
aceastã problemã s-a concentrat asupra recompen-
selor acordate directorilor executivi din cadrul com-
paniilor mari cotate la bursa de valori.

Nu ºtiu dacã acest lucru se întâmplã în România, dar
sunt foarte sigur cã se întâmplã în majoritatea þãrilor
pe care le cunosc. Sumele mari de bani care au fost
oferite angajaþilor, mai ales atunci când profiturile au
scãzut, au constituit motivul unor acuze precum cã
acele plãþi ar fi fost fãcute pentru eºecul companiilor
respective. În astfel de cazuri, este evident cã riscul ºi
recompensa pentru directorii executivi nu au fost
corelate într-un mod just. Gestiunea relaþiei risc-re-
compensã ºi asigurarea transparenþei privind stimu-
lent-performanþã reprezintã esenþa rolului comitetu-
lui de remunerare. Acest comitet trebuie sã acþioneze
astfel încât sã rezolve astfel de situaþii prin stabilirea
unor scheme de recompensare. În termeni economici,
aceasta presupune stabilirea unui contract eficient
prin echilibrarea riscurilor cu recompensele. Existã
totuºi o mulþime de capcane pentru comitetele de
remunerare. Una dintre ele constã în eºecul de a iden-
tifica condiþiile de risc, ceea ce creeazã o problemã
mare. Spre exemplu, aºa cum s-a întâmplat la finele
anilor 90, sau chiar mai de curând, câºtigurile uriaºe
asociate preþurilor acþiunilor au condus la efectuarea
unor plãþi mari cãtre directorii executivi, pe când
evoluþia preþului acþiunilor pare sã fi fost generatã
doar de o circumstanþã de exuberanþã a pieþei. Printre
cauzele acestor evoluþii au fost identificate: stabilirea
unor obiective prea uºor de atins, stabilirea unor re-
compense prea mari, respectiv corelaþia cu perfor-
manþa a fost prea slabã. Aceste chestiuni, oarecum
vechi, au revenit în actualitate odatã cu accentul tot
mai mare pus în ultimii 15 ani pe practicile de guver-
nanþã corporativã, care au lãrgit aria de raportare a
companiilor ºi, prin urmare, au creat un risc de
afectare a reputaþiei. În timp ce problema reputaþiei
este mai puþin semnificativã pentru companiile care
nu sunt cotate. corelarea recompenselor individuale
cu performanþele în cadrul acestor companii nu este
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mai puþin controversatã din punct de vedere intern.
Angajarea consultanþilor pe probleme de remunerare
este consideratã nu numai o soluþie de a îmbunãtãþi
schemele de recompense, dar ºi o posibilitate de a
limita riscurile externe asociate reputaþiei ºi nemulþu-
mirile interne prin alinierea la practicile din celelalte
companii. Alte aspecte, cum ar fi stabilirea obiec-
tivelor ºi aplicarea lor la toate nivelele, precum ºi
capacitatea de a echilibra riscurile ºi recompensele
într-o manierã perceputã a fi corectã reprezintã fun-
damentul oricãrei scheme bune de recompensare. În
timp, acestea devin tot mai sofisticate ca reacþie la pre-
siune. Totodatã, îndoielile persistente ºi larg rãspân-
dite cu privire la asemenea scheme ºi ipotezele care
stau la baza formulãrii lor dovedesc cã este un dome-
niu dificil de gestionat de cãtre departamentele de
resurse umane ale companiilor.

Câteva concluzii

În fine, permiteþi-mi sã fac o încheiere! În cartea Ce
este managementul?, autorul susþine cã fãrã inovaþie ºi
fãrã asumarea riscului nu ar exista progres economic.
Disciplina managementului ajutã la creºterea proba-
bilitãþii ca inovaþiile din domeniul afacerilor riscante

sã dea rezultate. Este practic imposibil sã separi ma-
nagementul de risc sau sã afirmi cã riscul nu ar trebui
luat în calcul în evaluarea performanþei ºi în procesul
de luare a deciziilor. Pe parcursul expunerii mele, am
abordat relaþia risc - performanþã din trei perspective.
Prima, a evidenþiat necesitatea de a include elementul
de risc în toate raportãrile comparative ale unei com-
panii: dacã este posibil, sã fie luat în considerare în
formulele de calcul ale indicatorilor ºi, în toate
cazurile, sã fie prezentat într-o manierã descriptivã în
cadrul comentariilor. 

A doua perspectivã a subliniat nevoia de integrare a
managementului riscurilor în afacere, inclusiv
mãsurarea performanþei, care nu trebuie tratatã ca o
opþiune suplimentarã. Managementul riscurilor nu
înseamnã evitarea riscurilor, ci acceptarea faptului cã
nu toate riscurile pot fi cuantificate. Cea de-a treia
perspectivã a adus în prim plan tratamentul riscurilor
ca element esenþial în recompensele acordate anga-
jaþilor în funcþie de performanþã. 

Unii investitori ºi mult mai mulþi manageri sunt de
pãrere cã evaluarea sistematicã a riscului este exage-
ratã. Ei cred cã experienþa ºi instinctele îi vor ajuta sã
rãzbatã. Eu cred cã o astfel de viziune este extrem de
riscantã.
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Apreciaþii specialiºti clujeni,
prof.univ.dr. Iacob Petru PÂNTEA
ºi prof.univ.dr. Gheorghe BODEA,
oferã practicienilor o lucrare ex-
trem de utilã. 

În prefaþa cãrþii, autorii precizeazã: 

„România aplicã, încã de la 1 ianu-
arie 2006, reglementãri contabile
conforme cu Directivele Contabile
Europene, aprobate prin OMFP
nr.1752/17.11.2005, cãruia i s-au
adus, pe parcurs, mai multe modi-
ficãri ºi clarificãri.

Utilizatorii acestor reglementãri au
avut posibilitatea ca, pe mãsura
scurgerii timpului, sã cunoascã ºi
sã aplice corect conþinutul lor.

Organele de specialitate abilitate
au depus eforturi apreciabile pen-
tru propagarea prin publicaþii, 
cursuri ºi instruiri cu teoreticienii ºi
practicienii contabili, a conþinutului
ºi modului de aplicare a prevederi-
lor la care ne referim.

Mai mulþi slujitori ai contabilitãþii au
publicat, prin articole ºi cãrþi, mate-
riale fragmentare ºi complexe,
pentru înþelegerea ºi aplicarea
acestor reglementãri contabile în
România.”

Autorii lucrãrii au oferit pieþei, în
martie 2006, o carte cu titlul Con-
tabilitatea financiarã româneas-
cã conformã cu Directivele euro-
pene. 

În anul 2007 au realizat o nouã
ediþie a acestei lucrãri (a II-a),
revizuitã ºi actualizatã.

„În anul 2008, oferim ediþia a III-a
actualizatã faþã de primele materi-
ale, cu noutãþile de ordin contabil ºi
fiscal apãrute pânã la 10 martie
2008."

Noi apariþii editoriale
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Introducere
În articolul cu titlul Auditarea situ-
aþiilor financiare – o abordare ba-
zatã pe risc, publicat în numãrul
7/2008 al revistei Audit Financiar“,
am prezentat în detaliu aspecte re-
feritoare la abordarea bazatã pe risc

a auditului ºi am explicat operaþiu-
nile care se desfãºoarã ca parte a
procesului de pregãtire a auditului
când este adoptatã aceastã abor-
dare. În acest articol voi prezenta
mai în detaliu abordarea bazatã de
riscul afacerii ºi, de asemenea, acti-
vitãþile care sunt întreprinse ca par-
te a planificãrii auditului atunci
când este adoptatã aceastã abor-
dare.

Ca ºi în cazul oricãrei alte abordãri
a auditului situaþiilor financiare,
dacã un auditor care adoptã o abor-
dare bazatã pe risc doreºte sã asi-
gure un audit eficient ºi eficace
atunci acesta trebuie sã se asigure
cã procesul de audit este bine pla-
nificat. Auditorul trebuie sã fie con-
ºtient de afirmaþiile „planificarea
adecvatã duce la performanþã
adecvatã” ºi „planificarea slabã
duce la performanþã slabã”, care
sunt pertinente în special când sunt
aplicate unei misiuni de audit.
Rãmâne totuºi întrebarea referi-
toare la ce semnificã „planificare
adecvatã” în ceea ce priveºte misi-
unea de audit.

ISA 300 Planificarea auditului situaþi-
ilor financiare stabileºte standardele
ºi oferã instrucþiuni referitoare asu-
pra consideraþiilor ºi activitãþilor
aplicabile în planificarea auditului

Auditul 
ºi planul de audit,
abordate pe baza 
riscului afacerii

The Business Risk
- Based Approach 

to an Audit and Audit Planning 

This is the second article of the series on risk-based auditing and audit evidence.

In this second article, I explain the business risk-based approach in more detail, and

explain the activities that are undertaken as part of audit planning when this approach

is adopted. This article explains each of these planning activities in the context of an

audit assignment where a business risk-based approach to the audit has been adopt-

ed. To help explain and illustrate the practical application of these activities, a modified

version of a real scenario will be used. 

Typically, determining an audit strategy and the planning of an audit are (more often

than not) dynamic processes, and auditors should be aware that the audit procedures

which form part of the initial strategy or plan may not be carried out, or, conversely,

may be extended as a consequence of findings from initial tests.

I hope that, by careful study of this article, the auditors will gain a better understand-

ing of the various aspects of audit planning when applied with a business risk-based

approach to an audit, and will therefore be in a better position to apply these princi-

ples.

Key words: business risk-based approach,  audit plan, overall audit strategy, 

non-current asset, liabilities 

Abstract

Cuvinte cheie:
abordare pe baza riscului

afacerii, plan de audit, 
strategie generalã de audit,

active necurente, 
pasive 

Brian PINE, examinator ACCA
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situaþiilor financiare. ISA 300 sta-
bileºte în detaliu procesele de pla-
nificare pe care un auditor ar trebui
sã le deruleze. Pe scurt, activitãþile
de planificare ar trebui sã cuprindã:

- stabilirea unei strategii gene-
rale de audit

- dezvoltarea a unui plan de
audit cu scopul de a reduce
riscul de audit la un nivel
scãzut acceptabil

- actualizarea continuã a stra-
tegiei generale de audit ºi a
planului auditului pe tot par-
cursul misiunii de audit 

- îndrumarea ºi supraveghe-
rea echipei care desfãºoarã
auditul ºi revizuirea activi-
tãþii acesteia

- documentarea strategiei ge-
nerale a auditului ºi a planu-
lui de audit

- comunicarea cu cei care sunt
responsabili cu guvernanþa ºi
cu managementul organiza-
þiei care este auditatã

Acest articol explicã fiecare dintre
aceste activitãþi în contextul unei
misiuni de audit în care a fost
adoptatã o abordare bazatã pe
riscul afacerii. Pentru a sprijini ºi
ilustra aplicarea practicã a acestor
activitãþi vom folosi scenariul de
mai jos:

Finch Co este un client de audit al
Tidua Co ºi gestioneazã opt ho-
teluri în locaþii diferite din þarã.
Urmãtoarele informaþii fac referire
la activitatea companiei pe parcur-
sul anului încheiat la 31 martie
2008.

1. Ca urmare a demisiei directoru-
lui executiv ºi a directorului
financiar, în aprilie 2007 au fost
numiþi doi noi directori. Noul
director executiv are o experi-
enþã vastã în domeniul hotelier

ºi adoptã un stil de management
agresiv ºi insistent, în timp ce
noul director financiar este un
contabil necalificat, cu experi-
enþã limitatã în domeniul hote-
lier.

2. Directorii companiei, adminis-
traþia centralã ºi departamentul
financiar-contabil au birourile în
sediul central al companiei ºi
plata salariilor cãtre toþi anga-
jaþii împreunã cu plãþile cãtre
toþi furnizorii companiei sunt
efectuate din aceastã locaþie.
Personalul financiar contabil
din fiecare hotel depune înca-
sãrile hotelului în contul com-
paniei de la sucursala localã a
bãncii.

3. Sistemul contabil al companiei,
care cuprinde registre contabile
în care sunt complet integrate
plãþile ºi încasãrile, se bazeazã
pe vânzãrile zilnice ºi infor-
maþiile contabile introduse la
calculatoarele din fiecare hotel
pentru a fi transferate cãtre un
computer central securizat din
cadrul departamentului con-
tabil de la sediul central. Noul
director financiar a schimbat
unele dintre controalele gene-
rale ale sistemului, inclusiv pe
acelea legate de utilizarea calcu-
latoarelor din cadrul hotelurilor
companiei.

4. Compania opereazã o politicã
de platã cash sau prin card ban-
car pentru clienþii non-corpora-
tivi, condiþii pentru obþinerea de
credit fiind oferite doar clien-
þilor corporativi.

5. Pachetul salarial al fiecãrui di-
rector al companiei prevede
plata unui bonus bazat pe profi-
turile companiei. Similar, pa-
chetul salarial al fiecãrui direc-

tor general de hotel prevede
plata unui bonus bazat pe profi-
turile hotelului în care aceºtia îºi
desfãºoarã activitatea.

6. Au fost angajaþi contractori
independenþi pentru a construi
un hotel nou pe un teren care
era deja în proprietatea com-
paniei. Lucrãrile au început în
aprilie 2007 ºi noul hotel a fost
deschis publicului în ianuarie
2008.

7. Fiecare hotel oferã urmãtoarele
facilitãþi: restaurant, salã de
sport, sãli de conferinþã ºi întâl-
niri. Compania deþine tot te-
renul ºi clãdirile hotelurilor. Pe
parcursul anului s-au executat
lucrãri de extindere substanþiale
la douã hoteluri pentru a crea
spaþiu suplimentar pentru re-
staurant, în timp ce la un al
treilea hotel a fost construitã o
piscinã.

8. În conformitate cu politica com-
paniei, la toate hotelurile se
desfãºoarã programe continue
de reparaþii, întreþinere ºi înlo-
cuire a mobilierului ºi echipa-
mentelor.

9. În noiembrie 2007, un caz de
toxi-infecþie alimentarã în unul
dintre cele mai mari hoteluri din
cadrul companiei a dus la in-
ternarea în spital a opt dintre
clienþii acestuia. Directorii de la
Finch Co au primit consiliere
juridicã în aceastã problemã ºi li
s-a confirmat faptul cã este
probabil sã fie plãtite compen-
saþii financiare de cãtre com-
panie pentru a stinge acþiunile
legale care au fost declanºate
împotriva companiei în acest
sens. În orice caz, este puþin
probabil ca aceste acþiuni legale
sã se soluþioneze înainte de
decembrie 2008.
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Stabilirea unei strategii
generale de audit 

Este important de notat cã strategia
generalã pentru auditul situaþiilor
financiare ale Finch Co pentru anul
care s-a încheiat la 31 martie 2008
stabileºte extinderea, durata ºi
direcþia auditului ºi oferã sprijin
pentru dezvoltarea unui plan mai
detaliat de audit. Acceptând cã o
abordare bazatã pe riscul afacerii
urmeazã a fi adoptatã pentru audit,
problemele specifice care trebui
luate în calcul includ:

a. extinderea misiunii de audit,
de exemplu:

i. cerinþele specifice de rapor-
tare financiarã pentru indus-
tria hotelierã, incluzând posi-
bilitatea unei raportãri obli-
gatorii cãtre organismele care
reglementeazã activitatea în
acest domeniu;

ii. numãrul hotelurilor care ur-
meazã a fi vizitate de cãtre
echipa de audit;

iii. probabila utilizare a probelor
de audit obþinute în audituri
anterioare;

iv. utilizarea tehnologiei infor-
maþiei de cãtre Finch Co,
disponibilitatea datelor (pen-
tru a fi testate), probabilitatea
utilizãrii tehnicilor de audit
bazate pe calculator;

v. disponibilitatea personalului
relevant al Finch Co pentru a
asista personalul Tidua Co în
timpul investigaþiilor de
audit.

b. obiectivele de raportat, durata
auditului ºi comunicaþiile soli-
citate, ca, de exemplu:

i Programul în baza cãruia
Finch Co raporteazã mem-
brilor sãi detaliile referitoare

la auditarea situaþiilor finan-
ciare;

ii. solicitarea de a þine la curent
managementul cu stadiul
derulãrii auditului ºi organi-
zarea de întâlniri pentru a
discuta obiectivele ºi, de ase-
menea, pentru a discuta asu-
pra naturii, dimensiunii ºi
duratei revizuirii activitãþii
desfãºurate

iii. încurajarea comunicãrilor ºi
informãrilor între membrii
echipei de audit, incluzând
în acestea detalii asupra na-
turii ºi duratei verificãrilor
activitãþii desfãºurate.

iv. solicitarea sau probabilitatea
de a comunica cu terþi 

c. direcþia auditului

Auditorii financiari trebuie sã ia în
calcul cã problemele analizate la
aliniatul (a) ºi (b) sunt aspecte co-
mune variilor abordãri ale auditu-
lui pe care Tidua Co le-ar putea
adopta pentru auditarea situaþiilor
financiare a Finch Co ( a se revedea
articolul publicat anterior Auditarea
situaþiilor financiare – o abordare
bazatã pe risc). În mod similar, ar
trebui formulate o serie de conside-
raþii cu privire la stabilirea nivele-
lor de materialitate.

Unicitatea abordãrii bazate de
riscul afacerii decurge din solici-
tarea ca auditorii sã efectueze eva-
luãri ale riscului erorilor materiale
la nivelul situaþiilor financiare ºi al
declaraþiilor, utilizând abordarea
„de sus în jos” ( a se revedea arti-
colul publicat anterior Auditarea
situaþiilor financiare – o abordare ba-
zatã pe risc).

Din informaþiile scrise furnizate
despre Finch Co, dacã Tidua Co
adoptã o abordare bazatã pe riscul
afacerii în auditarea situaþiilor

financiare a Finch Co pentru aceº-
tia ar trebui sã fie capabili sã identi-
fice riscurile inerente existente în
situaþiile financiare, aºa cum sunt
listate în Tabelul 1, din pagina 22.

Auditorii ar trebui sã reþinã faptul
cã atunci când se identificã riscurile
inerente care survin ca o consecinþã
a fiecãrui risc al afacerii, Tidua Co
va pune accent sporit asupra ariilor
din declaraþiile financiare în care
activele ar putea fi semnificativ su-
praestimate ºi ariile în care pasivele
ar putea semnificativ subestimate.
Acest lucru se datoreazã faptului cã
existenþa oricãrei dintre situaþiile
mai sus menþionate ar putea duce
la declararea unui profit supraesti-
mat pentru anul încheiat.

Pentru a preveni materializarea
riscurilor afacerii mai sus menþion-
ate, directorii de la Finch Co ar fi
trebui sã implementeze un sistem
efectiv de control intern, care sã
demonstreze variile atribute stan-
dard cu care ar trebui sã fie fami-
liarizaþi toþi auditorii (cum ar fi, se-
gregarea îndatoririlor, controalele
autorizãrilor sau verificãrile con-
tabile interne). Într-adevãr, acest
sistem de control intern va fi verifi-
cat ºi evaluat de cãtre Tidua Co
atunci când vor fi determinate
nivelele de control ale riscului ºi
riscul general în ceea ce priveºte
situaþiile financiare existente.

Planul de audit
Înainte de a începe planificarea de-
taliatã a auditului, este imperios
necesar ca Tidua Co sã acumuleze
cunoºtinþe vaste asupra afacerii
companiei Finch Co. Acest fapt este
necesar pentru cã ar fi imposibil de
realizat o evaluarea solidã a nive-
lelor de risc fãrã a înþelege pe de-
plin compania ºi mediul de afaceri
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al acesteia. O astfel de înþelegere
solicitã analizarea unor aspecte,
cum ar fi industria hotelierã, pro-
bleme specifice de operare cu care
se confruntã Finch Co, etosul com-
paniei, structura managerialã a
acesteia, procedurile de guver-
nanþã ºi de sistem.

La final, Tidua Co va trebui sã cer-
tifice dimensiunea procedurilor
analitice pe care aceºtia trebuie sã
le deruleze înainte de formularea
opiniei de audit. Prin urmare, uti-
lizând modelul de risc al auditului,
aceºtia ar trebui sã ia în calcul
nivelul de risc al auditului pe care
sunt pregãtiþi sã îl accepte pentru
misiune, împreunã cu nivelul esti-
mat al riscului situaþiilor financiare
ºi apoi sã foloseascã factorul de
detectare a riscului rezultat pentru
a determina ºi documenta nivelele
planificate ale procedurilor anali-
tice. Finalizând aceastã sarcinã,
compania ar trebui sã fie capabilã
sã emitã un program iniþial al acti-
vitãþii planificate, detaliind proce-
durile de audit care urmeazã a fi
derulate, durata activitãþii ºi alo-
carea sarcinilor pentru fiecare
membru din echipa de audit.

Actualizarea continuã 
a strategiei generale 
de audit ºi a planului 

de audit
Aºa cum am arãtat în articolul
anterior, nu existã douã misiuni de
audit identice. Prin urmare, strate-
gia de audit ºi procedurile detaliate
de planificare derulate pentru au-
ditarea situaþiilor financiare ale
Finch Co vor diferi de acelea deru-
late în orice alt audit.

În mod normal, determinarea unei
strategii de audit ºi planificarea
unui audit sunt (în general) procese

dinamice ºi auditorii ar trebui sã fie
conºtienþi de faptul cã este posibil
ca procedurile de audit, care sunt
parte a strategiei iniþiale sau a pla-
nului, sã nu fie derulate sau, dim-
potrivã, pot fi extinse ca o con-
secinþã a rezultatelor testelor ini-
þiale.

De exemplu, pe parcursul unui
audit, o firmã de audit poate
descoperi activitatea frauduloasã
care a fost derulatã de cãtre un
director al companiei. 

Aceastã descoperire ar duce proba-
bil la schimbarea strategiei pentru
ce a rãmas de derulat în audit.
Similar, cu privire la Finch Co, în
timp ce rezultatul obþinut în urma
procedurilor de evaluare a riscului
iniþial, la capitolul active necurente,
a fost risc „scãzut” al situaþiilor
financiare, testãri ulterioare, legate
de existenþa activelor imobilizate,
ar fi putut revela faptul cã în mare
parte acestea nu existã.

O astfel de descoperire ar deveni o
preocupare majorã pentru Tidua
Co ºi, în consecinþã, nivelele plani-
ficate iniþial pentru testarea exis-
tenþei activelor imobilizate ar tre-
bui sporite pentru a putea aprecia
în mod adecvat acurateþea cifrelor
activelor noncurente declarate în
situaþiile financiare ale companiei.

Îndrumarea, 
supravegherea 

ºi revizuirea
Tidua Co ar trebui sã se asigure cã
existã o planificare adecvatã în ceea
ce priveºte natura, durata ºi dimen-
siunea îndrumãrii ºi supravegherii
personalului angajat în misiunea
de audit. 

