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otorietate, reputaţie, faimă, renume,
celebritate sunt sinonime cărora
Dicţionarul explicativ al limbii române
le atribuie atât o conotaţie pozitivă, cât
şi una negativă, în funcţie de felul în
care cineva este cunoscut sau apreciat. 

Pe o piaţă concurenţială, cum este şi cea a audi-
tului financiar, o etichetă cu una din expresiile de
mai sus poate cântări semnificativ în câştigarea –
sau nu – a unei misiuni de audit ori a unui con-
tract de servicii de non-audit. Este subiectul la
care ne vom referi în cele ce urmează.

Când o mare firmă de audit, cunoscută cu o soli-
dă reputaţie, s-a ales cu o proastă faimă în urma
scandalului financiar Enron şi a trebuit să fali-
menteze, s-a demonstrat cât de fragilă poate fi
poziţia de auditor pe piaţa atât de sensibilă a
auditului financiar. Iar învăţătura unui asemenea
eveniment pentru toţi actorii de pe această piaţă
este că bunul renume se apără pas cu pas, cu
îndârjire şi perseverenţă, fără a slăbi, pentru nici
un moment, exigenţa şi atitudinea corectă şi
obiectivă în exercitarea profesiei.

Vorbim oare de un caz izolat, apărut aleatoriu în
peisaj? Realitatea este că eşecurile catastrofale ale
unor entităţi cu nume sonore pe plan internaţional
volens-nolens şi-au aruncat umbra şi asupra celor
care le-au auditat situaţiile financiare. Iar criza
economică globală a alertat comunitatea interna-

ţională şi instituţiile cu rol normativ, care au con-
dus la anumite măsuri în domeniul supravegherii
auditului statutar. Şi acest proces continuă, insti-
tuţiile europene – Comisia Europeană şi
Parlamentul European –  sunt pe punctul de a
adopta noi reforme în domeniu. Stindardul sub
care sunt desfăşurate asemenea iniţiative îl repre-
zintă interesul public manifestat de o gamă largă
de utilizatori ai opiniilor de audit exprimate 
într-un raport de audit, în ideea că astfel se mai
pune o cărămidă de credibilitate, utilă pentru
depăşirea crizei şi relansarea economică.

Este adevărat că, aşa cum precizam şi cu alte pri-
lejuri, în România nu au fost înregistrate cazuri
în care reputaţia unei firme de audit să fi fost
pusă la îndoială prin rapoarte de audit neprofesio-
niste, care ar fi denaturat semnificativ situaţia
reală a unor afaceri. Dar într-o economie tot mai
globalizată, măsura ridicării ştachetei exigenţei
trebuie să fie una pentru toţi, iar profesioniştii
români se vor conforma regulilor stabilite. 

Aminteam în editorialul publicat în numărul pre-
cedent („Practici de Audit” nr. 3/2013) că un
important debuşeu pentru ofertele profesiei noas-
tre îl reprezintă auditarea proiectelor cu finanţare
europeană. În context, semnalam faptul că în
acest domeniu există o serie de nereguli în orga-
nizarea licitaţiilor de atribuire a contractelor de
audit, criticabil – după opinia noastră – fiind fap-

Prof. univ dr. Horia Neamţu, 
preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România

Buna reputaţie
– averea cea mai de preţ 
a auditorului financiar

N Bunul
renume 
se apără 

pas cu pas,
cu îndârjire
şi perseve -

renţă, fără a
slăbi, pentru
nici un mo -
ment, exi -
genţa şi

atitudinea
corectă şi

obiectivă în
exercitarea
profesiei

editorial

Anul 2 - 4/2013 3



tul că se generează o stare de concurenţă neloială
din cauza stabilirii drept criteriu principal preţul
cel mai mic oferit. Iar adesea un asemenea „preţ”
câştigător al licitaţiei este evident că nu poate
garanta efectuarea unor misiuni de calitate.