În mare mãsurã, acest fapt va
depinde de capacitãþile ºi de com-

petenþele membrilor echipei de
audit, nivelul estimat de complexi-
tate al auditãrii situaþiilor financia-
re a Finch Co ºi de riscurile erorilor
materiale. 

Tidua Co poate gestiona nivelul
general al riscului auditului prin
alocarea ºi gestionarea eficientã a
resurselor de audit necesare pentru
derularea procedurilor analitice
detaliate; auditorii ar trebui, prin
urmare, sã þinã cont de importanþa
alocãrii resurselor, prin intermediul
angajãrii de auditori ºi de personal
auxiliar pentru aceastã misiune de
audit.

Dat fiind faptul cã Finch Co a anga-
jat un nou director executiv ºi un
nou director financiar în timpul
anului ºi cã aceste noi numiri
reprezintã semnificante riscuri ale
afacerii pentru companie, în mod
clar, ar fi prudent ca Tidua Co sã
includã în echipa de audit seniori ºi
personal cu experienþã care a lucrat
ºi anterior la auditurile desfãºurate
la Finch Co – sau cel puþin au o ex-
perienþã vastã în auditul financiar
desfãºurat în industria hotelierã. 

În conformitate cu nivelul estimat
de complexitate, sarcinile de audit
ar trebui atribuite adecvat mem-
brilor experimentaþi din echipã ºi
ar trebui luate toate mãsurile pen-
tru efectuarea unei verificãri simul-
tane a activitãþii, verificare efectu-
atã de cãtre persoane experimen-
tate, pentru a se asigura cã auditul
este finalizat conform planului ºi cã
toate obiectivele auditului sunt
îndeplinite.

Documentarea
Tidua Co ar trebui sã documenteze
strategia generalã ºi planul pentru
auditarea situaþiilor financiare a
Finch Co.

Auditul ºi planul de audit, abordate pe baza riscului afacerii
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Documentarea pentru strategia ge-
neralã a auditului ar trebui (în mod
normal) sã ia forma unui memo-
randum de planificare a auditului
pentru a fi distribuit tuturor mem-
brilor echipei de audit.

Acest memorandum ar trebui sã
conþinã un sumar al strategiei –
incluzând confirmarea adoptãrii
unei abordãri bazatã pe riscul de
afacere în ceea ce priveºte auditul.
De asemenea, acesta ar trebui sã
clarifice deciziile cheie în ceea ce
priveºte scopul general, durata ºi
conduita auditului.

Documentarea pentru planul de
audit ar trebui sã stabileascã detali-
ile referitoare la natura, durata ºi
dimensiunea procedurilor de eva-
luare a riscului ºi proceduri de
audit suplimentare pentru fiecare
tip de tranzacþie, balanþã ºi pre-
zentare contabilã semnificativã, în
urma evaluãrii riscurilor. În mod
ideal, Tidua Co ar trebui sã aibã un
program documentat al activitãþii
care urmeazã a se derula (un pro-
gram de audit), sau liste de verifi-
care a finalizãrii auditului create
special pentru auditarea situaþiilor
financiare a Finch Co. Dacã nu
existã, atunci managerul de audit
ar trebui sã conceapã programe
standard sau liste de verificare în
conformitate cu cerinþele specifice
ale auditului care se va desfãºura la
Finch Co.

Modificãrile semnificative ale stra-
tegiei originale de audit sau a pla-
nului detaliat de audit ar trebui do-
cumentate de cãtre Tidua Co. În
cazul în care apar modificãri, mo-
tivele care le-au determinat ar tre-
bui înregistrate cu seriozitate (a se
vedea capitolul de mai sus „Actua-
lizarea continuã a strategiei gene-
rale de audit ºi a planului de
audit”).

Auditorii ar trebui sã reþinã cã toatã
documentarea de planificare adu-
natã de cãtre Tidua Co în legãturã
cu auditul ar trebui îndosariatã la
secþiunea „Planificare” a „Dosarul
de audit curent 2008 pentru Finch
Co”.

Comunicãrile 
cu directorii 

de la FINCH Co
Auditorii ar trebui sã þinã cont de
faptul cã, indiferent de orice direc-
tivã de reglementare, cerinþa ca
Tidua Co sã comunice cu directorii
de la Finch Co în legãturã cu plani-
ficarea auditului este atât politi-
coasã, cât ºi pe deplin necesarã
pentru a îmbunãtãþi eficienþa ºi efi-
cacitatea auditului. O astfel de
comunicare, prin intermediul dis-
cuþiilor, ar acoperi în mod normal
punctele fundamentale, cum ar fi
disponibilitatea de spaþiu la birou-
rile firmei pentru echipa de audit,
durata procedurilor de audit (in-
cluzând îmbinarea activitãþii cu
disponibilitatea angajaþilor de la
Finch Co de a fi prezenþi atunci
când este necesar) ºi aranjamentele
necesare pentru a asigura accesul
liber al auditorilor la sistemele de
informaþii ºi comunicaþii la ore
adecvate.

Membrii echipei de audit care
comunicã cu directorii companiei
ar trebui sã fie conºtienþi de faptul
cã directorii nu trebuie sã aibã nici
o influenþã asupra strategiei de
audit sau asupra planului de audit
al Tidua Co. Prin urmare, ei trebuie
sã asigure cã discuþiile avute cu
aceºtia nu vor avea efecte care sã
conducã la compromiterea efi-
cienþei auditului. De exemplu,
atunci când se discutã cu privire la
durata procedurilor de audit, per-

sonalul care efectueazã auditul ar
trebui sã ia în calcul dacã estimarea
duratei procedurilor de audit ar
putea duce la compromiterea efi-
cacitãþii acestora.

Concluzia
La începutul acestui articol am
fãcut referire la întrebarea „Ce
înseamnã planificarea adecvatã în
ceea ce priveºte misiunea de
audit?” Am încercat sã rãspund la
aceastã întrebare concentrându-mã
asupra temei planificarea auditului
atunci când este combinatã cu o
abordare a auditului, bazatã pe
riscul afacerii. Sper ca prin studie-
rea amãnunþitã a acestui articol
auditorii vor cãpãta o mai bunã
înþelegere a variilor aspecte impli-
cate în planificarea auditului atunci
când sunt aplicate împreunã cu o
abordare a auditului bazatã pe
riscul afacerii ºi vor fi, prin urmare,
mai bine situaþi atunci când vor
aplica aceste principii problemelor
care vor apãrea în urmãtoarele mi-
siuni de audit la care vor participa.

Determinarea unei strategii de au-
dit ºi planificarea unui audit sunt
(în general) procese dinamice ºi
auditorii ar trebui sã fie conºtienþi
de faptul cã este posibil ca proce-
durile de audit, care sunt parte a
strategiei iniþiale sau a planului, sã
nu fie derulate sau, dimpotrivã,
acestea pot fi extinse ca o conse-
cinþã a rezultatelor testelor iniþiale
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Introducere
Tema pe care o abordãm, aceea a eticii profesionale a
auditorilor*, este vastã ºi foarte des dezbãtutã cu
ocazia întâlnirilor profesiei contabile. Cu toþii suntem
fãrã îndoialã conºtienþi de faptul cã, în lumea în care
trãim, este parcã din ce în ce mai greu pentru orice om
- ºi poate cu atât mai mult pentru un auditor financiar
- sã nu-ºi piardã „busola eticã”.

Etica se preocupã de ceea ce este bine ºi ceea ce este
rãu, de modul în care ar trebui sã ne trãim viaþa ºi
cum ar trebui sã ne comportãm cu cei de lângã noi.
Astfel, curentele care ne guverneazã activitatea eticã
sunt: 

Relativismul, care respinge ideea posibilitãþii de a obþi-
ne/dezvolta cunoºtinþe obiective ale principiilor
morale, sugerând în acelaºi timp cã toate afirmaþiile
morale sunt accentuat subiective ºi rezultã din cul-
turã, credinþã, convingere sau din sentimente. Rela-
tivismul recunoaºte ºi acceptã ideea cã fiecare culturã
are propriile reguli de funcþionare ºi, implicit, de com-
portament, ceea ce constituie un aspect important în
contextul afacerilor internaþionale.

Absolutismul, spre deosebire de relativism, se axeazã
pe principiul cã existã adevãruri obiective, universale,
aplicabile tuturor. De exemplu: religia, bazatã pe prin-
cipii general valabile, sau legea - ca punct de referinþã
în stabilirea principiilor etc.

Orice decizie eticã atrage dupã sine o acþiune, în urma
cãreia vor rezulta anumite consecinþe.

Teoria deontologicã judecã acþiunile întreprinse ºi este
preocupatã de aplicarea unor principii etice univer-
sale pentru determinarea unor reguli de conduitã,

O abordare 
structuratã 

a dilemelor etice
Dorina BADEA,
Senior Training

Consultant, BPP
Professional Education

Audit Evidence 
- Top Argument for Final Audit

Opinion 

The subject of the material, the professional ethics of auditors,
is a vast and very debatable one in all meetings and confer-
ences of the accounting profession. We are all aware that, in
the world we are living, is harder and harder for every individ-
ual and especially for the auditors not to loose their ethical
compass.

Ethics deals with right and wrong, with the way we should live
our lives and how should we behave with the ones next to us.

We react to problems and scandals and to every deviation we
respond with an improvement in the legislation to cover as
much as possible from the possible areas but in such a
dynamic environment where everything is moving so fast and
people have more and more ideas, more or less ethical, we
are asking ourselves: WHERE AM I? AM I BEHAVING ETHI-
CALLY OR NOT?

Only through permanent serf-review of the ethical behavior
and continuous improvement we can contribute to a better
world, to what we desire and what we are hoping for !

Key words: Independence, objectivity, integrity, 

quality professional services, confidentiality, avoid any action

that might discredit the profession

Abstract

Cuvinte cheie:
independenþã, obiectivitatea, integritatea, 

servicii profesionale de calitate, 
confidenþialitatea, evitarea oricãror acþiuni

care pot discredita profesia

* Sub forma unei succinte comunicãri, articolul „ O abordare structuratã a dilemelor etice“ a fost prezentat în atelierul „Etica pro-
fesionalã – independenþa auditorilor“, din cadrul Conferinþei internaþionale «Auditorul transfrontalier: profesionalism ºi
independenþã», din 11 aprilie 2008.
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menþionând anumite criterii, în funcþie de care acþiu-
nile pot fi judecate. Este sistemul prin care singurul
lucru care conteazã ºi în baza cãruia suntem judecaþi
îl reprezintã fapta în sine, fãrã a considera însã ºi con-
secinþele acesteia.

În contrast, abordarea teleologicã judecã aspectul etic
al unei situaþii nu în funcþie de acþiunea în sine, ci
dupã consecinþele acesteia. „Corect“ sau „greºit“
devin o chestiune de câºtig sau pierdere, de avantaj
sau dezavantaj pentru persoana în sine (egoism) sau
pentru majoritatea indivizilor (utilitarianism). 

Consideraþii practice 
privind atitudinea eticã 

a organizaþiilor
În cazul organizaþiilor, atitudinea eticã a acestora este
datã de mãsura în care organizaþiile îºi depãºesc obli-
gaþiile minime faþã de toate pãrþile interesate în activi-
tãþile întreprinse, lucru aplicabil dealtfel ºi firmelor de
audit.

În viziunea lui Johnson & Scholes, organizaþiile pot
avea patru grade diferite de dezvoltare a unei atitudi-
ni etice:

l O primã poziþie în care primeazã interesele pe ter-
men scurt ale acþionarilor (cum ar fi, generarea de
profituri pe termen scurt) este caracterizatã în spe-
cial prin limitarea la respectarea prevederilor
legale, orice extindere a conduitei etice apãrând
numai ca urmare a unor noi cerinþe legislative în
acest sens.

l Pe o treaptã superioarã se situeazã o atitudine ce
pune în prim plan interesele pe termen lung ale
acþionarilor (cum ar fi, crearea unei anumite ima-
gini, reputaþii). În acest caz, atitudinea eticã a or-
ganizaþiei se extinde peste limitele impuse de lege
fie din motive „promoþionale“, din dorinþa de a
ataºa organizaþiei o anumitã imagine, fie pentru
preîntâmpinarea eventualelor modificãri legisla-
tive nedorite.

l Satisfacerea pretenþiilor ºi aºteptãrilor tuturor
pãrþilor interesate, fãrã de care organizaþia nu ar
putea funcþiona ºi exista, reprezintã un al treilea
nivel de dezvoltare a unui comportament etic, în
care se þine seama ºi de interesele altor pãrþi decât
acþionarii.

l O ultima poziþie eticã este cea de „formator al
societãþii”, care include implicarea activã a organi-
zaþiei în rezolvarea problemelor societãþii prin
implicarea în procesul legislativ (lobbying) sau
prin influenþarea atitudinii etice a publicului larg.
Majoritatea companiilor private nu dispun de sufi-
cientã influenþã pentru a deþine un astfel de rol, o
astfel de atitudine fiind însã de aºteptat din partea
instituþiilor statului.

De fapt... 

Cine este responsabil de conduita eticã într-o
organizaþie? Individul sau controlul exercitat de
instituþiile guvernamentale?

Cui îi sunt organizaþiile rãspunzãtoare? Care
interese primeazã? Ale acþionarilor sau ale celor-
lalte pãrþi interesate?

Cum ar trebui sã ne mãsurãm performanþele?
Sunt rezultatele financiare suficiente? Este ade-
vãrat cã banii sunt totul?

Cât de importantã este reputaþia? Are reputaþia
impact asupra rezultatelor financiare? Dacã
observãm cã nu are nici un efect asupra indicato-
rilor ºi rezultatelor financiare, mai trebuie sã
facem eforturi pentru a avea o bunã reputaþie?

Cum ar trebui încorporat comportamentul etic
într-o organizaþie? Impus prin legi, norme sau
regulamente sau prin încorporarea în planul
strategic ºi în misiunea companiei?

Ca rãspuns la multiplele ºi variatele solicitãri ºi
presiuni venite de la numeroasele pãrþi interesate
de activitatea prestatã, companiile, organizaþiile,
corpurile profesionale au dezvoltat ºi publicat
coduri de comportament etic ce conþin o serie de
afirmaþii ºi specificaþii care stau la baza valorilor
companiei ºi explicã modul în care organizaþia
percepe ºi abordeazã datoriile pe care le are în
relaþia cu aceºtia.

Cu toate acestea, emiterea unui cod de comportament
etic, deºi necesarã, nu este totuºi suficientã pentru a
asigura o aplicare practicã ºi corectã a aspectelor pre-
vãzute fie pentru cã unele dintre regulile conþinute
sunt inflexibile ºi nepractice, poate nu suficient de
clare, fiind astfel percepute de angajaþi ca irelevante ºi
neaducând un plus de valoare mãsurabil în bani/pro-
fituri, fie, poate, pentru cã cei din jur preferã sã le
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Dilemele etice

ignore decât sã le aplice, fie întrucât sunt contrare cul-
turii organizaþiei, fie pur ºi simplu pentru cã nu se re-
gãsesc în comportamentul managementului. ªi atun-
ci... dacã pentru ei nu e bun... de ce ar fi pentru noi?!

Astfel, cu puþin ajutor dat de implicarea realã a con-
ducerii la nivel înalt ºi comunicarea acesteia cãtre toþi
angajaþii, împreunã cu stabilirea unor mãsuri stricte
de descurajare a comportamentului ce intrã în conflict
cu spiritul ºi detaliile codului ºi, respectiv, cu încura-
jarea atitudinii pozitive cu privire la noile reguli vor
avea drept rezultat reeducarea personalului în vede-
rea acceptãrii ºi aplicãrii sistemelor etice în cadrul
organizaþiei.

Principii etice 
elaborate de IFAC

În cazul auditorilor, având în vedere rolul lor central
în aplanarea conflictelor de interese în relaþia dintre
acþionari ºi manageri, IFAC a publicat principii etice
în baza cãrora aceºtia sã-ºi desfãºoare activitatea. 

Independenþa este un concept de o importanþã fun-
damentalã în relaþiile de afaceri ºi în conducerea cor-
poraþiilor. În cazul auditorilor, independenþa este cru-
cialã, având în vedere cã activitatea în sine ºi rezulta-
tul acesteia - raportul de audit garanteazã integritatea
cifrelor pe baza cãrora se iau decizii importante ºi
strategice. Rolul auditorilor este acela de a exprima o
opinie independentã asupra corectitudinii ºi credibi-
litãþii situaþiilor financiare ale organizaþiei ºi de a
raporta respectarea regulilor ºi normelor în vigoare. 

Obiectivitatea – auditorii întâmpinã întotdeauna
piedici care le ameninþã independenþa. Spre exemplu,
dacã deþin acþiuni într-o companie pe care o auditeazã
sau dacã o parte destul de mare din veniturile com-
paniei în care lucreazã provin de la un singur client
existã toate ºansele ca obiectivitatea auditorilor sã fie
erodatã. 

Integritatea - Auditorii trebuie sã fie cinstiþi ºi direcþi
atât în activitãþile pe care le întreprind, cât ºi în relaþi-
ile profesionale pe care le creeazã.

Este obligaþia auditorilor de a-ºi îmbunãtãþi în perma-
nenþã cunoºtinþele ºi aptitudinile profesionale, astfel
încât sã fie în permanenþã la un nivel suficient de ridi-
cat spre a putea asigura clienþilor sau angajatorului
sãu servicii profesionale de calitate, în conformitate
cu ultimele tendinþe practice, legale ºi tehnice. 

Auditorii trebuie sã respecte confidenþialitatea infor-
maþiilor obþinute în cursul activitãþilor întreprinse sau
prin intermediul relaþiilor de afaceri create ºi nu au
dreptul de a divulga aceste informaþii terþilor fãrã
aprobarea prealabilã a clientului sau numai în cazul
în care existã un drept sau o obligaþie legalã sau pro-
fesionalã în acest sens.

Auditorii trebuie sã acþioneze în concordanþã cu legile
ºi normele legale în vigoare ºi se impune evitarea
oricãror acþiuni care pot discredita profesia.

Ameninþãri 
la adresa principiilor etice 

fundamentale
Corpurile profesionale au identificat câteva ame-
ninþãri ce aduc atingere principiilor fundamentale ºi
au stabilit astfel câteva mãsuri de protecþie pentru
evitarea sau eliminarea lor, guvernate, pe de o parte,
de profesie ºi de legislaþie ºi, pe de altã parte, prin sis-
temul propriu de reguli ºi proceduri al clientului cu
care intrã în contact. Principalele ameninþãri la adresa
principiilor etice fundamentale au la bazã diverse
forme ale conflictului de interese.

Într-o lume nouã ºi complexã conflictele de interese
sunt multiple. Problema nu se limiteazã numai la con-
flictele de genul audit/non-audit. Partenerii implicaþi
pe aspectele fiscale din cadrul firmelor de audit ºi
contabilitate devin tot mai implicaþi într-un proces de
promovare agresivã a scutirii sau reducerii impo-
zitelor de platã, activitãþi pe care apoi auditorii
aceleiaºi companii trebuie sã le auditeze ºi sã emitã o
opinie, profitând astfel de eforturile de „vânzare“ ale
colegilor lor.

Recompense în cadrul parteneriatelor – birouri de
avocaturã, practici actuariale ºi alte parteneriate pro-
fesionale – au devenit tot mai personalizate, astfel
încât sã se poatã asigura cã veniturile cele mai mai
mari se vor repartiza celor care au adus volumul cel
mai mare de business. Spre sfârºitul anilor 1990, una
din marile firme de audit a stabilit ca obiective pentru
partenerii pe audit ai companiei vânzarea de servicii
non-audit clienþilor, nerealizarea obiectivelor atrã-
gând dupã sine o penalizare la salariu de 10%.
Aceastã abordare agresivã de creºtere prin stimula-
re/penalizare a fost metoda idealã de a transforma
„câinii de pazã“ în „cãþeluºi”.
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Consultanþii implementeazã sisteme informaþionale
financiare pe care colegii lor din divizia de audit vor
emite o opinie cu privire la efectivitatea sistemelor de
control intern, aspecte fundamentale în analiza
integritãþii situaþiilor financiare ale companiei.

Ameninþarea de reprezentare apare atunci când firma
se aflã în poziþia de a lua partea clientului într-o dis-
putã, acþionând în acest fel în calitate de reprezentant
al acestuia.

Munca auditorilor nu este tocmai uºoarã ºi nici plã-
cutã, iar pentru executarea acesteia în bune condiþii,
este necesarã o bunã colaborare cu conducãtorii
departamentului financiar-contabil, existând în acest
sens riscul inevitabil ca relaþia sã devinã prea apro-
piatã.

Riscul se extinde mai departe, pânã la acea situaþie în
care partenerul pe audit este invitat de cãtre client sã
se alãture echipei pe o poziþie de CFO sau orice altã
funcþie în care ar putea intra în contact cu firma de
audit.

Câteva exemple, 
de reþinut

Una dintre cele mai mari ameninþãri la adresa inde-
pendenþei auditorului apare atunci când firma de
audit are un aºa numit „client-minune”. Un client cu
creºtere rapidã, care este foarte activ pe piaþã ºi iniþi-
azã tranzacþii din ce în ce mai mari de achiziþii sau
cedãri de companii, va avea o nevoie crescândã de
servicii de audit ºi de alte servicii pe care firmele de
audit le pot oferi.

Un bun exemplu în ilustrarea acestei idei este cazul
binecunoscutei companii Vivendi Universal, care, sub
conducerea lui Jean-Marie Messier, a devenit fãrã
îndoialã clientul-minune al firmei de contabilitate
franceze Salustro Reydel.

Înainte de numirea lui Messier ca director general,
care a avut loc în 1994, Generale des Eaux, cum se
numea compania la acea vreme, se ocupa cu dis-
tribuþia apei ºi canalizarea. Messier a convertit aceastã
afacere într-un grup media global, prin achiziþii suc-
cesive într-un timp record, fiind prototipul directoru-
lui general hiper-activ ºi tentat de risc. Guillaume
Hannezo, directorul sãu financiar, i-a scris chiar la un
moment dat: „Am neplãcuta impresie cã aº fi pe locul
mortului într-o maºinã care merge în vitezã pe ser-

pentine.” La punctul maxim al acestei furii a achiziþi-
ilor, Vivendi deþinea studiourile Universal ºi editura
muzicalã omonimã din SUA, precum ºi pachete
importante de acþiuni la Cegetel, cel mai mare grup
de telefonie mobilã din Franþa, Canal Plus, cea mai
mare companie de televiziune cu platã din Europa ºi
BSkyB, compania de televiziune prin satelit a lui
Rupert Murdoch. Salustro-Reydel, care audita
Vivendi împreunã cu Arthur Andersen, a crescut în
urma clientului sãu. În 2001, firma obþinea 10% din
veniturile sale de 136 de milioane de euro de la
Vivendi, fiind în mod evident vulnerabilã în caz de
conflict cu clientul sãu.

În urma evenimentelor legate de cãderea Enron,
Comisia Operaþiunilor de Bursã (câinele de pazã al
securitãþii franceze) a simþit nevoia de a acorda mai
multã atenþie decât înainte situaþiilor financiare
extrem de complicate ale grupului Vivendi. 

Preocuparea principalã ºi imediatã a fost pachetul de
22% din acþiunile BSkyB, folosit ca garanþie pentru un
împrumut. Parþial ºi din motive fiscale, tranzacþiile
legate de acest împrumut erau structurate extrem de
alambicat, dând naºtere unor întrebãri dificile privind
modul în care acestea ar fi trebuit contabilizate în situ-
aþiile financiare ale anului 2001. 

Andersen a propus ca împrumutul sã fie tratat ca o
vânzare a acþiunilor, care ar fi generat un profit de 1,5
miliarde de euro, deºi acest profit nu fusese realizat.
Salustro Reydel a fost de acord cu acest tratament în
dialogul pe care l-a avut cu Comisia Operaþiunilor la
Bursã pe acest subiect. 

Cu toate acestea, au existat disensiuni pe aceastã temã
în interiorul firmei de audit: Xavier Paper, cel care se
ocupa de problemele tehnice de contabilitate în
cadrul firmei, era convins cã acest tratament nu era în
conformitate cu regulile contabilitãþii franceze. În
consecinþã, el a semnalat în mod independent punctul
sãu de vedere discordant Comisiei, argumentând cã
tratamentul contabil aplicat prezintã o imagine dena-
turatã a tranzacþiei în sine. 

Atunci când conducerea Vivendi a aflat acest lucru,
directorul financiar adjunct, Dominique Gibert, a
trimis imediat un e-mail cãtre Bernard Cattenoz, care
era responsabil de relaþia cu Vivendi la Salustro
Reydel: „Sunt furios sã aflu, recitind raportul
Comisiei Operatiunilor la Bursã, cã au primit infor-
maþii de la Xavier Paper… Vã solicit, aºadar, sã-mi
transmiteþi o copie a memo-ului lui Paper ºi sã mã
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Dilemele etice

informaþi în legãturã cu acþiunile pe care intenþionaþi
sã le întreprindeþi pentru a evita repetarea acestui tip
de problemã, care ar putea aduce mari prejudicii lui
Vivendi Universal.” Douã ore mai târziu, superiorul
lui Gibert, Guillaume Hannezo, trimitea un alt e-mail:
„Existã o realã problemã în modul de funcþionare al
Salustro ºi sper cã aceasta se va rezolva într-un fel sau
altul cât mai curând.” Mai târziu, în aceeaºi zi,
Messier adãuga noi presiuni: „Sunt extrem de ºocat sã
aflu asta. Aceste lucruri ridicã o realã problemã eticã
în ceea ce priveºte profesionalismul lui Salustro.”

Ce ar fi trebuit sã facã Salustro în acest caz? Buna
practicã din domeniul auditului ne aratã cã un audi-
tor pus în faþa unei dileme etice are nevoie de un algo-
ritm care sã-l ajute în rezolvarea acesteia.

Un astfel de model este cel promovat de American
Accounting Association, care percepe deciziile etice
ca pe o înºiruire de rãspunsuri la urmãtoarele între-
bãri:

l Care sunt elementele dilemei? – VU primeºte
consultanþã de la SR, rezultând într-un tratament
contabil eronat, cu impact material asupra rezul-
tatelor financiare ale clientului. Atunci când un
salariat al SR a atras atenþia organismului de regle-
mentare asupra acestui aspect, VU a depus presiu-
ni intense în vederea sancþionãrii acestuia. 

l Care sunt problemele de eticã? – Este vorba de
integritatea auditorilor care au sancþionat un trata-
ment contabil dubios, de „independenþa“ lor faþã
de un client care reprezenta 10% din cifra lor de
afaceri, de solidaritatea (?) cu un coleg etc.

l Care sunt normele, principiile ºi valorile aplica-
bile? – Codul de eticã IFAC ºi reglementãrile pro-
fesiei contabile dau reguli în ceea ce priveºte
ameninþãrile la care s-a supus SR: e vorba de
ameninþarea de intimidare, interes propriu ºi
reprezentare. Codurile de eticã dau îndrumare în
ceea ce priveºte mãsurile pe care ar trebui sã le ia
auditorii pentru a ieºi din aceste ameninþãri

l Care sunt alternativele? 1. Sã investigheze cazul,
sã-l asculte pe Paper, sã sesizeze organismul de
reglementare în legãturã cu presiunile la care sunt
supuºi ºi, în orice caz, sã-l susþinã pe Paper în
condiþiile ameninþãrilor lui VU. 2. Sã cedeze pre-
siunii lui VU, având în vedere sumele mari de bani
pe care le-ar pierde dacã ar supãra clientul

l Care este cea mai bunã opþiune? Evident, cea eticã

l Care sunt consecinþele? Sunt uºor de intuit. În
primul caz, e vorba de potenþiala pierdere a clien-
tului. În al doilea caz, e vorba de pãstrarea unor
beneficii pe termen scurt, dar de pierderea ima-
ginii etice a firmei, care poate duce, într-un final, la
compromiterea realizãrii obiectivelor pe termen
lung.

l Care este decizia? Vezi mai jos. Este însã decizia
bunã?

Ce a fãcut Salustro?

Dupã primirea mesajelor de la Vivendi, Jean-Claude
Reydel, unul dintre fondatorii firmei, ºi Bernard
Cattenoz au dat un rãspuns cât se poate de slugarnic:
„Dorim sã ne exprimãm regretul în legãturã cu inci-
dentele provocate de unul din asociaþii noºtri. Dupã
primirea scrisorii dumneavoastrã am devansat întâl-
nirea Consiliului de Administraþie pentru astãzi,
duminicã 3 martie. În decursul întâlnirii, membrii
Consiliului au hotãrât unanim sã-l suspende cu efect
imediat pe Xavier Paper din funcþia de responsabil cu
metodologia contabilã.” Din nefericire însã pentru
Messier, Comisia Operaþiunilor la Bursa a intervenit,
iar Paper a fost repus în funcþie. Rãul mai mare a venit
însã ulterior, atunci când aceste e-mailuri au ajuns la
cunoºtinþa presei.

Din punct de vedere al companiei, este clar cã Messier
a echivalat comportamentul etic în audit cu încre-
derea oarbã în managementul clientului, iar compor-
tamentul celor trei directori de la Vivendi a fost un
exemplu perfect de intimidare a auditorilor, fiind atât
ne-etic, cât ºi necuviincios, rezultând în împingerea
unei firme mici la excluderea unui individ care, în cele
din urmã, nu fãcea altceva decât sã exprime un mod
de gândire profesional ºi independent, considerat
corect chiar ºi de cãtre „câinele de pazã“ (Comisia
Operaþiunilor la Bursã). Pentru moment, am putea
chiar argumenta cã, în aceste circumstanþe, condu-
cerea Vivendi meritã probabil mai puþine critici decât
auditorii.

Contabilitatea este imprecisã ºi este, de fapt, o
chestiune de judecatã. În acel moment, Vivendi se afla
într-o crizã serioasã de numerar, într-un moment în
care riscul ca liniile de credit acordate de bãnci sã fie
retrase de cãtre acestea, situaþie perceputã de Messier
ºi colegii sãi ca foarte îngrijorãtoare, orice aspect ne-
gativ suplimentar prezentat de rezultatele financiare
ale companiei putând dãuna ºi mai mult companiei. 
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În astfel de situaþii, când viitorul companiei ºi al lor
personal este în joc, majoritatea managerilor ar apela
la toate mijloacele posibile în vederea pãstrãrii încre-
derii, chiar dacã metodele folosite ridicã anumite
semne de întrebare.

În ceea ce-i priveºte pe auditori, trebuie amintit cã
unul dintre obiectivele activitaþii lor este de a-i prote-
ja pe acþionari, pe creditori ºi orice alte pãrþi interesate
de activitatea companiei de comportamentul lipsit de
eticã al oamenilor disperaþi.

Jean Claude Reydel ºi Bernard Cattenoz se fac cu si-
guranþã vinovaþi de decãdere eticã. Concepþia lor
despre modelul de business al firmei – model neîm-
pãrtãºit ºi de Xavier Paper – era aceea cã adevãratul
client era Jean-Marie Messier mai degrabã decât
acþionarii companiei sau terþii interesaþi de activitatea
firmei auditate. 

Oricum, la acel moment, toate persoanele de pe po-
ziþii de conducere din cadrul Salustro Reydel se aflau
în culpã din cauza acceptãrii de a deveni atât de
dependenþi de veniturile unui singur client.

Partenerii au omis sã se întrebe ce ameninþãri la
adresa independenþei lor poate aduce acest client
minune...

În concluzie, 
o invitaþie 

la autoanalizã...
La fiecare asemenea abatere legislaþia se completeazã,
astfel încât sã umple golurile rãmase. Dar într-o lume
dinamicã, în care totul se miºca îngrozitor de repede,
în care tot mai multe persoane au tot mai multe idei,
mai etice sau mai puþin etice, stãm ºi ne întrebãm: EU
UNDE MÃ AFLU? ESTE COMPORTAMENTUL
MEU ETIC SAU NU?!

Un rãspuns la aceastã întrebare l-aº putea gãsi uitân-
du-mã dimineaþa în oglindã în timp ce-mi pun câteva
întrebãri:

l Existã vreo ameninþare faþã de independenþa,
obiectivitatea ºi integritatea mea în relaþia cu
clienþii? Cum pot preveni sau reduce aceastã
ameninþare? Impactul asupra profitului are vreo
influenþã asupra deciziei mele?

l Modul în care abordez problemele etice este deter-
minat de nevoia de conformare cu regulile firmei

sau ale profesiei sau mai degrabã de o judecatã
fundamentatã, în lumina regulilor, pe circum-
stanþele cazurilor individuale?

l Am siguranþa cã atunci când ofer servicii
adiþionale clienþilor (consultanþã) pun înainte de
toate interesul clientului ºi al acþionarilor acestuia
ºi nu interesul firmei mele?

l Condiþionez acceptarea auditului de încredinþarea
altor servicii de cãtre client?

l Care este gradul meu de toleranþã faþã de încãl-
carea normelor etice de cãtre colegii mei?

l Cum aº „vedea“ o persoanã care raporteazã cu
bunã credinþã eventuale deficienþe etice ale unor
persoane din firmã? Dar dacã deficienþele în cauzã
ar genera profituri suplimentare?

l Este bine ca structura de motivare a asociaþilor sau
a salariaþilor sã fie de genul „mãnânci ceea ce
prinzi”?

l Opinia mea aferentã unui raport de audit ar fi
diferitã dacã firma nu ar încasa onorarii ºi din alte
servicii de la acelaºi client?

l Ce fac în situaþia în care observ cã superiorul meu
nu acþioneazã cu independenþa ºi obiectivitate?
Sunt pregãtit sã iau atitudine? 

Numai prin verificarea regulatã a propriului compor-
tament etic ºi îmbunãtãþirea permanentã a acestuia
putem contribui la o lume mai bunã ºi mai corectã, la
ceea ce ne dorim ºi la ce sperãm.
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Corporate Governance 
- Principles Applied to Securities Issuers Listed

on a Regulated Capital Market 

Regarded as a significant coordinate of the consolidation and compatibility providing process for
the Romanian capital market's integration in the global financial markets, implementing adequate
corporate governance principles is designed to promote efforts needed to ensure credibility of
financial reporting process through generating information capable of satisfying investors' needs,
especially for sophisticated ones( Defined in accordance to article no. 2 in Law no. 297/2004
regarding capital market, with subsequent changes and supplements).

Corporate governance is possessing more and more intensively interests towards which modern
business world gravitates, at least from the perspective of globalization process provided that
capital providers are clearly keeping more distance from an entity's management board (
According to agent theory that justifies the necesity of financial audit, as well as implementing
efforts for an adequate corporate government process). Corporate governance actions may be
regarded as one of the fundamental elements in improving the level of efficiency in business
administration and of investors' confidence, in consequence. Corporate governance implies on
one hand, precise rules as well as organizing and corporate acting standards (applied to admin-
istration/supervising council non-executive members, board of directors executive members,
auditors and shareholders), and on the other hand, strong relations between
administration/supervising council, entity's management, auditors and shareholders, providing a
favorable climate for setting entity's objectives, for assessing the achieving means and for per-
formance surveillance.

Key words: corporate governance, administration council, equity owners, supervising, reports
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Concept 
ºi necesitate

Guvernanþa corporativã constituie
sistemul prin care afacerile sunt
conduse, controlate, iar perfor-
manþa lor este monitorizatã. Po-
trivit Organizaþiei pentru Coope-
rare ºi Dezvoltare Economicã
(OECD), guvernanþa corporativã
cuprinde instituþiile publice ºi pri-
vate ale unei þãri care guverneazã
împreunã relaþiile dintre cei care
investesc resurse, cei care supra-
vegheazã ºi administreazã afacerile
din þara respectivã. Aceste relaþii
sunt atât formale, definite de reguli
ºi regulamente, cât ºi informale,
concretizate în practici de afaceri,
coduri etice etc. 

Într-o astfel de abordare, trans-
parenþa în relaþia cu investitorii,
precum ºi calitatea raportãrilor fi-
nanciare adresate acestora, repre-
zintã factori primordiali care pot
influenþa semnificativ decizia de
asumare a unui anumit nivel de
risc asociat plasamentelor de capi-
tal. 

Drept rezultat al intenselor sale
preocupãri de perfecþionare a prin-
cipiilor de guvernanþã corporativã,
Federaþia Experþilor Contabili Eu-
ropeni (FEE) a dat publicitãþii în
luna iulie a anului 2003 un docu-
ment de o importanþã aparte, inti-
tulat Financial Reporting and
Auditing Aspects of Corporate
Governance, prin care este sublini-
atã nevoia stringentã de revizuire ºi
îmbunãtãþire a principiilor ºi reco-
mandãrilor referitoare la guver-
nanþa corporativã. 

Implementarea guvernanþei corpo-
rative un este uºor de realizat.
Aceasta pentru cã nu sunt preve-
deri detaliate în legislaþia naþio-
nalã, pentru cã procesul guvernãrii
corporative este, în general, stabilit
de fiecare entitate (autoreglemen-
tat), existând mai multe modele,
dar care au o naturã evolutivã.
Reuºita procesului de implemen-
tare a guvernanþei corporative de-
pinde de încrederea alocatã de
jucãtorii corporativi, solicitându-se
de la aceºtia cooperare ºi respon-
sabilitate. 

În mediul actual al afacerilor,
guvernanþa corporativã a devenit
necesarã deoarece oferã un anumit
grad de credibilitate necesar pentru
funcþionarea adecvatã a unei eco-
nomii de piaþã1, asigurând redu-
cerea riscului informaþional ºi a
costului capitalului, implicit utili-
zarea eficientã a resurselor. Impor-
tanþa guvernanþei corporative pen-
tru mediul de afaceri naþional ºi
internaþional a dus la adoptarea de
reglementãri în materie care au ca
surse legislaþia naþionalã (Legea so-
cietãþilor comerciale, Codurile de
guvernanþã corporativã) ºi interna-
þionalã (Directivele europene, Re-
comandãrile europene, Codurile de
guvernanþã corporativã, Principiile
OECD din anul 1999 ºi anul 2004
etc.).

Apariþia Codurilor de guvernanþã
corporativã naþionale2 ºi inter-
naþionale (aproape 40 de coduri
naþionale în Europa)3 se datoreazã
evoluþiei lente a legislaþiei de cãtre
reglementatorii în materie, dar ºi
importanþei pe care acestea o au

pentru relaþia cu investitorii consti-
tuind printre altele:

l un instrument în exportul de
idei „la cerere”4;

l un punct de referinþã universal
uºor accesibil cu accent pe aº-
teptãrile tipice ale investitorilor;

l posibilitate de adaptare flexibilã
în timp, stimulând concurenþa
codurilor cu posibilitatea „cursei
cãtre vârf” mai degrabã decât a
„cursei cãtre partea de jos”; 

l adaptarea flexibilã la diferite
tipuri de corporaþii, instaurând
principiul aplici sau explici. 

Aplicarea 
principiilor guvernanþei

corporative5

Dezvãluirea ºi modul de prezenta-
re a informaþiilor constituie un pu-
ternic instrument pentru monitori-
zarea managementului ºi influen-
þarea comportamentului entitãþii. 

În situaþia în care investitorii nu au
încredere în modul de prezentare a
informaþiilor unei entitãþi vor cãuta
alte posibilitãþi de investire. 

Pe de altã parte, micii acþionari
sunt supuºi riscurilor care rezultã
din faptul cã acþionarul majoritar
dominã adunarea generalã, numeº-
te membrii în consiliul de adminis-
traþie/supraveghere, auditorii, ma-
nagerii, care la rândul lor devin
loiali acþionarului majoritar, apã-
rând pericolul tratamentului inegal
al acþionarilor minoritari. 

1 Principiile de Guvernanþã Corporativã, OECD, 2004.
2 Codul de guvernanþã corporativã al Bursei de Valori Bucureºti.
3 Studiul Comparativ întocmit de Weil, Gotshal & Manges LLP, 2002,  
http://www.ecgi.org/codes/documents/comparative_study_eu_i_to_v_en.pdf

4 http://www.mckinseyquarterly.com/article_abstract_visitor.aspx?ar=1205&L2=39&L3=3#registerNow…
5 Preluate ºi diseminate publicului investitor de cãtre Institutul de Guvernanþã Corporativã al Bursei de Valori 
Bucureºti, dupã modelul OECD.
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Pe plan internaþional au fost cãu-
tate posibilitãþi care sã contribuie la
diminuarea riscurilor prezentate
mai sus, printre care nu lipsite de
importanþã au fost cele legate de
dezvãluirea cerinþelor referitoare la
aderarea la un cod6.

În România, Bursa de Valori Bucu-
reºti a adoptat Codul de guver-
nanþã corporativã al Bursei de
Valori Bucureºti, în cadrul cãruia
sunt redate principiile de guver-
nare corporativã destinate entitã-
þilor ale cãror instrumente financia-
re sunt tranzacþionate pe o piaþã
reglementatã, operatã de Bursa de
Valori Bucureºti, fãrã a împiedica
alte entitãþi sau emitenþi sã le
adopte. 

În continuare, prezentãm aspecte
ale aplicãrii principiilor ºi regulilor
guvernanþei corporative care se
referã la:

u Asigurarea bazei pentru un
cadru eficient al guvernanþei
corporative 

Guvernanþa corporativã trebuie sã
promoveze pieþe transparente ºi
eficiente, sã fie compatibilã cu le-
gislaþia în vigoare ºi sã articuleze
clar diviziunea responsabilitãþilor
între autoritãþile de supervizare,
reglementare ºi execuþie. Pentru
aceasta, emitenþii vor adopta struc-
turi clare ºi transparente de guver-
nanþã corporativã pe care le vor de-
fini într-un statut sau regulament ºi
vor stabili funcþii, competenþe ºi
responsabilitãþi corespunzãtoare
pentru membrii consiliului de ad-
ministraþie/supraveghere, pentru
manageri. 

De asemenea, în raportul anual
entitãþile vor cuprinde un capitol

destinat evenimentelor relevante
legate de guvernanþa corporativã
din perioada de raportare, precum
ºi explicaþiile necesare neaplicãrii
adecvate a recomandãrilor din
Codul de guvernanþã corporativã
al Bursei de Valori Bucureºti.

Caracterul transparent al relaþiei
dintre emitenþii autohtoni de valori
mobiliare ºi investitori, condiþie
fundamentalã pentru a promova
gradul de eficienþã informaþionalã
a pieþei româneºti de capital, do-
bândeºte valenþe imperative prin
reflectarea sa în legislaþia incidentã
pieþei de capital7. 

În mod concret, emitenþii de valori
mobiliare trebuie sã rãspundã
urmãtoarelor cerinþe de raportare
pentru a satisface necesitãþile infor-
maþionale ale investitorilor, prin
prezentarea de rapoarte, precum:

Rapoarte privind informaþiile privile-
giate, care trebuie sã facã referire cel
puþin la urmãtoarele evenimente:

l hotãrâri ale consiliului de admi-
nistraþie sau ale altor organe
abilitate, referitoare la convoca-
rea adunãrii generale a acþiona-
rilor sau la exercitarea atribuþi-
ilor delegate de adunarea gene-
ralã extraordinarã a acþionarilor,
respectiv hotãrâri ale adunãrilor
generale ale acþionarilor; 

l schimbãri în controlul deþinut,
inclusiv schimbãri în controlul
entitãþii-mamã care deþine con-
trolul asupra acelei entitãþi,
respectiv schimbãri în structura
de conducere;

l schimbarea auditorului entitãþii
ºi cauzele care au dus la aceastã
modificare;

l încetarea sau reducerea relaþi-
ilor contractuale care au generat
cel puþin 10% din veniturile
entitãþii în exerciþiul financiar
anterior;

l schimbãri în caracteristicile
ºi/sau drepturile aferente dife-
ritelor clase de valori mobiliare,
inclusiv schimbãri în drepturile
ataºate instrumentelor derivate
emise de emitent ce conferã
drepturi asupra acþiunilor emise
de acesta;

l litigii în care este implicatã enti-
tatea, iniþierea unei proceduri de
încetare, respectiv de reluare a
activitãþii, iniþierea ºi încheierea
procedurii de dizolvare, a reor-
ganizãrii judiciare sau a fali-
mentului;

l operaþiunile extrabilanþiere cu
efecte semnificative asupra
rezultatelor financiare ale emi-
tentului etc.

Rapoarte privind evenimente semni-
ficative care pot conduce la modificãri
ale preþurilor acþiunilor, din cauza
efectului acelor evenimente asupra
situaþiei financiare a emitentului.
Se pot exemplifica:

l schimbãrile în obligaþiile enti-
tãþii care pot afecta semnificativ
activitatea sau situaþia patrimo-
nialã a acestora;

l achiziþiile sau înstrãinãrile sub-
stanþiale de active, respectiv
tranzacþii care intervin în legã-
turã cu acele active ºi care
reprezintã cel puþin 10% din va-
loarea totalã a activelor entitãþii,
fie înainte, fie dupã tranzacþia
respectivã;

l închirierea ºi derularea unor
contracte a cãror valoare de-

6 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0725en01.pdf
7 Legea nr. 297/2004 privind piaþa de capital, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi Regulamentul CNVM nr. 1/2006

privind emitenþii ºi operaþiunile cu valori mobiliare, emis în aplicarea sa.
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pãºeºte 10% din cifra de afaceri
netã aferentã ultimelor situaþii
financiare anuale sau contracte
încheiate în afara activitãþii
curente a entitãþii;

l realizarea unui produs sau in-
troducerea unui serviciu nou
sau a unui proces de dezvoltare
care afecteazã semnificativ re-
sursele entitãþii etc.

Rapoarte trimestriale, semestriale sau
anuale, care includ raportãri finan-
ciare interimare sau situaþii finan-
ciare anuale, însoþite de rapoarte
ale consiliului de administraþie,
declaraþii de asumare ºi conformi-
tate emise de conducere sau alte
persoane însãrcinate cu guvernanþa
corporativã, rapoarte de audit sau
de revizuire limitatã etc.

Rapoarte suplimentare, întocmite de
cãtre auditorii financiari la solici-
tarea acþionarilor care reprezintã
cel puþin 5% din totalul drepturilor
de vot în adunarea generalã a
acþionarilor a unui emitent.

Amplul proces de reformã legisla-
tivã în domeniul organizãrii ºi
funcþionãrii entitãþilor corporative
a fost motivat de cerinþele alinierii
la standardele internaþional accep-
tate în domeniul administrãrii afa-
cerilor. Din aceastã perspectivã,
diviziunea responsabilitãþilor între
autoritãþile de supervizare ºi cele
de execuþie este asiguratã prin
introducerea unor noi structuri de
guvernanþã corporativã, precum
consiliul de supraveghere ºi direc-
toratul (pentru a rãspunde modelu-
lui de organizare ºi administrare
„pe douã paliere” specific sistemu-
lui dualist) sau comitetul de audit
(comitet consultativ ales din rândul

membrilor Consiliului de adminis-
traþie/supraveghere). Chiar ºi în
sistemul unitar de administrare se
poate constata aceastã divizare,
prin delegarea atribuþiilor de con-
ducere cãtre directori.8

u Drepturile deþinãtorilor de in-
strumente financiare ºi princi-
palele funcþii ale proprietãþii 

Cadrul de aplicare al guvernanþei
corporative trebuie sã protejeze ºi
sã faciliteze exercitarea drepturilor
acþionarilor, prin:

l metode sigure de înregistrare a
dreptului de proprietate, de
transmitere sau transfer al acþiu-
nilor;

Potrivit art. 224, alin. 3, lit. c din
Legea nr. 297/2004 privind piaþa de
capital, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, „entitatea tre-
buie […] sã desemneze ca agent de
platã, o instituþie financiarã, prin
care acþionarii sã-ºi poatã exercita
drepturile financiare, cu excepþia
cazului în care emitentul asigurã el
însuºi aceste servicii”. 

l prezentarea de informaþii rele-
vante ºi substanþiale despre en-
titate ºi evenimentele corpora-
tive, în mod prompt ºi cu regu-
laritate (potrivit principiului
anterior);

l participarea la luarea deciziilor
prin exercitarea liberã ºi neîn-
grãditã a drepturilor de vot în a-
dunarea generalã a acþionarilor;

Art. 243, alin.2 din Legea nr.
297/2004 privind piaþa de capital,
cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare prevede faptul cã, împiedi-
carea accesului unui acþionar care

îndeplineºte condiþiile legii de a
participa la adunarea generalã a
acþionarilor dã dreptul oricãrei per-
soane interesate sã cearã în justiþie
anularea hotãrârii adunãrii gene-
rale a acþionarilor. 

l funcþionarea într-o manierã efi-
cientã ºi transparentã a pieþelor
reglementate de capital, astfel
încât tranzacþiile cu instrumente
financiare sã se desfãºoare la
preþuri transparente ºi în con-
diþii echitabile, care protejeazã
drepturile acþionarilor conform
clasei din care aparþin;

l consultarea acþionarilor, inclu-
siv a celor instituþionali, asupra
aspectelor privind drepturile
fundamentale, sub rezerva ex-
cepþiilor pentru prevenirea abu-
zurilor etc.

u Tratamentul echitabil al deþi-
nãtorilor de instrumente fi-
nanciare, realizarea unei co-
municãri efective ºi active cu
aceºtia 

Prin guvernanþa corporativã tre-
buie sã se asigure tratamentul echi-
tabil al tuturor deþinãtorilor de
instrumente financiare, inclusiv a
celor minoritari ºi strãini. Toþi
deþinãtorii de instrumente financia-
re trebuie sã aibã oportunitatea de
a obþine redresarea efectivã pentru
atingerea adusã drepturilor lor.
Astfel:

l toþi investitorii trebuie sã poatã
obþine aceleaºi informaþii despre
drepturile aferente tuturor seri-
ilor ºi claselor de instrumente
financiare, înainte sã le cumpe-
re, iar orice schimbãri survenite
în drepturile de vot trebuie sã
constituie subiect spre apro-

8 În cazul în care într-o societate pe acþiuni are loc delegarea atribuþiilor de conducere cãtre directori,[...] majoritatea mem-
brilor consiliului de administraþie va fi formatã din administratori neexecutivi (art. 1381, alin (1) din Legea nr. 31/1990), iar, în
cazul societãþilor pe acþiuni ale cãror situaþii financiare anuale fac obiectul unei obligaþii legale de auditare financiarã, dele-
garea conducerii [...] este obligatorie (art. 143, alin (4) din Legea nr. 31/1990).
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barea acelor clase de instru-
mente financiare care sunt afec-
tate în mod negativ;

Legea nr. 297/2004 privind piaþa de
capital, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare la art. 224, alin.
2 stipuleazã faptul cã entitatea tre-
buie sã asigure un tratament egal
pentru toþi deþinãtorii de instru-
mente financiare care deþin acþiuni
de aceeaºi clasã.

l deþinãtorii de instrumente fi-
nanciare minoritari trebuie pro-
tejaþi de mãsurile abuzive prin/
cu scopul controlului acþionari-
lor care acþioneazã direct sau
indirect ºi trebuie sã dispunã de
mijloace eficiente de corectare;

Pentru a preveni comportamentele
abuzive, legislaþia societãþilor co-
merciale prevede faptul cã acþiona-
rii trebuie sã îºi exercite drepturile
cu bunã-credinþã, cu respectarea
drepturilor ºi a intereselor legitime
ale entitãþii ºi ale celorlalþi deþinã-
tori de instrumente financiare.9

În sprijinul deþinãtorilor de instru-
mente financiare minoritari, cadrul
juridic aplicabil pieþei de capital
asigurã exercitarea: 

l dreptului de retragere a deþinã-
torilor de instrumente financia-
re dintr-o entitate cotatã;

Art. 207, alin. 1 din Legea nr.
297/2004 privind piaþa de capital,
cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, menþioneazã cã, în urma

unei oferte publice de cumpãrare
adresatã tuturor deþinãtorilor ºi
pentru toate deþinerile acestora, un
acþionar minoritar are dreptul sã
solicite ofertantului care deþine mai
mult de 95% din capitalul social 
sã-i cumpere acþiunile la un preþ
echitabil. Pentru a asigura echitatea
modului de determinare a preþului
plãtit pe acþiune în favoarea acþio-
narilor minoritari care îºi exercitã
acest drept, se va utiliza o medie
rezultatã prin aplicarea a cel puþin
douã metode de evaluare recunos-
cute de Standardele Internaþionale
de Evaluare (IVS).

De asemenea, deþinãtorii de instru-
mente financiare ale unei entitãþi
admise la tranzacþionare, care nu
sunt de acord cu hotãrârile luate de
adunarea generalã a acþionarilor cu
privire la fuziuni sau divizãri, care
implicã alocarea de acþiuni care nu
sunt admise la tranzacþionare pe o
piaþã reglementatã, au dreptul de a
se retrage din entitate ºi de a obþine
de la aceasta contravaloarea acþiuni-
lor (art. 242 din Legea nr. 297/2004
privind piaþa de capital, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare).

l dreptului de vot cumulativ.

Membrii consiliului de administra-
þie al entitãþilor admise la tranzac-
þionare pe o piaþã reglementatã pot
fi aleºi prin metoda votului cumu-
lativ. La cererea unui acþionar sem-
nificativ, alegerea pe baza acestei
metode se va face în mod obligato-

riu (art. 235, alin. 1 din Legea nr.
297/2004 privind piaþa de capital,
cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare). Prin metoda votului cumu-
lativ, fiecare acþionar are dreptul de
a-ºi atribui voturile cumulate (vo-
turile obþinute în urma înmulþirii
voturilor deþinute de cãtre orice
acþionar, potrivit participãrii la ca-
pitalul social, cu numãrul adminis-
tratorilor care urmeazã sã formeze
consiliul de administraþie) uneia
sau mai multor persoane propuse
pentru a fi alese în consiliul de
administraþie (art. 124, alin. 1 din
Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006).

l tranzacþionarea de cãtre un
membru din interiorul unei en-
titãþi ºi relaþiile de afaceri indi-
viduale abuzive trebuie inter-
zise, iar membrilor consiliului
director ºi personalului executiv
cu funcþii cheie trebuie sã li se
cearã sã facã cunoscut consiliu-
lui director dacã ei, direct, indi-
rect sau în numele unui terþ, au
un interes material în vreo tran-
zacþie care afecteazã direct enti-
tatea. 

Cadrul juridic aplicabil pieþei de
capital impune obligativitatea ra-
portãrii cãtre autoritatea de regle-
mentare ºi supraveghere (Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare) ºi
cãtre operatorul de piaþã (Bursa de
Valori Bucureºti) a tranzacþiilor
efectuate în numele ºi pe contul
persoanelor iniþiate10, a persoanelor
implicate11 sau a persoanelor care
acþioneazã în mod concertat12. De

Guvernanþa corporativã

9 Art. 1361 din Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
10 În accepþiunea prevederilor art. 148 coroborate cu cele ale art. 149 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, persoanele iniþiate

sunt persoanele care exercitã funcþii de conducere în cadrul unui emitent sau persoane aflate în relaþii apropiate cu acestea. 
11 În accepþiunea art. 2, pct. 22 din Legea nr. 297/2004, persoanele implicate sunt a) persoane care controleazã sau sunt con-

trolate de cãtre un emitent sau care se gãsesc sub un control comun; b) persoane care participã direct sau indirect la
încheierea unor acorduri în vederea obþinerii sau exercitãrii în comun a drepturilor de vot, dacã acþiunile, obiect al acordu-
lui, pot conferi o poziþie de control; c) persoane fizice din cadrul societãþii emitente care au atribuþii de conducere sau con-
trol; d) soþii, rudele ºi afinii pânã la gradul al doilea ale persoanelor fizice menþionate la lit. a) c); e) persoane care pot numi
majoritatea membrilor consiliului de administraþie în cadrul unui emitent.

12 În accepþiunea art. 2, pct. 23 din Legea nr. 297/2004, prin persoane care acþioneazã în mod concertat se înþelege situaþia în
care douã sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfãptui o politicã comunã în legãturã
cu un emitent.
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asemenea, potrivit art. 225, alin. 1
din Legea nr. 297/2004 privind
piaþa de capital, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, adminis-
tratorii entitãþilor admise la tranza-
cþionare sunt obligaþi sã raporteze,
de îndatã, orice act juridic încheiat
de cãtre entitate cu administratorii,
angajaþii, deþinãtorii de instru-
mente financiare care deþin con-
trolul, precum ºi cu persoanele
implicate cu aceºtia, a cãrui valoare
cumulatã reprezintã cel puþin
echivalentul în lei a 50.000 euro.

u Rolul deþinãtorilor de instru-
mente financiare în sistemul
guvernanþei corporative 

Cadrul de desfãºurare al guver-
nanþei corporative trebuie sã re-
cunoascã drepturile acþionarilor,
aºa cum sunt ele stabilite prin lege
sau prin înþelegeri mutuale, încura-
jând cooperarea activã între entitãþi
în crearea de bogãþie, de locuri de
muncã ºi în susþinerea entitãþilor
viabile din punct de vedere finan-
ciar.

u Diseminare ºi transparenþã

Guvernanþa corporativã trebuie sã
asigure diseminarea corectã ºi în
timp util a tuturor aspectelor mate-
riale legate de entitate, inclusiv
situaþia financiarã, performanþa,
dreptul de proprietate ºi manage-
mentul entitãþii.

Diseminarea ºi transparenþa se cir-
cumscriu cerinþelor de raportare
ale emitenþilor, fãcând referire la
informaþii cu privire la aspectele
relevante, printre care, fãrã ca enu-
merarea sã fie exhaustivã: rezul-
tatele financiare ºi operaþionale ale
entitãþii, strategiile de dezvoltare,
obiectivele ºi filozofia de manage-
ment, dreptul de proprietate al

deþinãtorilor de instrumente finan-
ciare majoritari ºi drepturile de vot,
politica de remunerare a mem-
brilor consiliului ºi ai executivilor
cu atribuþii cheie, persoane afiliate
implicate în tranzacþii, incertitudini
ºi factori de risc previzibili etc.

Informaþiile trebuie create ºi dise-
minate conform standardelor de
înaltã calitate privind diseminarea
de informaþii contabile, financiare
ºi non-financiare, iar canalele pen-
tru diseminarea informaþiei trebuie
sã asigure utilizatorilor un acces
egal, în timp util ºi eficient din
punct de vedere al costurilor, la
informaþiile relevante.

Informaþiile generate de sistemul
de raportare financiarã trebuie su-
puse unui proces de audit de cãtre
un auditor extern independent,
competent ºi calificat, într-o ma-
nierã externã ºi obiectivã, pentru a
asigura membrii consiliului ºi
deþinãtorii de instrumente financia-
re cã situaþiile financiare reflectã
complet poziþia financiarã ºi per-
formanþa entitãþii cu privire la toate
aspectele semnificative. Auditorii
externi trebuie sã fie rãspunzãtori
în faþa deþinãtorilor de instrumente
financiare ºi a entitãþii în exerci-
tarea atenþiei profesionale cuvenitã
în realizarea auditului.

u Obligaþiile consiliului de ad-
ministraþie

Cadrul de desfãºurare al guvernan-
þei corporative trebuie sã asigure
ghidarea strategicã a entitãþii, mo-
nitorizarea efectivã a managemen-
tului de cãtre consiliul de adminis-
traþie ºi responsabilitatea consiliu-
lui faþã de entitate ºi deþinãtorii de
instrumente financiare.

Membrii consiliului de adminis-
traþie trebuie sã acþioneze în cu-

noºtinþã de cauzã, cu bunã credin-
þã, cu „due diligence”, cu grijã ºi în
interesul entitãþii ºi al deþinãtorilor
de instrumente financiare13, confor-
mându-se standardelor adecvate
de eticã profesionalã. Aceºtia tre-
buie sã îndeplineascã anumite
funcþii cheie, precum:

l revizuirea ºi ghidarea strategiei
generale de dezvoltare a enti-
tãþii, a planurilor importante de
acþiune, a politicii de manage-
ment a riscului, a bugetelor
anuale ºi a planurilor de afaceri; 

l stabilirea obiectivelor de perfor-
manþã, monitorizarea imple-
mentãrii acestora ºi a perfor-
manþei entitãþii, previziunea
cheltuielilor importante de capi-
tal, a achiziþiilor ºi dezinvesti-
rilor;

l monitorizarea eficienþei practi-
cilor de guvernanþã ale entitãþii
ºi luarea mãsurilor de corecþie
sau de schimbare acolo unde se
impune;

l selectarea, echilibrarea, moni-
torizarea ºi, atunci când este
necesar, înlocuirea executivilor
cu funcþii cheie ºi previziunea
planului de succesiune;

l alinierea remunerãrii executi-
vilor cu funcþii cheie ºi a mem-
brilor consiliului cu interesele
pe termen lung ale entitãþii ºi
deþinãtorilor sãi de instrumente
financiare;

l asigurarea unui proces de nomi-
nare ºi alegere, formal ºi trans-
parent, al membrilor consiliului;

l monitorizarea ºi administrarea
potenþialelor conflicte de inte-
rese ale managementului, mem-
brilor consiliului ºi deþinãtorilor
de instrumente financiare, in-
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13 Membrii consiliului de administraþie îºi vor exercita mandatul cu prudenþa ºi diligenþa unui bun administrator (Art. 144^1,
alin. 1 din Legea nr. 31/1990).
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clusiv întrebuinþarea greºitã a
activelor entitãþii ºi abuzul în
tranzacþiile cu terþii;

l asigurarea integritãþii sistemu-
lui de raportare financiarã al
entitãþii, inclusiv auditul inde-
pendent ºi a funcþionãrii sis-
temelor de control, în special, a
sistemelor de management al
riscului, de control financiar ºi
operaþional ºi de respectare a
legii ºi a standardelor relevante.

Membrii consiliului trebuie sã fie în
mãsurã sã-ºi exercite judecata în
mod individual ºi obiectiv, sã fie
capabili sã se dedice efectiv înde-
plinirii obligaþiilor care le revin ºi
sã se asigure de desemnarea unui
numãr suficient de membri non-
executivi pentru îndeplinirea unor
sarcini care ar putea implica un po-
tenþial conflict de interese. Exemple
de asemenea responsabilitãþi cheie
se referã la asigurarea integritãþii
raportãrii financiare ºi non-finan-
ciare sau la revizuirea tranzacþiilor
cu persoane afiliate.

Concluzii
Pentru ca entitãþile ale cãror valori
mobiliare sunt admise la tranzac-
þionare pe o piaþã reglementatã de
capital sã beneficieze de stabilitate
în materie de atragere a finanþãrilor
prin intermediul pieþelor globale
de capital, procesele specifice de
guvernanþã corporativã trebuie sã
fie caracterizate printr-un grad
ridicat de transparenþã, echitate ºi
credibilitate în relaþia cu ofertanþii
de capital, sã fie inteligibile ºi sã
respecte principiile internaþional
recunoscute.

Sistemul de guvernanþã corpora-
tivã este influenþat de relaþiile din-
tre actorii participanþi. Acþionarii
majoritari pot afecta semnificativ

comportamentul corporatist al unei
entitãþii. În calitate de ofertanþi de
capital, investitorii instituþionali
reprezintã o voce din ce în ce mai
puternicã în sistemul de guver-
nanþã corporativã, în timp ce ac-
þionarii minoritari, de obicei, nu
cautã sã exercite drepturi de guver-
nanþã, cu toate cã aceºtia sunt pre-
ocupaþi de obþinerea unui trata-
ment just din partea acþionarilor
majoritari ºi a managementului.
Creditorii joacã un rol important în
sistemul de guvernanþã corpora-
tivã, fiind observatori externi ai
performanþelor de guvernanþã cor-
porativã, în timp ce angajaþii ºi alþi
deþinãtori de interese în entitate îºi
aduc contribuþia la performanþele
ºi succesele pe termen lung ale
entitãþii, iar agenþiile guvernamen-
tale stabilesc cadrul general legal ºi
instituþional pentru guvernanþa
corporativã. Rolul fiecãrei categorii
de participanþi, precum ºi interacþi-
unile dintre aceºtia constituie
subiect al aplicãrii de cãtre entitãþi,
în condiþiile prevãzute de legislaþie
ºi reglementãri, dar ºi al aplicãrii
voluntare, însã cel mai important
lucru este faptul cã sunt sub inci-
denþa forþelor pieþei.

Mãsura în care entitãþile aderã la
principiile de bazã ale guvernanþei
corporative constituie un factor cu
o importanþã crescândã pentru fun-
damentarea deciziilor de investiþii.
De o relevanþã aparte este relaþia
dintre practicile de guvernanþã cor-
porativã ºi caracterul global al in-
vestiþiilor, în condiþiile în care flu-
xurile internaþionale de capital
oferã posibilitatea entitãþilor de a
accesa finanþare din partea unei
mase mai consistente de investitori.

Dacã investitorii instituþionali oferã
capital pe termen lung ºi profitã de
beneficiile depline ale globalizãrii
pieþelor de capital, practicile de gu-
vernanþã corporativã trebuie sã fie
transparente, credibile ºi bine înþe-
lese. Chiar dacã entitãþile nu se ba-
zeazã în mod necesar ºi primordial
pe surse strãine de finanþare, ade-
rarea la bune practici de guvernan-
þã corporativã ajutã la îmbunãtã-
þirea încrederii investitorilor autoh-
toni, la reducerea costului capitalu-
lui ºi la fundamentarea unei
funcþionãri viabile a pieþelor finan-
ciare, în ultimã instanþã induce o
stare de stabilitate în materie de
surse de finanþare. 
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Introducere 
Necesitatea unei raportãri transparente a instituþiilor pu-
blice este la fel de importantã sau poate chiar mai impor-
tantã decât cea pentru entitãþile economice, având un rol
vital în asigurarea credibilitãþii.

Importanþa auditãrii activitãþii financiar-contabile decurge
ºi din rolul raportãrilor financiare în sectorul public care
trebuie sã ofere informaþiile utile luãrii deciziilor, sã justi-

fice ºi sã probeze pentru resursele încredinþate prin oferirea
informaþiilor privind sursele, alocarea ºi utilizarea re-
surselor financiare, a modului în care entitatea ºi-a finanþat
activitãþile, oferirea informaþiilor privind situaþia financia-
rã a entitãþii ºi modificãrile ei, precum ºi evaluarea perfor-
manþei entitãþii în termeni de eficienþã ºi realizãri.

Despre scopul 
ºi cadrul de funcþionare 
a auditului public intern

Activitate independentã ºi obiectivã, auditul public
intern contribuie la îmbunãtãþirea activitãþii instituþi-

Consideraþii privind
întocmirea ºi auditarea

situaþiilor financiare 
ale instituþiilor publice

Considerations Regarding the Drawing up and
Auditing of Financial Situations of Public 

Institutions 

Internal public audit, a functionally independent and objective activity, provides insurance and

advice for the management with a view to the proper management of revenue and public expen-

diture, improving thus the activities of the public institution.

The internal public audit helps the institution to meet their objectives through a systematic and

methodical approach, which evaluates and improves the efficiency and effectiveness of the man-

agement system based on risk management, control management and management processes.  

The internal public audit has a broad sphere of financial activities or financial implications held

by the public institution since the formation of commitments to the use of funds by beneficiaries,

including funds from internal assistance, formation of the public revenues, respectively authoriz-

ing and establishing the promissory notes, as well as facilities granted when cashing them, man-

aging public assets, as well as selling, offering pledge, granting or rental of goods from the pub-

lic and private field of the territorial unit, systems of financial management and control, including

accounting and related computerized systems.

Key words: Internal public audit, financial statements, communication, functional independence,

financial reporting 
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ilor publice, evalueazã ºi creºte eficienþa ºi eficacitatea
sistemului de conducere bazat pe gestionarea riscului,
a controlului ºi a proceselor de administrare, dând
asigurare, precum ºi consiliere conducerii pentru
buna administrare a resurselor ºi cheltuielilor publice. 

Auditul public intern vizeazã atât administrarea pa-
trimoniului public, modul de formare a resurselor
bãneºti publice, activitãþile financiare, cât ºi sistemele
de management financiar ºi control, inclusiv contabi-
litatea.

O misiune de audit intern privind activitatea finan-
ciar-contabilã se desfãºoarã în conformitate cu
prevederile legii nr. 672/2002 privind auditul intern,
cu normele generale privind exercitarea activitãþii de
audit public intern, aprobate prin OMFP nr. 38/2003 ºi
cu normele specifice aprobate de conducerea entitãþii.

Printre cele mai importante obiective ale unei misiu-
nii de audit intern privind activitatea financiar-con-
tabilã sunt considerate a fi : organizarea registrelor de
contabilitate, conducerea contabilitãþii, conducerea
activitãþii financiare, elaborarea bilanþului contabil,
elaborarea contului de execuþie bugetarã, organizarea
sistemului de raportare a datelor financiar contabile
cãtre management, organizarea ºi efectuarea con-
trolului financiar preventiv, fiabilitatea sistemului
informatic financiar-contabil, organizarea ºi efectu-
area arhivãrii documentelor financiar-contabile.

Scopul acþiunii de auditare constã în asigurarea com-
pletitudinii ºi corectitudinii conducerii registrelor de
contabilitate, asigurarea respectãrii principiilor gene-
rale ale contabilitãþii, a regulilor de evaluare a ele-
mentelor de activ, capitaluri proprii ºi datorii, a regle-
mentãrilor contabile, respectiv asigurarea aplicãrii
corecte a normelor metodologice privind elaborarea
bilanþului contabil ºi a contului de execuþie bugetarã.

Astfel, evaluarea activitãþii financiar-contabile per-
mite auditorilor interni sã emitã o asigurare rezona-
bilã managementului general privind calitatea sis-
temului contabil ºi de control intern al activitãþii audi-
tate.

Principalele documentele examinate în cadrul misiu-
nii de audit public intern privind activitatea financiar-
contabilã sunt: registrele de contabilitate, docu-
mentele justificative care stau la baza înregistrãrilor
operaþiilor în contabilitate, declaraþiile de impunere
depuse de entitate la organele abilitate, statele de sa-
larii, balanþele de verificare întocmite periodic, anga-
jamentele bugetare legale, situaþiile financiare anuale.

Drept tehnici de audit public intern, pentru colectarea
probelor, în cadrul unei misiuni se utilizeazã: verifi-
carea realizatã prin comparaþie, examinare, recalcu-
lare, punere de acord, confirmare, garantare, urmã-
rire, observarea fizicã asupra modului de întocmire ºi
emitere a documentelor; interviurile realizate cu per-
soanele auditate, implicate ºi interesate ºi informaþiile
primite, care trebuie sã fie susþinute de documente, de
analizã, respectiv descompunerea unei entitãþi în ele-
mente, care pot fi izolate, identificate, cuantificate ºi
mãsurate distinct.

Evaluarea riscurilor
O etapã majorã în procesul de audit public intern,
analiza riscului are drept scop sã identifice pericolele
din entitatea auditatã, sã identifice dacã controalele
interne sau procedurile entitãþii auditate pot preveni,
elimina sau minimiza pericolele ºi sã evalueze struc-
tura ºi evoluþia controlului intern al entitãþii auditate. 

Astfel, la verificarea modului de întocmire a bilanþu-
lui contabil se au în vedere urmãtoarele riscuri con-
siderate majore:

l La închiderea execuþiei bugetare anuale: neîn-
chiderea conturilor care nu care trebuie sã aibã
sold la sfârºitul anului (casa, disponibilitãþi în cont
în lei/valutã, cheltuieli, venituri), nerespectarea
principiului independenþei exerciþiului (momentul
recunoaºterii veniturilor ºi cheltuielilor), necalcu-
larea ºi neînregistrarea în contabilitate a provi-
zioanelor (deprecierea reversibilã), nerealizarea
decontãrilor interne;

l La regularizarea cu bugetul statului: neregu-
larizarea excedentelor rezultate din execuþia
bugetelor instituþiilor publice cu bugetul statului
la sfârºitul anului;

l La elaborarea ºi verificarea bilanþului contabil:
inexistenþa unor proceduri scrise/monografii
privind elaborarea bilanþului contabil, neres-
pectarea procedurilor de întocmire a bilanþului
contabil, raportarea unor date eronate în situaþiile
financiare anexe la bilanþul contabil, nedesem-
narea persoanelor responsabile cu activitatea de
elaborare a bilanþului contabil, nerespectarea core-
laþiilor bilanþiere.

La verificarea modului de elaborare a contului de exe-
cuþie bugetarã se au în vedere urmãtoarele riscuri:



40

Auditul ºi raportãrile financiare, de la teorie la practicã

l La determinarea prevederilor bugetare iniþiale ºi
finale, conform clasificaþiei bugetare : lipsa docu-
mentelor justificative pentru rectificarea bugetarã,
nestabilirea influenþelor financiare asupra bugetu-
lui, din diferite acte normative, pe structura clasifi-
caþiei bugetare;

l La preluarea plãþilor din fiºele sintetice în contul
de execuþie bugetarã: inexistenþa unor proceduri
scrise/monografii privind elaborarea contului de
execuþie bugetarã, nedesemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea de elaborare a contului
de execuþie bugetarã, preluarea eronatã a sumelor
din fiºele conturilor sintetice în contul de execuþie
bugetarã, 

l La elaborarea anexelor la contul de execuþie buge-
tarã: inexistenþa unor proceduri scrise/monografii
privind elaborarea anexelor la contul de execuþie
bugetarã, nerespectarea corelaþiilor de bazã între
contul de execuþie bugetarã ºi anexe, nerespectarea
procedurilor de întocmire a anexelor la contul de
execuþie bugetarã. 

Cerinþe ale situaþiilor financiare 
în instituþiile publice

Situaþiile financiare ale instituþiilor publice, ansam-
blul de documente oficiale pe baza cãrora instituþia
publicã prezintã situaþia patrimoniului aflat în
administrare, precum ºi execuþia bugetului de veni-
turi ºi cheltuieli trebuie sã ofere o imagine fidelã a
poziþiei financiare, precum ºi a performanþei financia-
re ºi a rezultatului patrimonial.

Mai exact, obiectivul raportãrilor financiare în secto-
rul public trebuie sã ofere informaþiile utile luãrii de-
ciziilor ºi sã demonstreze rãspunderea entitãþii pentru
resursele încredinþate ei prin oferirea informaþiilor
privind sursele, alocarea ºi utilizãrile resurselor finan-
ciare, modul în care entitatea ºi-a finanþat activitãþile
ºi ºi-a acoperit necesarul de numerar, situaþia finan-
ciarã a entitãþii ºi modificãrile ei, oferirea informaþi-
ilor utile în evaluarea capacitãþii entitãþii de a-ºi
finanþa activitãþile ºi de a-ºi onora datoriile ºi angaja-
mentele, în evaluarea performanþei entitãþii în ter-
meni de costuri ale serviciilor, eficienþã ºi realizãri1.

Informaþiile cuprinse în situaþiile financiare trebuie sã
satisfacã nevoile utilizatorilor care nu sunt în situaþia

de a cere rapoarte adaptate nevoilor lor specifice de
informaþii. 

Pentru a realiza situaþiile financiare într-o instituþie
publicã trebuie parcurse o serie de lucrãri contabile de
închidere a exerciþiului financiar, cum sunt: stabilirea
balanþei conturilor înainte de inventariere, inventari-
erea generalã a patrimoniului instituþiei publice, con-
tabilitatea operaþiilor de regularizare, stabilirea balan-
þei conturilor dupã inventariere.

Astfel, pentru stabilirea balanþei conturilor înainte de
inventariere se efectueazã mai multe lucrãri cu carac-
ter premergãtor sau preliminar. Mai întâi, se efec-
tueazã o verificare cu caracter general, care are drept
scop stabilirea modului cum au fost reflectate în con-
turi operaþiunile economico – financiare conþinute în
documentele justificative, operaþiune care se desfã-
ºoarã pentru a se asigura îndeplinirea obligaþiilor le-
gale de înregistrare în contabilitate a tuturor opera-
þiilor economice care s-au produs în timpul exerci-
þiului.

Verificarea documentelor justificative, primare ºi cen-
tralizatoare se face atât sub aspectul înregistrãrii lor în
conturi corespunzãtor naturii operaþiilor pe care le
conþin, cât ºi în ceea ce priveºte îndeplinirea condiþi-
ilor de formã pe care trebuie sã le întruneascã, în sen-
sul folosirii modelului de document ce corespunde
naturii operaþiei consumate, completãrii tuturor ele-
mentelor pe care le conþine documentul, exactitãþii
preþurilor unitare ºi a calculelor efectuate, existenþei
semnãturilor persoanelor responsabile pentru întoc-
mirea, avizarea ºi aprobarea operaþiilor consemnate.

Se mai verificã, de asemenea, aspectele ce privesc
conþinutul documentelor justificative, avându-se în
vedere concordanþa cu realitatea a operaþiilor eco-
nomico-financiare pentru care sunt întocmite: legali-
tatea, oportunitatea ºi economicitatea acestor operaþii,
urmãrindu-se în mod special documentele ce se referã
la cheltuieli ºi venituri, la stabilirea ºi decontarea
obligaþiilor de naturã fiscalã ºi socialã, precum ºi cele
care privesc altã perioadã de gestiune.

Pentru centralizarea ºi controlul exactitãþii datelor
înregistrate în conturi se întocmeºte balanþa de verifi-
care înainte de inventarierea patrimoniului. Balanþa
poate fi interpretatã ca un inventar contabil ºi ca
instrument de verificare a conþinutului soldurilor
conturilor contabile.

1 Federaþia Internaþionalã a Contabililor – „Standarde Internaþionale de Contabilitate pentru Sectorul Public”, Editura
C.E.C.C.A.R., Bucureºti, 2005, pag.29
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Inventarierea generalã a patrimoniului instituþiei
publice stabileºte situaþia realã a patrimoniului, res-
pectiv constatarea mãrimii faptice a elementelor pa-
trimoniale ºi la evaluarea lor la nivelul valorii actuale. 

În ceea ce priveºte contabilitatea operaþiilor de regu-
larizare, putem spune cã în categoria operaþiilor de
regularizare se cuprind : înregistrarea ºi decontarea
plusurilor ºi minusurilor constate cu ocazia inventari-
erii, inclusiv compensãrile admisibile de efectuat,
ajustãrile pentru depreciere sau pierdere de valoare
aferente elementelor patrimoniale inventariate,
respectiv a provizioanelor pentru riscuri ºi cheltuieli,
modificãrile de valoare aferente elementelor patrimo-
niale exprimate în valutã, delimitarea în timp a veni-
turilor ºi cheltuielilor instituþiei publice.

Dupã efectuarea inventarierii ºi realizãrii operaþiilor
de regularizare a rezultatelor inventarierii se întoc-
meºte o noua balanþã a conturilor. Funcþia acesteia se
manifestã cu precãdere pentru pregãtirea informaþiei
necesare determinãrii rezultatului patrimonial ºi pen-
tru asigurarea suportului informaþional necesar
redactãrii bilanþului contabil.

Odatã elaborate, situaþiile financiare se semneazã de
cãtre ordonatorul de credite ºi conducãtorul compar-
timentului financiar – contabil sau de altã persoanã
împuternicitã sã îndeplineascã aceastã funcþie. 

Este obligatoriu ca instituþiile publice sã depunã la
unitãþile de trezorerie a statului la care au deschise
conturile situaþia fluxurilor de trezorerie pentru a
obþine viza privind exactitatea plãþilor de casã,
respectiv a soldurilor conturilor de disponibilitãþi,
pentru a se asigura concordanþa între datele din con-
tabilitatea instituþiei publice ºi cele din contabilitatea
unitãþilor de trezorerie a statului. Instituþiile publice
superioare nu pot centraliza situaþiile financiare ale
instituþiilor din subordine dacã nu au aceastã vizã a
trezoreriei statului.

Trimestrial ºi anual ordonatorii de credite secundari ºi
terþiari au obligaþia de a depune un exemplar din situ-
aþiile financiare întocmite la ordonatorul de credite
principal la termenele stabilite de cãtre acesta. Aceºtia,
la rândul lor, vor depune la Ministerul Economiei ºi
Finanþelor sau la administraþiile fiscale judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, dupã caz, un exemplar din
situaþiile financiare trimestriale ºi anuale, potrivit
normelor ºi termenelor stabilite de acesta.

Un set complet de situaþii financiare trimestriale ºi anuale
conform O.M.F.P. nr.1917/2005 cuprinde:

l bilanþul contabil;

l contul de rezultat patrimonial;

l situaþia fluxurilor de trezorerie; 

l situaþia modificãrilor în structura activelor nete/
capitalurilor proprii; 

l anexele la situaþiile financiare: politici contabile,
note explicative; 

l contul de execuþie bugetarã.

Un set complet de situaþii financiare conform IPSAS 1
„Prezentarea situaþiilor financiare” cuprinde:

l o situaþie a poziþiei financiare;

l o situaþie a performanþei financiare;

l o situaþie a modificãrilor activelor nete/capita-
lurilor proprii;

l o situaþie a fluxurilor de trezorerie;

l politicile contabile ºi note la situaþiile financiare.

a. Bilanþul contabil

Documentul contabil de sintezã cu ajutorul cãruia se
prezintã elementele de activ, datorii ºi capitalul pro-
priu ale instituþiei publice la sfârºitul perioadei de
raportare este prima componentã a situaþiilor finan-
ciare ºi oferã informaþii privind poziþia financiarã a
instituþiei publice.

Prezentarea elementelor patrimoniale în bilanþ se va
face în raport de gradul crescãtor al lichiditãþii pentru
elementele patrimoniale de activ ºi gradul crescãtor al
exigibilitãþii pentru elementele patrimoniale de natu-
ra datoriilor. Pentru fiecare element din bilanþ se va
prezenta valoarea aferentã atât la finalul exerciþiului
curent, cât ºi la finalul exerciþiului precedent, pentru a
putea fi comparate. Dacã aceste valori nu sunt com-
parabile, absenþa comparabilitãþii trebuie prezentatã
în notele explicative. Dacã un element de bilanþ nu are
valoare, nu trebuie prezentat în bilanþ decât dacã
existã un element corespondent în exerciþiul financiar
precedent.

Bilanþul contabil se întocmeºte pe baza ultimei balan-
þe de verificare a conturilor sintetice la finele perioa-
dei de raportare, pusã de acord cu situaþia realã a ele-
mentelor de activ ºi pasiv stabilite pe baza inventaru-
lui. Se vor efectua în prealabil urmãtoarele operaþii:

l se analizeazã soldurile conturilor contabile, astfel
încât acestea sã reflecte operaþiuni patrimoniale ale
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instituþiei publice ºi sã corespundã funcþiunii sta-
bilite prin planul de conturi;

l se clarificã eventualele sume menþinute nejustificat
în conturile de debitori sau creditori, urmãrindu-
se încasarea creanþelor ºi achitarea datoriilor în lei
sau valutã, dupã caz;

l se analizeazã sumele ce trebuie încasate de debi-
tori din anii precedenþi, care potrivit legii se
vireazã la bugetul de stat, la bugetele locale, la
bugetul asigurãrilor sociale de stat, la bugetul asi-
gurãrilor pentru ºomaj sau la bugetul Fondului
naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate;

l dacã operaþiunile îºi extind efectele pe mai mulþi
ani, se impune utilizarea conturilor de venituri ºi
cheltuieli în avans.

Conform IPSAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare”,
situaþia poziþiei financiare trebuie sã cuprindã cel
puþin urmãtoarele elemente: imobilizãri corporale;
imobilizãri necorporale; active financiare, investiþii
contabilizate prin metoda activului net, stocuri, sume
de recuperat din tranzacþii non-schimb, inclusiv taxe
ºi transferuri, creanþe din tranzacþii de schimb,
numerar ºi echivalente de numerar, impozite ºi trans-
feruri de platã, datorii din tranzacþii de schimb,
provizioane, datorii pe termen lung, interes minoritar
ºi active nete/capitaluri proprii.

Se pot prezenta ºi alte elemente - rând atunci când un
Standard Internaþional de Contabilitate pentru
Sectorul Public cere acest lucru sau când o astfel de
prezentare este relevantã pentru prezentarea corectã a
poziþiei financiare a entitãþii. Entitatea va prezenta fie
în situaþia poziþiei financiare, fie în note la situaþia
poziþiei financiare, alte subclasificãri ale elementelor
– rând într-o manierã corespunzãtoare activitãþii
entitãþii. Fiecare element trebuie subclasificat când
este corespunzãtor, în funcþie de natura sa, iar sumele
de platã sau de primit de la entitatea care controleazã,
entitãþi controlate înrudite sau entitãþi asociate ºi alte
pãrþi legate trebuie prezentate separat2.

b. Contul de rezultat patrimonial

Contul de rezultat patrimonial, documentul contabil
cu ajutorul cãruia se prezintã situaþia veniturilor,
finanþãrilor ºi cheltuielilor instituþiei publice din cur-
sul exerciþiului curent, este a doua componentã a situ-

aþiilor financiare ºi oferã informaþii privind perfor-
manþa financiarã a instituþiei publice, respectiv rezul-
tatul patrimonial. 

Rezultatul patrimonial (excedent sau deficit patrimo-
nial) este un rezultat economic, ce se va determina pe
fiecare sursã de finanþare în parte, dar ºi pe total, ca
diferenþã între veniturile realizate ºi cheltuielile efec-
tuate în exerciþiul financiar curent.

În contul de rezultat patrimonial veniturile ºi
finanþãrile sunt prezentate pe feluri de venituri dupã
natura sau sursa lor, indiferent dacã au fost încasate
sau nu, iar cheltuielile sunt prezentate pe feluri de
cheltuieli, dupã natura ºi destinaþia lor, indiferent
dacã au fost plãtite sau nu. Pentru fiecare element din
contul de rezultat patrimonial se va prezenta valoarea
aferentã atât la finalul exerciþiului curent, cât ºi la fi-
nalul exerciþiului precedent pentru a putea fi compa-
rate. Dacã aceste valori nu sunt comparabile, absenþa
comparabilitãþii trebuie prezentatã în notele explica-
tive. Dacã un element din contul de rezultat patrimo-
nial nu are valoare, nu trebuie prezentat în contul de
rezultat patrimonial decât dacã existã un element
corespondent în exerciþiul financiar precedent.

Conform IPSAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare”,
situaþia performanþei financiare trebuie sã cuprindã
cel puþin urmãtoarele elemente: venituri din activitãþi
de exploatare; surplusul sau deficitul activitãþii de
exploatare; costurile de finanþare; partea din sur-
plusurile sau deficitele nete aferentã entitãþilor asoci-
ate ºi asocierilor în participaþie, contabilizatã prin
metoda activului net; surplusul sau deficitul din
activitãþile ordinare; elemente extraordinare; partea
interesului minoritar din surplusul sau deficitul net ºi
surplusul sau deficitul net pentru perioadã.

Se pot prezenta ºi alte elemente – rând suplimentare,
titluri ºi subtotaluri atunci când un Standard
Internaþional de Contabilitate pentru Sectorul Public
cere acest lucru sau când o astfel de prezentare este
relevantã pentru prezentarea corectã a performanþei
financiare a entitãþii.

Entitatea va prezenta fie în situaþia performanþei
financiare, fie în notele la situaþia performanþei finan-
ciare o subclasificare a veniturilor totale, clasificate
într-un mod corespunzãtor pentru activitatea enti-
tãþii. O entitate trebuie sã prezinte, fie în situaþia per-
formanþei financiare, fie în notele la situaþia perfor-

2 Federaþia Internaþionalã a Contabililor – „Standardele Internaþionale de Contabilitate pentru Sectorul Public”, editura
C.E.C.C.A.R., Bucureºti, 2005, pag.48
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manþei financiare, o analizã a cheltuielilor, utilizând o
clasificare bazatã pe natura cheltuielilor, fie pe desti-
naþia lor în cadrul entitãþii, oricare dintre ele este mai
relevantã ºi mai credibilã3.

c. Situaþia fluxurilor de trezorerie

O altã componentã a situaþiilor financiare este ºi situa-
þia fluxurilor de trezorerie. Acestã situaþie oferã o
bazã pentru evaluarea capacitãþii entitãþii de a genera
numerar ºi echivalente de numerar, prezentându-se
existenþa ºi miºcãrile de numerar pe tipuri de activi-
tãþi.

Raportarea fluxurilor de trezorerie se poate realiza
folosind una dintre metodele:

1. metoda directã – sunt prezentate clasele principale
de plãþi ºi încasãri brute de numerar, furnizând infor-
maþii folositoare în estimarea fluxurilor de trezorerie
viitoare (acestea nu sunt disponibile prin metoda
indirectã). Informaþiile privind clasele principale de
plãþi ºi încasãri brute de numerar se obþin fie din
înregistrãrile contabile ale entitãþii, fie din ajustarea
veniturilor ºi cheltuielilor operaþionale ºi a altor ele-
mente din situaþia performanþei financiare (de exem-
plu, modificãri pe parcursul perioadei de stocuri, cre-
anþe ºi datorii aferente activitãþii operaþionale). 

2. metoda indirectã - prin care surplusul sau deficitul
net este ajustat pentru efectele tranzacþiilor ce nu au
naturã monetarã, pentru orice amânãri sau angaja-
mente de plãþi sau încasãri de numerar din fluxuri de
exploatare trecute sau viitoare ºi elementele de veni-
turi ºi cheltuieli asociate cu fluxurile de trezorerie din
investiþii sau finanþãri.

Ambele metode vor furniza aceleaºi cifre, dar metoda
directã este preferatã de IPSAS 2 „Situaþiile fluxurilor
de trezorerie” deoarece furnizeazã mai multe infor-
maþii despre entitate. Totuºi, aceastã metodã este rar
utilizatã în practicã deoarece aplicarea ei este mai difi-
cilã ºi solicitã mai mult timp. Instituþiilor publice, pe
baza normelor emise de Ministerul Economiei ºi
Finanþelor, realizeazã situaþia fluxurilor de trezorerie
folosind metoda directã.

d. Situaþia modificãrilor în structurã a activelor
nete/capitalurilor proprii

Cu ajutorul situaþiei modificãrilor în structurã a
activelor nete / capitalurilor proprii, entitatea pune la
dispoziþia utilizatorilor informaþii în legãturã cu
structura capitalurilor proprii (prezentarea detaliatã a
creºterilor ºi / sau a scãderilor din timpul anului al
fiecãrui element al conturilor de capital), influenþele
rezultate prin schimbarea politicilor contabile, influ-
enþele rezultate în urma reevaluãrii activelor, calculu-
lui ºi înregistrãrii amortizãrii sau din corectarea ero-
rilor contabile.

O entitate va prezenta fie în aceastã situaþie, fie în
note4:

l soldul surplusurilor ºi deficitelor acumulate la
începutul perioadei ºi la data raportãrii, precum ºi
miºcãrile pe parcursul perioadei;

l în mãsura în care componentele de active nete/ca-
pitaluri proprii sunt prezentate separat, o recon-
ciliere între valoarea contabilã a fiecãrei compo-
nente de active nete/capitaluri proprii la începutul
ºi sfârºitul perioadei, prezentând distinct fiecare
modificare.

e. Anexele la situaþiile financiare

Conducerea instituþiei publice are sarcina de a selecta
ºi a aplica politicile contabile astfel încât situaþiile finan-
ciare sã respecte cerinþele Standardele Internaþionale
de Contabilitate pentru Sectorul Public, iar, în lipsa
unor cerinþe specifice, se vor elabora politici care sã
asigure relevanþa ºi credibilitatea informaþiilor
furnizate prin situaþiile financiare. Dacã sunt disponi-
bile atât politici contabile de bazã, cât ºi politici alter-
native conform Standardelor Internaþionale de
Contabilitate pentru Sectorul Public, instituþia va
alege ºi va aplica consecvent una dintre politici, cu
excepþia cazului în care Standardele Internaþionale de
Contabilitate pentru Sectorul Public solicitã în mod
deosebit sau permit clasificarea elementelor pentru
care politicile contabile trebuie alese. 

Modificarea politicii contabile trebuie fãcutã numai în
conformitate cu IPSAS 3 „Surplusul sau deficitul net
al perioadei, erori fundamentale ºi modificãri ale
politicilor contabile” ºi aplicat tuturor elementelor
sau categoriilor de elemente (tranzacþii, evenimente,
solduri, valori etc.).

Întocmirea ºi auditarea situaþiilor financiare ale instituþiilor publice

3 Federaþia Internaþionalã a Contabililor - „Standardele Internaþionale de Contabilitate pentru Sectorul Public", editura
C.E.C.C.A.R., Bucureºti, 2005, pag.51.

4 Federaþia Internaþionalã a Contabililor - „Standardele Internaþionale de Contabilitate pentru Sectorul Public", editura
C.E.C.C.A.R., Bucureºti, 2005, pag.53.
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f. Contul de execuþie bugetarã

Contul de execuþie bugetarã prezintã toate operaþiu-
nile efectuate în exerciþiul financiar curent, respectiv
încasãrile realizate ºi plãþile efectuate, în structura în
care a fost aprobat bugetul, precum ºi alte informaþii
necesare unei bune administrãri a bugetului astfel5:
l informaþii privind veniturile: prevederi bugetare ini-

þiale, prevederi bugetare trimestriale/definitive,
drepturi constate, total ºi defalcat ani prece-
denþi/anul curent; încasãri realizate, stingeri pe alte
cãi decât încasãri, drepturi constante de încasat.

l informaþii privind cheltuielile: credite bugetare ini-
þiale, credite bugetare trimestriale / definitive, an-
gajamente bugetare, angajamente legale; plãþi efec-
tuate, angajamente legale de plãtit, cheltuieli efec-
tive (costuri, consumuri sau utilizãri de resurse).

l informaþii privind rezultatul execuþiei bugetare (înca-
sãri realizate minus plãþi efectuate).

Contul de execuþie bugetarã se întocmeºte pe baza
datelor preluate din rulajele debitoare ºi creditoare ale
conturilor de finanþare bugetarã ºi de disponibil, care
trebuie sã corespundã cu cele din conturile deschise la
trezorerie sau bãnci dupã caz.

În concluzie
Instituþiile publice care au calitatea de creditori buge-
tari ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale
de stat, bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, bugetul
Fondului naþional unic de asigurãri de sãnãtate, pre-
cum ºi instituþiile publice finanþate din fonduri
externe nerambursabile ºi instituþiile publice finanþate
integral sau parþial din venituri proprii/activitãþi
finanþate integral din venituri proprii (altele decât
cele de subordonare localã) vor întocmi „Contul de
execuþie a bugetului instituþiei publice – venituri”, cu
informaþii privind veniturile realizate potrivit bugetu-
lui aprobat (clasificaþia funcþionalã). Pentru instituþi-
ile publice cu subordonare localã (finanþate din buge-
tul local, finanþate integral din venituri proprii / ven-
ituri proprii ºi subvenþii/activitãþi finanþate integral
din venituri proprii cu subordonare localã) se com-
pleteazã de asemenea „Contul de execuþie a bugetului
instituþiei publice – venituri”, dar au fost prevãzute
formulare diferite, însã modul de completare este
similar.

Instituþiile publice finanþate din bugetul de stat,
bugetele locale, bugetul asigurãrilor sociale de stat,
bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, bugetul Fondului
naþional unic de asigurãri de sãnãtate, credite externe,
credite interne, fonduri externe nerambursabile, veni-
turi proprii / venituri proprii ºi subvenþii (altele decât
cele de subordonare localã), vor întocmi „Contul de
execuþie a bugetului instituþiei publice – cheltuieli”,
cu informaþii privind cheltuielile realizate pe struc-
tura bugetului aprobat (clasificaþia funcþionalã). Se va
realiza de asemenea o detaliere a cheltuielilor pe
structura clasificaþiei economice, pe capitole, articole,
aliniate.

Auditul ºi raportãrile financiare, de la teorie la practicã

5 O.M.F.P. nr. 616 / 19.05.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, compo-
nenþa ºi modul de completare a situaþiilor financiare trimestriale ale instituþiilor publice în anul 2006, precum ºi modelele
acestora, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 498 / 08.06.2006.
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Neil WALLACE, 
director ICAS Scoþia

Sunt aici ca sã vã vorbesc despre
calitatea auditului, dar, dupã cum a
spus Douglas Nesbit în sesiunea de
deschidere de azi dimineaþã, nu
existã o definiþie strictã pentru cali-
tatea auditului. 

Singurul aspect, singura coordo-
natã fundamentalã a calitãþii audi-
tului pe care o voi aborda aici, azi,
este supravegherea ºi monitoriza-
rea, precum ºi sfaturile individuale
pe care organismele profesionale le
oferã membrilor lor în mod indi-
vidual. 

Voi aborda lucrurile din trei per-
spective diferite. Prima perspectivã
va fi din punctul de vedere al
Consiliului pentru Raportare Fi-
nanciarã (Financial Reporting

Council - FRC) din Marea Britanie
care este, de fapt, organismul de
supraveghere ºi cred cã majoritatea
din cei prezenþi aici sunteþi fami-
liarizaþi cu conceptul de organisme
de supraveghere, concept care se
rãspândeºte mai mult sau mai
puþin, având ca scop dezvoltarea.
În Marea Britanie, FRC joacã un rol
foarte important în sprijinul acor-
dat auditorilor pentru a atinge cali-
tatea în audit.

În al doilea rând, voi prezenta
munca depusã de propria echipã
de monitorizare a Institutului
Contabililor Autorizaþi din Scoþia
(ICAS). Noi avem o echipã de mo-
nitorizare a auditului asemãnã-
toare cu cea pe care aþi organizat-o
dumneavoastrã aici, la nivelul
CAFR. ªi ultimul subiect pe care îl
voi aborda se referã la serviciile
pentru membri, sfaturile proactive
individuale pe care Institutul nos-
tru le asigurã pentru auditori, astfel
încât ei sã poatã evita orice pro-
bleme cu FRC sau cu propria noas-
trã echipã de monitorizare.

L-aþi auzit pe Douglas Nesbit men-
þionând azi dimineaþã instituþia
noastrã - FRC. Noi avem de o
vreme destul de lungã un Consiliu
pentru Raportare Financiarã. Noi
am fost, de fapt suntem, cu un pas
înaintea altor þãri unde încã nu s-a
înfiinþat ºi dezvoltat un organism
de supraveghere. Existã motive
foarte bune - sau ar trebui sã spun
foarte rele - pentru care noi avem
un asemenea Consiliu pentru Ra-
portare Financiarã foarte bine dez-
voltat ºi organizat. Aþi auzit de En-
ron, Worldcom ºi Parmalat. Aces-
tea au fost subiectele unor scan-
daluri la nivel corporativ. În Marea
Britanie am avut scandaluri la nivel
corporativ cu mult înaintea Enron
ºi Worldcom, iar ale noastre au fost
de fapt mai mari, mai profunde.
Noi am avut cele mai puternice
scandaluri la nivel corporativ. Am
avut scandaluri ca Polly Peck,
BCCI, iar strãmoºul tuturor acestor
scandaluri a fost grupul MIRROR,
de presã. Acestea au fost cazuri în
care companiile raportau rezultate
financiare bune, auditorii spuneau
în rapoartele de audit cã situaþiile
financiare demonstrau realitatea,
când, de fapt, situaþiile financiare
erau complet false. Ca rezultat al
acestor scandaluri majore la nivel
corporativ din Marea Britanie, din
anii 80 ºi începutul anilor 90, noi
am hotãrât sã transpunem într-un
Consiliu acest concept de supra-
veghere ºi am muncit mult cu sco-
pul de a înfiinþa în Marea Britanie
Consiliul pentru Raportare Finan-
ciarã. Ulterior, FRC a influenþat
legiuitorul din Marea Britanie în
direcþiile raportãrii ºi guvernanþei
corporative. Scopul sãu este acela
de a spori încrederea în raportarea
ºi guvernanþa corporativã. În esen-
þã, una dintre sarcinile sale princi-
pale este sã se asigure de calitatea
raportãrilor financiare ale com-
paniilor listate la bursã ºi ale com-
paniilor importante în Marea
Britanie. Rolul sãu principal este sã
se asigure cã situaþiile financiare

Supravegherea ºi 
monitorizarea – coordo-
nate fundamentale ale
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ale acestor companii reflectã imagi-
nea fidelã ºi cã auditorii îºi în-
deplinesc datoria într-un mod co-
respunzãtor.

Vã voi prezenta unele din funcþiile
FRC pentru a promova standarde
înalte de guvernanþã corporativã.
Guvernanþa corporativã este, de
fapt, centrul, inima a ceea ce nu-
mim azi calitatea raportãrilor fi-
nanciare. FRC, de asemenea, stabi-
leºte, menþine ºi consolideazã apli-
carea standardelor de contabilitate
ºi audit, deci Consiliul nostru are
puterea ºi îndatorirea sã ia atitu-
dine în ceea ce priveºte standardele
de audit ºi de contabilitate în Ma-
rea Britanie. Comparând cu alte
organisme de supraveghere din lu-
me, acesta este un lucru neobiºnuit.
Consiliul nostru stabileºte stan-
darde actuariale pentru profesio-
niºtii din domeniul actuarial. Des-
pre aceºti profesioniºti ºtiu foarte
puþin: cã sunt foarte bine speciali-
zaþi, cã sunt foarte bine pregãtiþi.
FRC supravegheazã, de asemenea,
ºi activitãþile de reglementare ale
organismelor profesionale actuari-
ale ºi de contabilitate. De fapt, In-
stitutul Contabililor Autorizaþi din
Scoþia este un organism profesional
ºi de supraveghere recunoscut.
ICAS trebuie sã raporteze cãtre FRC
ºi este supravegheat de cãtre FRC.
FRC este o organizaþie extrem de
importantã pentru noi ºi trebuie sã
ne asigurãm cã ne desfãºurãm
activitatea într-un mod eficient, alt-
minteri FRC se va supãra foarte rãu.

Unul dintre aspectele care nu sunt
incluse în prezentarea mea se referã
la modul de finanþare al FRC.
Acesta dispune de birouri foarte
frumoase ºi numeroºi angajaþi din
rândul profesioniºtilor cu o ve-
chime foarte mare si cu experienþã
foarte bogatã. Consiliul angajeazã
mulþi auditori care s-au pensionat,
foarte mulþi oameni de afaceri cu

vechime. De unde iau bani ca sã
plãteascã toate acestea? Noroc cã
Londra are una dintre cele mai
mari pieþe de capital din lume, deci
Bursa de Valori din Londra este
obligatã sã plãteascã o contribuþie
substanþialã în fiecare an la capi-
talul Consiliului pentru Raportare
Financiarã. Iar acest lucru este, 
de-a dreptul, minunat pentru cã, la
urma urmei, companiile însele be-
neficiazã de încrederea pieþei, deci
Bursa de Valori din Londra este cea
care participã într-o mare mãsurã
la capitalul Consiliului pentru Ra-
portare Financiarã. 

O altã parte din fonduri vin de la
Guvern, interesul public fiind im-
plicat. Guvernul doreºte sã se asi-
gure de funcþionarea adecvatã a
Consiliului pentru Raportare Fi-
nanciarã, deci Guvernul este chiar
mulþumit sã participe la capitalul
Consiliului în fiecare an cu o sumã
destul de mare. ªi iatã ºi partea
întunecatã a lucrurilor: organizaþi-
ile profesionale trebuie sã parti-
cipãm ºi noi cu o contribuþie. Deci,
o mare parte din veniturile câº-
tigate de ICAS, de Institutul
Irlandez, de Institutul Englez, de
ACCA, o sumã mare de bani se
îndreaptã cãtre capitalul Consiliu-
lui pentru Raportare Financiarã.

Structura lui este destul de compli-
catã pentru cã, pe lângã consiliul de
administraþie, existã un numãr de
organisme diferite ºi unele dintre
acestea sunt mai importante decât
altele în raport cu modul în care
lucrãm noi la ICAS. Astfel, la nive-
lul Consiliului funcþioneazã urmã-
toarele organisme:

Comitetul pentru Practicile de
Audit (Auditing Practices Board -
APB)

APB este format din profesioniºti
care stabilesc standardele de audit
în Marea Britanie. O slujbã destul

de uºoarã! Noi folosim mai mult
sau mai puþin standardele inter-
naþionale din domeniul auditului
care sunt elaborate de IAASB din
cadrul IFAC.

Comitetul de Standarde Contabile
(Accounting Standard Board – ASB)

ASB are o misiune mai dificilã. În
Marea Britanie am adoptat stan-
dardele internaþionale de raportare
financiarã (IFRS) pentru compani-
ile de interes public, dar continuãm
sã folosim standardele britanice
pentru entitãþile mici ºi mijlocii. 

Comitetul pentru Probleme Urgen-
þe (Urgent Issues Task Force – UITF)

UITF asistã, din punct de vedere
tehnic ASB în clarificarea ºi solu-
þionarea unor interpretãri conflic-
tuale ale prevederilor standardelor
contabile sau ale legii societãþilor
comerciale. Actualmente, standar-
dele contabile sunt din ce în ce mai
tehnice ºi complexe, ceea ce afec-
teazã inteligibilitatea lor. Un exem-
plu ar fi standardul IAS 39 pe care
nu îl înþelege nimeni. Comitetul
pentru Probleme Urgente le anali-
zeazã ºi încearcã sã le înþeleagã
pentru a emite ghiduri de aplicare
a acestuia. O mare parte din profe-
sioniºtii UITF sunt foarte bine
pregãtiþi în domeniul tehnic. 

Existã un Comitet pentru Standar-
de Actuariale, dar nu ºtiu prea
multe despre el.

Comitetul de Revizuire a Raportã-
rilor Financiare (Financial Reporting
Review Panel – FRRP)

FRRP analizeazã rapoartele finan-
ciare emise de cãtre companiile lis-
tate din Marea Britanie cu scopul
de a se asigura cã acestea nu conþin
informaþii denaturate ºi respectã
standardele de raportare financiarã
relevante atât în ansamblul cât ºi în
conþinutul lor. 

Auditorul transfrontalier: profesionalism ºi independenþã
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Comitetul de Disciplinã pentru
Profesia Contabilã ºi Actuarialã
(Accountancy and Actuarial Disci-
pline Board – AADB)

AADB are rolul de a sancþiona aba-
terile de la comportamentul profe-
sional fie cã eºti contabil, auditor
sau actuar.

Comitetul pentru Supravegherea
Profesiei (Professional Oversight
Board – POB) ºi Unitatea de Inspecþie
a Auditului (Audit Inspection Unit –
AIU)

POB este probabil organismul cel
mai important pentru ICAS ºi, în
cadrul acestuia, este organizatã
AIU. Aceasta este formatã dintr-un
grup de inspectori, care, în mod
evident, îi verificã pe auditorii care
presteazã servicii de audit pentru
cele mai importante companii: pen-
tru companiile listate, pentru com-
paniile de interes public din Marea
Britanie.

Comitetul pentru Supravegherea
Profesiei. 

ICAS, Institutul irlandez, toate or-
ganizaþiile profesionale de supra-
veghere recunoscute trebuie sã
raporteze Comitetului pentru Su-
pravegherea Profesiei. ICAS, aºa
cum indicam anterior, este un
organism profesional de suprave-
ghere recunoscut. Noi avem autori-
tatea, în mod efectiv, de a pregãti,
de a înscrie auditori, asemenea
Institutului englez, asemenea
ACCA, dar pentru a ne menþine
aceastã poziþie în cadrul societãþii
britanice, pentru a avea aceastã
onoare, acest privilegiu, trebuie sã
ne asigurãm cã putem convinge
Comitetul pentru Supravegherea
Profesiei cã ne îndeplinim datoria
aºa cum trebuie.

POB monitorizeazã activitãþile
noastre, prin inspecþii. Comitetul
de Supraveghere analizeazã ceea ce

facem noi, analizeazã variatele
noastre activitãþi ºi se asigurã cã ne
desfãºurãm activitatea într-un mod
corespunzãtor. POB analizeazã
chestiuni cum sunt: educaþia, pre-
gãtirea, dezvoltarea profesionalã
continuã, promovarea valorilor
etice ºi a comportamentului etic,
disciplina, înregistrarea ºi monito-
rizarea corespunzãtoare a audito-
rilor. Deci, în esenþã, trebuie sã ne
conformãm cerinþelor Comitetului
pentru Supravegherea Profesiei. 

Unitatea de Inspecþie a Auditului
este unitatea alcãtuitã din foºti
parteneri, foºti manageri cu un
nivel foarte înalt de calificare, re-
muneraþi extrem de bine ºi cu
foarte multã experienþã, de la cele
mai renumite firme de audit. Este
datoria lor sã facã vizite la firmele
de audit care realizeazã misiuni de
audit pentru entitãþile de interes
public. Unitatea de Inspecþie a
Auditului se asigurã cã aceºti audi-
tori realizeazã angajamentele de
audit în concordanþã cu standar-
dele internaþionale de audit. Aceºti
oameni îºi cunosc meseria.

Douglas Nesbit, aici de faþã, ca
principal Partner Ernst&Young pri-
meºte vizite de inspecþie din partea
Unitãþii de Inspecþie a Auditului
care vrea sã-i analizeze dosarele de
audit ºi sã se asigure cã el ºi echipa
lui au auditat clienþii, cã ºi-au
desfãºurat activitatea într-un mod
corespunzãtor, în concordanþã cu
standardele internaþionale de au-
dit!

Una dintre statisticile pe care le-am
analizat chiar ieri indica faptul cã,
aparent, cel puþin una dintre fir-
mele din grupul Big Four are în rân-
durile sale, în birourile sale, pe
cineva de la Unitatea de Inspecþie a
Auditului timp de 365 de zile pe
an. Din punctul meu de vedere,
aceastã Unitate de Inspecþie a

Auditului are foarte multã putere.
Pentru ca inspecþiile de audit ºi
monitorizarea sã funcþioneze efi-
cient, cei de la monitorizare au
nevoie de putere. De altfel, s-a
dovedit în Marea Britanie cã meritã
sã investeºti bani în monitorizarea
auditului deoarece, din 1980, de la
scandalurile acelea, de când am
înfiinþat Unitatea de Inspecþie a
Auditului am avut mult mai puþine
scandaluri la nivel corporativ.
Auditorii ºi-au dus la îndeplinire
angajamentele mai bine pentru cã
ºtiau cã, deºi sunt auditori, vor fi ºi
ei verificaþi. Sunt bani cheltuiþi cu
chibzuinþã - pentru înfiinþarea Uni-
tãþii de Inspecþie a Auditului. 

Dupã pãrerea mea, controlul cali-
tãþii auditului în Marea Britanie s-a
îmbunãtãþit considerabil de când
profesam eu ca auditor. Nu ºtiu
dacã misiunile de audit pe care le
fãceam acum 10-15 ani erau întot-
deauna bune, dar pun pariu cã,
dacã aº fi acum auditor, dacã aº
munci acum în audit cu Douglas, ar
trebui sã lucrez la nivelul celor mai
înalte standarde posibile din mo-
mentul de faþã, pentru cã dacã nu-
þi îndeplineºti slujba dupã cele mai
înalte standarde posibile, cu sigu-
ranþã vei da de necaz cu Unitatea
de Inspecþie a Auditului.

Consiliul pentru Raportare Finan-
ciarã se concentreazã în mod efec-
tiv asupra entitãþilor de interes
public ºi a companiilor cotate la
Bursã, dar este suficientã activitate
de audit care se desfãºoarã în afara
acestor entitãþi. O mulþime de audi-
tori înregistraþi la ICAS desfãºoarã
misiuni de audit pentru entitãþi
mici ºi mijlocii. O mulþime dintre ei
auditeazã firmele care au afaceri de
caritate. Noi trebuie sã-i inspectãm
pe ei, aºa cã ICAS are propria sa
unitate de monitorizare care, de
fapt, este foarte asemãnãtoare ca
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naturã ºi mãrime cu unitatea de
monitorizare pe care o aveþi dum-
neavoastrã aici în România, în
cadrul CAFR.

În principiu, noi ne ducem la mem-
brii noºtri auditori, analizãm mo-
dul în care desfãºoarã activitatea de
audit, analizãm câteva din dosarele
lor de audit ºi ne asigurãm cã
desfãºoarã misiuni de audit în con-
cordanþã cu standardele inter-
naþionale de audit. Este foarte ase-
mãnãtor cu ceea ce faceþi dumnea-
voastrã aici, în România. Unul din-
tre lucrurile pe care le-am remarcat
zilele trecute, cât am fost aici ca sã
lucrez cu Camera, este faptul cã
unitatea dumneavoastrã de moni-
torizare, din România, a realizat un
progres incredibil. Eu sunt mana-
ger internaþional la ICAS ºi merg
din þarã în þarã, analizez diferite
organizaþii ºi institute din lumea
întreagã, iar ceea ce aveþi dumnea-
voastrã aici este extraordinar. Rea-
lizãrile ºi progresele dumneavoas-
trã sunt excelente. Cred cã toþi cei
implicaþi în activitatea Camerei,
toþi cei din Unitatea de Monitori-
zare meritã o reprizã bunã de apla-
uze. Noi suntem mereu în cãutarea
dovezilor de îmbunãtãþire, mereu
se poate mai bine, dar dumnea-
voastrã v-aþi descurcat nemai-
pomenit.

Cei din Unitatea de Inspecþie, de
monitorizare au fost mereu priviþi
ca fiind „bãieþii cei rãi”, dar
lucrurile nu stau chiar aºa pentru
cã, la sfârºitul vizitelor lor, ei oferã
întotdeauna sfaturi constructive.
Avem ºi un grup de „bãieþi buni” la
ICAS. Acesta este un departament,
un tip de departament pentru ser-
vicii ºi eu cred cã fiecare organism
profesional din lume ar trebui sã
aibã un astfel de departament. Al
nostru se numeºte Servicii pentru
Auditorii Practicieni. Este o echipã

formatã din foºti manageri cu expe-
rienþã foarte bogatã, foºti parteneri
care merg ºi viziteazã firmele de
audit ºi le analizeazã dosarele de
audit sub numele de, aºa-zise,
revizuiri, chiar înainte sã se emitã
opiniile formale de audit. Ana-
lizeazã dosarele, identificã ceea ce
ar putea fi îmbunãtãþit ºi acordã
sfaturi constructive. Dacã dum-
neavoastrã aþi fi membru al ICAS,
aþi putea pune mâna pe telefon în
orice zi a anului ca sã vorbiþi cu
unul din aceºti foºti parteneri,
manageri cu vechime ca sã obþineþi
cel mai bun sfat cu putinþã ºi soluþii
pentru a îmbunãtãþi, a vã consolida
activitatea dumneavoastrã de
audit. Cred cã toatã lumea la ICAS
este foarte mândrã de aceste ser-
vicii care le oferim.

Un alt aspect despre care aº vrea sã
vorbim azi, vizeazã provocãrile
profesiei în Marea Britanie pentru
cã, într-adevãr, profesia de audit
este foarte dezvoltatã în Marea
Britanie. ICAS existã din 1854, dar
noi nu suntem perfecþi, avem ºi noi
multe probleme ºi vom fi încântaþi
sã dezbatem aceste probleme cu
dumneavoastrã. De asemenea, aº
vrea sã identific azi ºi câteva din
problemele profesiei de aici, din
România. 

Pal LAKATOS, 
membru în Consiliul
Suprem al Camerei

Auditorilor din Ungaria

Este o onoare pentru mine sã vã fac
o prezentare a Camerei Auditorilor
din Ungaria. Aº dori sã încep

printr-o prezentare de ansamblu
asupra þintelor ºi instrumentelor
folosite în asigurarea calitãþii. În ce
priveºte asigurarea calitãþii, din
punctul de vedere al Camerei Au-
ditorilor din Ungaria, þelul de atins
este crearea, operaþionalizarea ºi
menþinerea unui sistem care sã-i
determine pe auditori sã-ºi desfã-
ºoare activitatea îndeplinind cele
mai stricte condiþii de calitate.

Responsabilitatea pentru auditurile
individuale aparþine firmelor de
audit, respectiv practicienilor indi-
viduali - persoane fizice autorizate.
Misiunea Camerei noastre este
aceea de a asigura toate condiþiile
pentru desfãºurarea auditurilor de
înaltã calitate. Putem aborda aceas-
tã misiune din douã perspective.

În primul rând, este importantã
crearea unui mediu propice pentru
auditorii care exercitã activitatea de
audit. Celãlalt factor important este
sã punem bazele unui control
intern eficient prin intermediul
Camerei Auditorilor din Ungaria
pentru a obþine rezultatele cele mai
satisfãcãtoare. Rezultatele de pânã
acum indicã o calitate a auditurilor
la un nivel cel puþin acceptabil.

Un alt þel al Camerei Auditorilor
din Ungaria este, de asemenea, sã-i
determine pe auditori sã-ºi îmbu-
nãtãþeascã activitatea. Acestea sunt
pe scurt þintele noastre ºi existã ºi
modalitãþi de a le atinge, iar cadrul
legal este foarte important pentru
sistemul de asigurare a calitãþii.

Voi descrie cadrul legal chiar de la
începuturile sale. Un lucru impor-
tant este cã noi am avut o lege
înainte de 31 decembrie 2007,
Legea Camerei Auditorilor din Un-
garia ºi a activitãþilor din domeniul
auditului. Dupã 31 decembrie 2007,
deºi titlul a rãmas acelaºi, legea a
fost completatã cu „supravegherea
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publicã a auditorilor”, ceea ce a
conferit elementul de noutate adus
regulamentului nostru intern.

O trecere succintã în revistã relevã
douã perioade: prima perioadã,
înainte de 31 decembrie 2007,
respectiv a doua perioadã, de dupã
1 ianuarie 2008. Aº vrea sã facem o
distincþie clarã: pe de o parte, sunt
evidenþiate legile foarte importante
acceptate de Parlamentul Ungariei
ºi, pe de altã parte, se face referire
la regulamentul aprobat de Con-
siliul Suprem al Camerei Audito-
rilor din Ungaria, acestea fiind
reglementãrile dupã care funcþio-
neazã Camera. Acestea constituie
reglementãrile interne cele mai
importante. Între anii 2002 ºi 2007 a
funcþionat un regulament general
de control al calitãþii în vederea
asigurãrii calitãþii. Acest regula-
ment general era alcãtuit din douã
pãrþi, structurate pe diferite nivele.
De pildã, exista un regulament cu
privire la organizarea ºi operaþio-
nalizarea controlului calitãþii audi-
tului ºi existã ºi manuale pentru
procedurile de control al calitãþii.

Aº putea sã spun cã anul 2007 a
avut un impact major asupra acti-
vitãþii Camerei Auditorilor din Un-
garia, în ciuda faptului cã primele
reglementãri au continuat sã domi-
ne activitatea Camerei ºi profesia
de audit. Cadrul nou internaþional
a fost transpus ºi adoptat pas cu
pas în ultimii ani. O experienþã pro-
prie bogatã a fost asimilatã ºi, de
aceea, am avut posibilitatea sã
creãm o nouã structurã legalã pen-
tru activitatea din audit în Ungaria,
cât ºi în cadrul asigurãrii calitãþii.

În Ungaria, cred cã noi, auditorii,
suntem cei care asigurãm continui-
tatea cifrelor arabe, în timp ce
juriºtii asigurã utilizarea cifrelor
romane pentru cã, dupã cum ve-
deþi, noi notãm legile cu cifre ro-

mane. De exemplu, numãrul noii
Legi Contabile este LV. În anul 2007
au fost niºte coincidenþe. Am re-
structurat toate reglementãrile Le-
gii Contabile ºi au avut loc aniver-
sãrile de 75 ani, de 20 ani ºi, respec-
tiv, de 10 ani ale profesiei. A 75-a
aniversare a marcat momentul
fondãrii Asociaþiei Camerei Conta-
bililor Autorizaþi din Ungaria.
Dupã al doilea rãzboi mondial ºi
pânã în anul 1978, din cauza difi-
cultãþilor prin care trecea econo-
mia, a existat un vis pentru cei câ-
þiva auditori care aparþineau profe-
siei: de reluare a activitãþii. Prin
urmare, în anul 1978 a avut loc o
revizuire ºi Asociaþia Contabililor
Autorizaþi ºi-a continuat activi-
tatea, iar în 1997 a fost înfiinþat un
organism de nivel superior. Deci
puteþi observa cã nu este o coinci-
denþã faptul cã numãrul noii legi
este 75.

Aº dori sã ne concentrãm asupra
schimbãrilor progresive ale Legii
75 în ce priveºte sistemul controlu-
lui calitãþii.

Prin compararea legilor, se pot
observa diferenþele majore care au
fãcut ca noile reglementãri sã devi-
nã mai amãnunþite ºi exhaustive.
Dacã în trecut nu se fãcea decât o
referire vagã, într-un paragraf, la
asigurarea calitãþii, în noua lege
existã o multitudine de prevederi
cu privire la asigurarea calitãþii
auditului. Existã capitole separate
în cadrul Legii care vizeazã sis-
temul de supraveghere publicã a
auditorilor. Aºa cum am mai sub-
liniat anterior, acesta este un ele-
ment nou al Legii. Dimensiunea
Legii este puþin mai redusã: legea
veche conþinea 274 de paragrafe,
iar cea nouã cuprinde numai în 227
de paragrafe. 

În ce priveºte statutul Camerei
Auditorilor din Ungaria, putem

observa cã existã o dezvoltare a
regulilor, prezentate mai detaliat în
contextul secþiunilor referitoare la
asigurarea calitãþii, constituirea
Comitetului de Control al Calitãþii,
precum ºi a altor comitete, cum ar
fi cel de învãþãmânt. Asigurarea
calitãþii, principiile generale, proce-
durile de control a calitãþii ºi alte
prevederi pot fi regãsite în cadrul
acestei legi. Legea veche conþine
217 puncte, iar cea nouã 474 de
puncte.

Aº dori sã vã spun câteva cuvinte
despre regulamentul controlului
calitãþii. Regulamentul cel vechi era
un regulament general, care conþi-
nea prevederi importante, deta-
liate, referitoare la numeroase
aspecte: de la modalitatea de selec-
þionare a inspectorilor de calitate
pânã la tipurile de calificative ba-
zate pe inspecþiile efectuate (frec-
venþa inspecþiilor, procedurile de
inspecþie, chestionarele utilizate de
cãtre inspectori).

Noul element introdus constã în
organizarea ºi operaþionalizarea
Comitetului pentru Controlul Cali-
tãþii, care are rolul de a asigura
selecþia inspectorilor pentru con-
trolul calitãþii. Regulamentul orga-
nizaþional ºi operaþional al Comi-
tetului pentru Controlul Calitãþii
include ºi prevederi cu privire la
remuneraþia inspectorilor, indepen-
denþã ºi conflictele de interese în
cazul controlului calitãþii, infor-
maþii ºi modalitãþi de procesare a
datelor, precum ºi reguli generale.
Regulamentul este elaborat de Co-
mitetul pentru Controlul Calitãþii ºi
va fi aprobat de Consiliul Camerei,
ceea ce înseamnã cã va cuprinde
prevederi mai amãnunþite la un
nivel superior, deoarece, dupã cum
spune un proverb, „activitatea de
revizuire se pierde în amãnunte“. 
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Deci, acest regulament va fi foarte
important pentru practicã. El in-
clude, de asemenea, chestionare
aplicabile în cadrul inspecþiilor de
calitate sau în controalele de cali-
tate. Noua prescurtare va fi CC
pentru controlul calitãþii, iar ches-
tionarele vor fi extrem de impor-
tante din punctul de vedere al
auditorului care se aflã în inspecþie
în cadrul procesului de control al
calitãþii auditului.

Aº dori sã vã prezint câteva detalii
din experienþa noastrã în legãturã
cu practica ºi care se referã la con-
trolul calitãþii.

Deci, noi aplicãm controlul calitãþii
încã din 2003. Pe parcursul celor
cinci ani a avut loc o evoluþie a con-
trolului calitãþii, indicatã de valo-
rile apropiate relevate de numãrul
controalelor de calitate ºi numãrul
auditorilor activi, membri ai Came-
rei. Mai concret, avem un numãr de
aproape 3500 de auditori activi ºi
cam tot atâtea controale de calitate,
deci se poate înþelege cã toþi audi-
torii au fost supuºi inspecþiei de
calitate în ultimii cinci ani. Ce
înseamnã asta? Înseamnã cã nu toþi
auditorii au fost inspectaþi deoa-
rece au existat câteva scutiri acor-
date, dar aceste scutiri de control
au fost acordate pe baza unei logici.
Nu au fost controlaþi acei auditori a
cãror activitate nu are nici o sem-
nificaþie pentru activitatea de audit.
Pe de altã parte, existã foarte mulþi
auditori care au fost inspectaþi de
mai multe ori în aceastã perioadã.
Dintre aceºtia fac parte, mai ales,
auditorii care au misiuni de audit
în societãþi de interes public ºi este
de înþeles ca activitatea acestora sã
fie prolificã.

Faptul cã a trebuit sã traversãm o
perioadã de tranziþie cu scopul de a
implementa controlul calitãþii este

deja de domeniul trecutului siste-
mului nostru de control al calitãþii.

În perioada de implementare, exis-
tau douã tipuri de inspecþii: aºa-
numitele inspecþii cu scop limitat
(denumite ºi inspecþii simple de
calitate), respectiv inspecþiile cu
scop deplin. Vã pot spune cã
inspecþiile de calitate cu scop limi-
tat erau de fapt foarte cuprinzã-
toare, dacã mã gândesc la aria de
acoperire a lor. Diferenþa dintre
aceste douã tipuri de inspecþii de
calitate consta în numãrul ches-
tionarelor la care trebuiau sã rãs-
pundã auditorii pe parcursul con-
trolului de calitate.

În cazul inspecþiilor cu scop limitat,
avem 35 de chestionare, pentru cã
fiecare a fost rafinat pe parcursul
anilor, iar în cazul inspecþiilor cu
scop deplin avem 130-160 de ches-
tionare. Poate cã este cam mult, aºa
cã luãm în considerare o simplifi-
care a sistemului pentru a menþine
ºi pãstra calitatea inspecþiilor de
audit.

Aº vrea sã menþionez ºi resursele
pentru inspecþiile de calitate: au
fost implicate aproximativ 70 de
persoane, în comparaþie cu numã-
rul de 3500 de auditori cu statut
activ. Comitetul pentru Controlul
Calitãþii este alcãtuit din 4-7 per-
soane. Membrii acestui comitet au
în mod exclusiv doar ocupaþia de
inspectori de calitate ºi sunt aleºi
din cadrul Consiliului Suprem al
Camerei Auditorilor din Ungaria.
O remuneraþie este plãtitã inspec-
torilor de calitate. Aceastã remu-
neraþie era alocatã anterior din
bugetul Camerei Auditorilor din
Ungaria. 

Însã, de la începutul anului 2008,
am separat bugetul, astfel încât
acum existã un Buget al Asigurãrii
Calitãþii. Diferenþa pe care o prezin-

tã acest buget este aceea cã el se
constituie din veniturile separate
ale Comitetului pentru Controlul
Calitãþii ºi ale inspectorilor a cãror
activitate vizeazã controalele de
calitate. Deºi aceastã practicã este
nouã pentru noi ºi nu avem prea
multã experienþã, probabil cã buge-
tul principal ne va sprijini în consti-
tuirea bugetului pentru asigurarea
calitãþii.

Aº dori sã vã prezint câteva infor-
maþii cu privire la condiþiile de
efectuare a controlului calitãþii. Sã
analizãm, pentru început, inspecþi-
ile de calitate cu scop limitat. Existã
trei nivele posibile de calificative în
funcþie de performanþã: calificativ
acceptabil (performanþã peste 80%),
calificativ acceptabil limitat/ cu
necesitatea de îmbunãtãþire (între
50% ºi 80%) ºi calificativ inaccep-
tabil (50% sau mai puþin). Dupã
cum se poate observa, în cazul
auditorilor care primesc calificati-
vul mediu, aceºtia trebuie sã mun-
ceascã mai mult pentru a atinge un
nivel superior.

Celãlalt tip de inspecþie este con-
trolul cu scop deplin, care este
structurat pe trei nivele, în funcþie
de performanþa atinsã: perfor-
manþã acceptabilã (peste 90%),
acceptabilã limitatã/ cu necesitatea
de îmbunãtãþire (între 60% ºi 90%)
ºi inacceptabilã (60% sau mai
puþin). În acest caz, considerãm cã
ar fi bine sã schimbãm nivelul
superior. Pe viitor, acesta va fi de
80%.

Aº dori sã descriu problemele cu
privire la calificative bazându-mã
pe experienþa Comitetului pentru
Controlul Calitãþii. Între anii 2003 ºi
2007, majoritatea rezultatelor in-
specþiilor de calitate sunt notate cu
calificativul acceptabil, fiind nece-
sarã o îmbunãtãþire a activitãþii.
Totuºi, existã ºi auditori (3 sau 4)
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care au obþinut calificativul inac-
ceptabil.

Vreau doar sã mai menþionez câte-
va dintre consecinþele acestor cali-
ficative prevãzute în noua Lege a
Camerei Auditorilor din Ungaria.
Dupã prevederile noii legi, sancþiu-
nile obligatorii pot consta în parti-
ciparea la programe educaþionale.
Toate celelalte sancþiuni sunt me-
nite sã-l determine pe auditor sã
aibã o activitate mai bunã pe viitor.
Prima categorie de sancþiuni nu are
nimic în legãturã cu procedura dis-
ciplinarã, dar cea de-a treia cate-
gorie este disciplinarã. 

Un alt aspect semnificativ este
acela cã, pentru a avea un sistem de
asigurare a calitãþii solid, este ex-
trem de important sã creãm un
cadru care sã sprijine auditul pen-
tru atingerea unei calitãþi deose-
bite. Oficialii Camerei Auditorilor
din Ungaria au fãcut eforturi deo-
sebite pentru a face ceea ce este mai
bine în acest domeniu. 

Cred cã primul lucru important în
sprijinirea mediului propice pentru
asigurarea calitãþii vizeazã manu-
alele de audit. Camera Auditorilor
din Ungaria a publicat o mulþime
de manuale de audit pentru mem-
brii sãi. Aceste manuale de audit
pot fi descãrcate de pe site-ul
Camerei Auditorilor din Ungaria,
dar ele sunt exclusiv pentru uzul
intern al membrilor. 

Existã, de asemenea, manuale di-
ferite pentru auditul întreprinde-
rilor mici ºi mijlocii, pentru auditul
entitãþilor care aparþin serviciilor
comerciale, industriei construc-
toare ºi pentru entitãþile care
aparþin bugetului de stat. 

Deci, deºi nu este suficient, cred cã
a fost un început bun pentru a
pune în practicã auditul statutar,
oferind atât o bazã de plecare pen-

tru oricine are nevoie, cât ºi posibi-
litatea de a dezvolta aceastã bazã
de unul singur.

Celelalte activitãþi care sprijinã
Camera Auditorilor din Ungaria
includ promovarea ºi crearea pro-
gramelor informatice de audit. 

Existã douã programe. Camera
Auditorilor din Ungaria a promo-
vat utilizarea acestor programe.
Existã ºi o altã modalitate de spri-
jinire a profesiei ºi aceasta constã în
programele de învãþãmânt. Este o
secþiune separatã. 

Noi avem un sistem minim obliga-
toriu de învãþãmânt, actualmente
aflat în schimbare, dar care dureazã
cam trei ani în general.

Giorgios
KARAMICHALIS, 

membru al Institutului
Auditorilor din Grecia

(SOEL)

Aspecte generale

Institutul Auditorilor din Grecia
(SOEL) ºi, implicit, funcþionarea
auditului statutar în Grecia se aflã
sub supravegherea Consiliului de
Supraveghere a Auditului ºi Con-
tabilitãþii din Grecia (ELTE), în
conformitate cu prevederile Legii
numãrul 3148/2003. Consiliul de
Supraveghere a Auditului ºi Conta-
bilitãþii din Grecia are în subor-
dinea sa alte douã consilii, Consi-
liul pentru Asigurarea Calitãþii
(SPE) ºi Consiliul pentru Disciplinã
(care se aflã încã în faza de consti-
tuire).

Supravegherea publicã

Consiliul de Supraveghere a Au-
ditului ºi Contabilitãþii din Grecia
este un organism independent,
aflat sub supravegherea Minis-
terului Naþional al Economiei ºi
Finanþelor. ELTE este format din
ºapte membrii numiþi de minister.
SPE este, de asemenea, guvernat de
ºapte membrii, ºi ei numiþi tot de
minister. Componenþa ambelor
consilii este, în principal, alcãtuitã
din funcþionari publici ºi reprezen-
tanþi ai Bãncii din Grecia, ai
Comisiei Pieþei de Capital Elen ºi ai
Federaþiei Industriei din Grecia.

Consiliul de Supraveghere a Au-
ditului ºi Contabilitãþii din Grecia
este responsabil de supravegherea
profesiei, inclusiv de suprave-
gherea proceselor de asigurare a
calitãþii, de implementarea Codului
de Eticã (în cooperare cu SOEL) ºi
face recomandãri asupra standar-
delor de audit ºi contabilitate cãtre
minister.

Consiliul este finanþat pe baza taxe-
lor de 1% din facturile emise de
auditori. În mãsura în care finan-
þarea astfel atrasã nu este suficientã
pentru acoperirea costurilor, dife-
renþa este suplimentatã din bugetul
de stat.

În sistemul grecesc de audit va fi
necesarã introducerea unor schim-
bãri, inclusiv realizarea unui ciclu
de inspecþii având ca scop asigu-
rarea calitãþii, ca urmare a imple-
mentãrii Directivei europene a
auditului statutar.

Organizarea revizuirii 
asigurãrii calitãþii

Procesul de revizuire

Procesul de asigurare a calitãþii
apeleazã la un sistem de verificare
colegialã. Obiectivele evaluãrii vi-
zeazã examinarea conformitãþii cu
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standardele de audit ºi cu codul de
eticã (inclusiv cu cerinþele de inde-
pendenþã). Consiliul de Suprave-
ghere a Auditului ºi Contabilitãþii
din Grecia decide frecvenþa eva-
luãrilor. 

Legea impune ca o evaluare a cali-
tãþii sã fie fãcutã în prealabil, pe
baza unui eºantion format aleato-
riu din cel puþin 10% dintre misiu-
nile de audit aferente entitãþilor lis-
tate la bursã, respectiv din 1% pen-
tru misiunile de audit aferente
entitãþile nelistate. Aceasta ar
impune un ciclu de 10 ani de vizite
în cazul auditorilor care auditeazã
entitãþile listate, dar ar putea în-
semna 100 de ani pentru auditorii
care auditeazã entitãþile nelistate.
În plus, o evaluare poate fi realiza-
tã în afara acestor cicluri.

Evaluatorii

Consiliul numeºte evaluatorii din
rândul membrilor SOEL, pe baza
unei selecþii aleatorii dintre audi-
torii calificaþi, cu excepþia audito-
rilor care fac parte din firma a cãrei
misiune este evaluatã. Aceastã pro-
cedurã permite asigurarea inde-
pendenþei evaluatorilor. Maximum
de trei evaluatori pot fi numiþi din
pentru entitatea aflatã în evaluare.

Nu existã condiþii speciale pe care
ar trebui sã le îndeplineascã evalu-
atorii ca sã poatã realiza o evaluare
de calitate, cu excepþia faptului cã
trebuie sã fie membrii SOEL. Nu
existã nici un fel de condiþii nici
pentru evaluatorii care deruleazã
programe de dezvoltare profesion-
alã continuã. Cu toate acestea, ei
pot fi înlocuiþi printr-o decizie luatã
de Consiliul de Supraveghere a Au-
ditului ºi Contabilitãþii din Grecia.

Procesul de raportare al evaluãrii

În legislaþia elenã nu se specificã
dacã rezultatele activitãþilor anuale
ale Consiliul de Supraveghere a

Auditului ºi Contabilitãþii din
Grecia ºi/sau ale Consiliul pentru
Asigurarea Calitãþii ar trebui pre-
zentate într-un raport anual ºi pu-
blicate. Potrivit legii, conþinutul
specific al constatãrilor rezultate în
urma evaluãrilor calitãþii ºi detali-
ile legate de realizarea acestor eva-
luãri trebuie prezentate într-o
decizie a Consiliul de Suprave-
ghere a Auditului ºi Contabilitãþii
pe baza propunerii formulate de
SOEL, care asigurã conformitatea
cu prevederile noii Directive euro-
pene referitoare la auditul statutar. 

Investigarea Contestaþiilor 
ºi Sancþiunile

Începând cu data la care SOEL a
intrat sub supravegherea ELTE, în
general, contestaþiile se pot depune
la Consiliul de Supraveghere a Au-
ditului ºi Contabilitãþii. De aseme-
nea, în mãsura în care suprave-
gherea ºi controlul activitãþii audi-
torilor, respectarea codului etic ºi
asigurarea calitãþii se aflã sub apli-
carea termenilor legii, contestaþiile
se pot depune la SOEL.

La cerere, Consiliul ªtiinþific al
SOEL finalizeazã evaluarea calitãþii
activitãþii tuturor auditorilor publi-
ci autorizaþi prin revizuirea docu-
mentelor de audit ºi a rapoartelor
corespunzãtoare emise Consiliul de
Supraveghere al SOEL. Consiliul
ªtiinþific este alcãtuit din patru
membrii ºi un preºedinte, toþi fiind
aleºi în cadrul Adunãrii Generale a
SOEL, din rândul auditorilor publi-
ci autorizaþi sau dintre profesorii
universitari din domeniul contabi-
litãþii, finanþelor sau auditului.

Consiliul de Supraveghere a Au-
ditului ºi Contabilitãþii din Grecia,
Banca Greciei sau Piaþa Elenã de
Capital pot cere, prin ordin, sã fie
iniþiatã o evaluare a asigurãrii cali-
tãþii.

Sancþiunile sunt impuse de Consi-
liul de Disciplinã ºi pot varia de la
avertisment pânã la excluderea din
profesie. 

În legãturã cu hotãrârile discipli-
nare, se poate face apel la Curtea
Administrativã.

Este evident cã sistemul nostru
poate fi îmbunãtãþit. Nici cel mai
bun model nu poate susþine un sis-
tem de lucru satisfãcãtor dacã
pãrþile implicate nu fac un angaja-
ment faþã de þelul principal, adicã
asigurarea celei mai înalte calitãþi
în audit. Noi ºtim cã mai avem un
drum lung de parcurs în Grecia în
ceea ce priveºte perfecþionarea sis-
temului de control al calitãþii audi-
tului, ca ºi alte institute ºi þãri din
Uniunea Europeanã, iar aceasta
este singura cale de a asigura exis-
tenþa profesiei noastre în viitor.

Urania MOLDOVANU,
ºef Departament

Monitorizare ºi Competenþã
Profesionalã

Comunicarea prezentatã în cadrul
Atelierului II, Organizarea ºi desfã-
ºurarea controlului calitãþii auditului
financiar în România a trecut în re-
vistã activitatea de monitorizare a
calitãþii auditului financiar, de la
reglementãrile normative emise de
Camerã în acest domeniu, la modul
de organizare, planificare, desfã-
ºurare ºi valorificare a constatãrilor
controlului calitãþii. În cele ce ur-
meazã redãm, pe scurt, problemele
puse în discuþie.
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1. Reglementãrile aplicabile,
emise de Camera Auditorilor
Financiari din România 

În spiritul transparenþei, toate re-
glementãrile emise de Camerã în
domeniul controlului calitãþii audi-
tului financiar sunt publicate, atât
în Monitorul Oficial al României,
cât ºi în cadrul Ghidului privind
unele reglementãri ale profesiei de
auditor - ediþia a II-a revizuitã ºi
completatã. Acestea constau în:

a) Normele privind controlul cali-
tãþii activitãþii de audit financiar
ºi serviciilor conexe, aprobate
prin Hotãrârea nr. 70/14 august
2006 a Consiliului Camerei. 

Aceste norme sunt armonizate cu
prevederile Declaraþiei privind
obligaþiile membrilor IFAC (SMO
1) ºi ale Directivei 2006/ 43/CE a
Parlamentului European ºi a
Consiliului din 17 mai 2006;

b) Procedurile privind controlul
calitãþii activitãþii de audit fi-
nanciar ºi a serviciilor conexe,
aprobate prin Hotãrârea nr.
73/20 septembrie 2006 a Con-
siliului Camerei, completatã
prin Hotãrârea nr. 98/20 sep-
tembrie 2007. 

Aceste proceduri reprezintã o
sumã de obiective de inspecþie, pe
naturi de angajamente, respectiv:
audit financiar, audit intern, audit
cu scop special, revizuirea situaþi-
ilor financiare, proceduri conveni-
te, consultanþã financiarã, cursuri
de pregãtire profesionalã în dome-
niu.

c) Procedurile pentru aplicarea art.
29 din Normele privind con-
trolul calitãþii activitãþii de audit
financiar ºi serviciilor conexe,
aprobate prin Hotãrârea nr.
82/19 aprilie 2007 a Consiliului
Camerei. 

Aceste proceduri reglementeazã

activitatea Camerei privind moni-
torizarea auditorilor financiari cu
rezultate nesatisfãcãtoare, respectiv
condiþiile de reluare a inspecþiilor,
mãsurile care trebuie luate în cazul
constatãrii unor neconformitãþi,
modul de aplicare ºi de încetare a
efectelor sancþiunilor disciplinare.

2. Principalele îmbunãtãþiri ale
Normelor privind controlul ca-
litãþii activitãþii de audit finan-
ciar pot fi rezumate astfel:

- optimizarea criteriilor calitative
de selectare a inspectorilor, care
trebuie sã aibã pregãtire ºi expe-
rienþã profesionalã relevante, sã
rãspundã cerinþelor privind in-
dependenþa ºi conformitatea cu
cerinþele profesionale ale Ca-
merei privind controlul calitãþii
auditului financiar;

- precizarea obiectivelor inspec-
þiei de calitate, cu accent asupra
inspectãrii foilor de lucru ale
angajamentelor selectate pentru
revizuirea gradului de adecvare
a controlului calitãþii, sub aspec-
tul conformitãþii cu standardele
profesionale ºi cu cerinþele nor-
mative ºi legale, precum ºi a
respectãrii Standardelor Inter-
naþionale de Audit (ISA) rele-
vante în efectuarea propriu-zisã
a auditului financiar;

- o mai bunã comunicare cu audi-
torii financiari inspectaþi, atât
prin intermediul Notelor de in-
specþie, semnate bilateral, cât ºi
prin scrisoarea de recomandãri
transmisã de Executivul Came-
rei, dupã efectuarea inspecþiei ºi
rãspunsul scris al auditorului cu
privire la modul de realizare a
mãsurilor recomandate; 

- transparenþa activitãþii DMCP,
prin publicarea pe site-ul Ca-
merei a raportului anual cu-
prinzând rezultatele inspecþiilor

pentru asigurarea calitãþii, cât ºi
a activitãþii ºi rezultatelor indi-
viduale ale auditorilor financia-
ri inspectaþi, prin publicarea
sancþiunilor aplicate membrilor
cu calificative nesatisfãcãtoare;

- statuarea expresã a obligaþiei
profesionale a membrilor ins-
pectaþi de a prezenta informaþi-
ile necesare pentru desfãºurarea
controlului de calitate, prin de-
rogare de la cerinþele de confi-
denþialitate prevãzute de Codul
etic, de a permite accesul la do-
sarele de angajament, foile de lu-
cru ºi alte documente pe care le
gestioneazã, de a recunoaºte
constatãrile înscrise în notele de
inspecþie;

- obligaþia echipei de inspecþie de
a respecta confidenþialitatea in-
formaþiilor dobândite cu ocazia
inspecþiilor pentru asigurarea
calitãþii;

3. Descrierea sistemului de orga-
nizare a controlului calitãþii

Toþi auditorii financiari, membri ai
Camerei, persoane fizice ºi juridice,
fac obiectul unui sistem de asigu-
rare a calitãþii, organizat potrivit
prevederilor art. 41 din Regula-
mentul de Organizare ºi Funcþio-
nare al Camerei, ca un sistem inde-
pendent ºi se desfãºoarã de cãtre
Departamentul de Monitorizare ºi
Competenþã Profesionalã (DMCP).
DMCP este încadrat cu un numãr
de patru inspectori cu o pregãtire
specificã, cu privire la efectuarea de
inspecþii de calitate asistatã de
DFID din Marea Britanie, ºi patru
asistenþi-inspectori. Un numãr de
trei inspectori ºi un asistent-inspec-
tor efectueazã anul 3 de stagiu în
audit, în cadrul Camerei, iar doi
dintre aceºtia frecventeazã cursu-
rile ACCA. Departamentul este
coordonat de un auditor financiar
cu experienþã în domeniu.
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Specialiºtii DMCP semneazã De-
claraþia anualã de conformitate cu
cerinþele profesionale ale Camerei,
precum ºi declaraþia de indepen-
denþã în raport cu firma inspectatã,
la fiecare misiune de inspecþie a
calitãþii activitãþii auditorilor finan-
ciari.

4. Descrierea procedurii de selec-
þie a auditorilor financiari -
persoane juridice ºi fizice
supuºi controlului 

a) Activitatea de control al calitãþii
auditului se desfãºoarã pe bazã
de programe trimestriale, apro-
bate de Consiliul Camerei. Un
membru al Camerei poate sã
facã obiectul unei inspecþii de
calitate odatã la maximum trei
ani. Excepþii constituie unele
cazuri, cum sunt:
- auditorii aflaþi în monitori-

zarea Camerei, cãrora li s-a
atribuit calificativul D sau C
ºi vor fi supuºi repetãrii
inspecþiei dupã un an;

- misiunile speciale de investi-
gare a unor reclamaþii primi-
te din exteriorul Camerei, la
adresa activitãþii unor audi-
tori financiari;

- desfãºurarea, la solicitarea
organismelor de suprave-
ghere, a unor verificãri tema-
tice a membrilor care audi-
teazã entitãþi cotate sau care
prezintã factori de risc.

b) Pentru prima inspecþie, audi-
torii au fost selectaþi aleatoriu
din baza de date a Camerei, iar,
în continuare, la trei ani dupã
încheierea unui ciclu de control.

c) Auditorilor financiari cuprinºi
în programul trimestrial de in-
specþie li se transmite o scrisoare
standard, prin care li se solicitã
precizarea perioadei în care sunt
disponibili pentru controlul
calitãþii. 

Potrivit Hotãrârii nr. 69/2006 a
Consiliului Camerei, cazurile de
solicitãri repetate (de peste douã
ori) a reprogramãrii inspecþiilor
privind controlul calitãþii activitãþii
de audit financiar sau de netrans-
mitere în scris a confirmãrii/solici-
tãrii de amânare a vizitei progra-
mate de DMCP constituie abateri
disciplinare conform art. 93 din
Regulamentul de organizare ºi
funcþionare al CAFR, care pot fi
sancþionate conform art. 94 din
acest Regulament.

5. Exercitarea controlului calitãþii
activitãþii de audit

Principalele obiective ale inspecþiei
calitãþii activitãþii de audit financiar
ºi a celor conexe, care au la bazã
Procedurile emise de Camerã, sunt
cele cuprinse la art. 11 din Normele
privind controlul calitãþii activitãþii
de audit financiar ºi serviciilor
conexe, acestea constând în: 

- cunoaºterea ariei de cuprindere
a practicii de audit, pe baza
examinãrii conþinutului con-
tractelor de audit financiar,
audit intern ºi alte servicii pres-
tate de cãtre membrii CAFR,
precum ºi concordanþa acestora
cu ISA relevante ºi cu reglemen-
tãrile emise de Camerã;

- verificarea conformitãþii activi-
tãþii desfãºurate cu datele înscri-
se în declaraþia pentru obþinerea
autorizaþiei de exercitare a pro-
fesiei; corectitudinea raportãrii
veniturilor din activitatea de
audit financiar, precum ºi a
achitãrii integrale ºi la termen a
cotizaþiilor ºi a celorlalte obli-
gaþii cãtre Camerã;

- îndeplinirea obligaþiilor cu pri-
vire la pregãtirea continuã a
auditorilor financiari, precum ºi
la frecventarea cursurilor supli-
mentare pentru auditorii finan-

ciari monitorizaþi pentru rezul-
tate nesatisfãcãtoare;

- verificarea existenþei la societa-
tea de audit/auditorul persoanã
fizicã a unui sistem de control al
calitãþii conform ISQC 1 ºi ISA
220; 

- evaluarea sistemului de control
al calitãþii sub aspectul confor-
mitãþii cu ISA ºi cu cerinþele de
independenþã prevãzute de Co-
dul etic;

- verificarea elaborãrii de cãtre
societãþile de audit, pentru en-
titãþile aflate sub supravegherea
CNVM, a unor proceduri de re-
vizuire a asigurãrii calitãþii, spe-
cifice angajamentelor de audit al
situaþiilor financiare ale enti-
tãþilor cotate;

- inspectarea foilor de lucru ale
angajamentului de audit al situ-
aþiilor financiare, pentru a eva-
lua conformitatea cu standar-
dele profesionale ºi cu cerinþele
normative ºi legale ºi respec-
tarea prevederilor referitoare la
efectuarea propriu-zisã a audi-
tului financiar, în conformitate
cu ISA relevante ºi Reglemen-
tãrile Camerei;

- verificarea modului în care so-
cietatea de audit a implementat
politicile ºi procedurile proprii
de control intern al calitãþii lu-
crãrilor de audit, potrivit cerin-
þelor ISQC 1 ºi ISA 220 ºi confor-
mitatea cu acestea;

- respectarea hotãrârilor ºi regle-
mentãrilor emise de Camerã,
cum sunt:

Hotãrârea 91/2007 privind apli-
carea legislaþiei specifice privind
combaterea ºi prevenirea spãlãrii
banilor ºi/sau actelor de terorism;

Hotãrârea 44/2005 pentru apro-
barea normelor privind stabilirea
numãrului mediu minim de ore
pentru finalizarea unei misiuni de
audit financiar.
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6. Desfãºurarea ºi documentarea
inspecþiei de calitate

Procedurile de control al calitãþii
activitãþii de audit financiar ºi a
celor conexe acestuia cuprind un
numãr semnificativ de obiective
generale ºi specifice fiecãrui gen de
activitate. Conform uzanþelor, la
începutul perioadei de inspecþie
(lunar) este selectat un numãr re-
zonabil de obiective, care urmeazã
sã fie avute în vedere de cãtre
echipa de inspecþie la verificarea
calitãþii activitãþii auditorilor nomi-
nalizaþi în programul de activitate
pentru perioada respectivã.

Organele de inspecþie desemnate sã
efectueze verificarea calitãþii activi-
tãþii unui membru consemneazã
constatãrile în cadrul Notei de
inspecþie, care este un document
bilateral, întocmit în douã exem-
plare, din care un exemplar este
înregistrat la auditorul financiar
inspectat.

Inspecþia se efectueazã, de regulã,
prin sondaj, cuprinzându-se un
numãr reprezentativ de rapoarte ºi
documente, care sã permitã formu-
larea unor concluzii temeinice
asupra:

l caracterului adecvat al controlu-
lui intern;

l conformitãþii cu acesta;

l respectãrii dispoziþiilor norma-
tive din domeniul auditului fi-
nanciar ºi a altor activitãþi
conexe.

7. Sistemul de apreciere a calitãþii

Aprecierea calitãþii se face potrivit
art. 24 din Normele privind con-
trolul calitãþii activitãþii de audit
financiar, astfel:

- cu ocazia inspectãrii foilor de lu-
cru ºi a documentelor existente
în dosarul angajamentului, se-
lectat pentru inspecþia de cali-

tate, fiecare obiectiv din lista de
obiective se va completa cu
„Da” sau „Nu”, în funcþie de
modul în care auditorul supus
inspecþiei a rãspuns cerinþelor
din Normele minimale de audit,
fãcându-se referire la deficien-
þele constatate ºi cauzele pentru
care unele obiective nu au fost
abordate;

- pe baza constatãrilor, DMCP va
stabili un procentaj cuprins între
0% ºi 100%, obþinut atât prin
raportarea numãrului obiec-
tivelor pentru care rãspunsul
este „Da” la numãrul total de
obiective, cât ºi în funcþie de re-
levanþa constatãrilor reieºite ca
urmare a inspecþiei; 

- în funcþie de acest procentaj,
auditorul inspectat va obþine un
calificativ, dupã cum urmeazã:

Procentaj  Calificativ 
obþinut: atribuit: 
81-100% A
61- 80% B
36-60% C
pânã la 35% D

8. Valorificarea constatãrilor
inspecþiei de calitate ºi moni-
torizarea activitãþii auditorilor
cu rezultate nesatisfãcãtoare

Conducerea executivã a Camerei
emite, în atenþia auditorului finan-
ciar inspectat, o scrisoare cuprin-
zând recomandãri pentru corec-
tarea sistemului propriu de control
al calitãþii, conformitatea cu politi-
cile ºi procedurile adoptate, iar
auditorul inspectat va trimite
Camerei Auditorilor Financiari din
România un rãspuns scris cu
privire la modul de realizare a reco-
mandãrilor acesteia.

Camera Auditorilor Financiari din
România monitorizeazã, pe parcur-
sul a trei inspecþii consecutive, au-
ditorii financiari care au obþinut ca-
lificativele D,C ºi B, prin stabilirea

de mãsuri pentru remedierea ne-
conformitãþilor ºi aplicarea, dupã
caz, de sancþiuni disciplinare.

Principalele mãsuri adoptate de
Camera Auditorilor Financiari din
România, pe perioada monitori-
zãrii, sunt reglementate prin Proce-
durile pentru aplicarea art. 29 din
Normele de calitate, aprobate prin
Hotãrârea nr. 82/2007, potrivit cã-
rora:

I. Constatarea modului de reme-
diere a neconformitãþilor reþi-
nute cu ocazia primei inspecþii
se face prin repetarea inspec-
þiei, în cadrul celor trei ani de
monitorizare.

1. Programarea repetãrii inspecþiei
se va face pe baza informaþiilor
privind data desfãºurãrii primei
inspecþii, potrivit procedurilor
existente, respectiv:
- transmiterea scrisorii de

anunþare a inspecþiei; 
- primirea confirmãrii audito-

rului;
- includerea acþiunii în progra-

mul de activitate. 
Cu aceeaºi ocazie poate fi progra-
matã ºi inspecþia de calitate asupra
activitãþii desfãºurate de auditorii
financiari în perioada curentã, cu
condiþia alocãrii unui fond de timp
rezonabil pentru constatarea mo-
dului de remediere a neconfor-
mitãþilor reþinute cu ocazia primei
inspecþii.
2. Desfãºurarea inspecþiei de calita-

te se va efectua conform norme-
lor ºi procedurilor CAFR, astfel:

a) Obiectivele ºi foile de lucru
constatate ca insuficient fun-
damentate, cu ocazia primei
inspecþii, vor fi reverificate,
urmãrindu-se modul în care
auditorul financiar a reme-
diat lipsurile constatate.

b) Rãspunsul transmis în scris
Camerei, de cãtre auditorii fi-
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nanciari, asupra modului de
aducere la îndeplinire a reco-
mandãrilor acesteia, va fi
evaluat sub aspectul realitãþii
pe baza datelor ºi informaþi-
ilor obþinute cu ocazia repe-
tãrii inspecþiei; 

c) În Nota de inspecþie se vor
face precizãrile necesare
despre:

- stadiul mãsurilor aplicate
pentru remedierea necon-
formitãþilor, 

- faptul dacã auditorii fi-
nanciari au participat la
cursurile suplimentare de
pregãtire profesionalã.

3. În cazul auditorilor financiari
care au obþinut calificativul D,
potrivit art. 29 litera A, inspecþia
de calitate urmeazã a se repeta
de douã ori, la intervale de câte
un an, „cheltuielile ocazionate
urmând a fi suportate de audi-
torii financiari în cauzã, în con-
formitate cu decontul de cheltu-
ieli”. Procedura prevãzutã la
punctul 3 de mai sus se aplicã ºi
auditorilor financiari care au ob-
þinut, dupã a doua inspecþie, ca-
lificativul C, în cadrul perioadei
de monitorizare de trei ani. 

II. În funcþie de gradul de îndepli-
nire a obligaþiilor restante ºi de
eliminare a neconformitãþilor, la

propunerea echipelor de inspec-
þie, Consiliul CAFR este în drept
sã ia mãsuri pentru aprobarea
încetãrii efectelor sau extinderii
sancþiunilor aplicate, astfel: 

1. În situaþia remedierii deficien-
þelor, încetarea efectelor sancþiu-
nii aplicate dupã prima inspec-
þie, aceastã mãsurã urmând sã
fie adusã la cunoºtinþã, în scris,
auditorilor financiari implicaþi;

2. În situaþia menþinerii deficien-
þelor:
a) Participarea la cursuri supli-

mentare, nou organizate de
Camerã, al cãror tarif va fi
dublu, cu suportarea costu-
rilor de cãtre auditorii finan-
ciari care nu au participat la
cursurile anuale desfãºurate
iniþial;

b) Aplicarea sancþiunii supe-
rioare celei aplicate iniþial, pe
scara gravitãþii abaterilor,
mergând pânã la retragerea
calitãþii de membru al Ca-
merei, potrivit art. 94(1) lit.
„c” din Regulamentul de
Organizare ºi funcþionare al
Camerei Auditorilor Finan-
ciari din România, aprobat
prin HG nr. 983/2004.

9. Raportarea activitãþii de control
pentru asigurarea calitãþii

În baza constatãrilor din notele de
inspecþie prezentate de organele de

inspecþie, DMCP întocmeºte ºi
prezintã Biroului Permanent al
Consiliului Camerei, un raport
anual, rezumând rezultatele pro-
gramului de control pentru asigu-
rarea calitãþii, fãrã specificarea
detaliilor legate de anumiþi audi-
tori - membri ai Camerei sau
clienþii acestora.
Dupã aprobarea de cãtre Consiliul
Camerei, Raportul se publicã pe
site-ul Camerei ºi este disponibil
pentru informarea autoritãþilor de
reglementare ale entitãþilor audi-
tate.
Organismele de supraveghere a
unor activitãþi relevante, cum ar fi
cea bancarã, a activitãþii de asigu-
rare ºi reasigurare, a fondurilor de
pensii private a instituþiilor finan-
ciare nebancare, sunt interesate sã
cunoascã calitatea activitãþii unor
auditori financiari, constatatã ca
urmare a evaluãrii efectuate cu
ocazia inspecþiilor de calitate. În
acest scop, au încheiat Protocoale
cu CAFR, care le dau dreptul
obþinerii, la solicitare, a informaþi-
ilor necesare, cu respectarea prin-
cipiului confidenþialitãþii.
În finalul expunerii, ºeful Depar-
tamentului Monitorizare ºi Com-
petenþã Profesionalã a prezentat
rezultatele controalelor de calitate
efectuate în anul 2007, comparativ
cu anii 2005 ºi 2006, acestea con-
stând în: 
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