De bună seamă, în caietul de sarcini figurează
uneori şi alte criterii care pot fi atribuite unei
încercări de evaluare a credibilităţii unui ofertant
de misiune, printre care: calificativele profesiona-
le obţinute în urma inspecţiilor efectuate de
Cameră, situaţia disciplinară sau istoricul misiu-
nilor realizate de firma sau auditorul financiar.
Dar, din păcate, cel mai adesea preţul cel mai
mic este criteriul determinant în alegerea ofertei.

Sunt însă şi cazuri – nu puţine, întâlnite în
mediul privat – în care o misiune de audit finan-
ciar sau anumite servicii de non-audit sunt atri-
buite direct, fără a exista obligaţia legală a orga-
nizării unor licitaţii. Desigur, există Registrul
public al auditorilor financiari, care cuprinde
circa 4200 de auditori, dintre care 3500 activi şi
aproximativ 1000 de firme de audit, membri ai
Camerei Auditorilor Financiari din România,
care au dreptul de a efectua misiuni şi servicii
specifice profesiei. Câteodată, Camera este solici-
tată să recomande o firmă sau un auditor pentru o
anumită lucrare de profil. La un asemenea tip de
cerere nu s-a răspuns şi nici nu se va răspunde
vreodată. Fiecare membru al Camerei se prezintă
în piaţă cu propria-i carte de vizită, cu propriile-i
şanse. Notorietatea i-o dau calificarea profesiona-
lă pe care o poate demonstra şi eventual ilustra
cu calificativele obţinute, cu nivelul de organizare
şi de dotare logistică, cu istoricul misiunilor şi
eventual cu referinţele unor clienţi anteriori. 

Din analizele efectuate la Cameră asupra tendin-
ţelor în piaţa auditului financiar se observă o anu-
mită orientare a entităţilor economice mari –
instituţii bancare, companii cu acţionariat străin
etc. – de a prefera să fie auditate de firme de
audit cu o reputaţie solidă, cu capacitate profesio-
nală şi logistică ridicată, chiar dacă onorariile
pentru prestaţiile aferente misiunilor de audit sunt
mai ridicate. Raţiunea unor asemenea opţiuni este
dată de faptul că notorietatea unei semnături pe
un raport de audit se reflectă în cele din urmă şi
în cuantificarea reputaţiei, a credibilităţii unei
afaceri. De aceea, considerăm a fi semnificativ
faptul că o serie de firme de audit româneşti au
investit serios în ultima perioadă în organizarea şi
logistica lor, fiind foarte aproape să rivalizeze cu

binecunoscutele firme din Big 4, iar, ca o conse-
cinţă, notorietatea lor este în creştere, atú pe
seama căruia se obţin şi contracte mai intere -
sante.

Ce mijloace au la îndemână firmele sau auditorii
pentru a-şi promova propria imagine, ştiută fiind
şi zicala „Reclama vinde marfa”? În această pri-
vinţă, pentru auditori, regulile impuse de
Standardele profesiei şi îndeosebi de Codul Etic
al profesiei contabile sunt mult mai stricte, con-
ducând şi spre un comportament decent şi onora-
bil. Astfel, Codul amintit defineşte sec noţiunea
de publicitate, ca fiind „Comunicarea către
public a unei informaţii referitoare la serviciile
sau abilităţile profesionale oferite de profesioni-
ştii contabili în practica publică, în scopul reali-
zării afacerilor profesionale.”

Dar cât de penetrante pot fi asemenea reclame?
În afaceri, prudenţa este cuvântul de ordine, iar o
publicitate agresivă poate trezi mai degrabă suspi-
ciuni decât interes din partea potenţialului client.
În caseta de mai jos regăsiţi un citat edificator
din capitolul consacrat marketingului serviciilor 
profesionale din Codul Etic al profesioniştilor
contabili.

F Atunci când un profesionist contabil în
practica publică solicită noi misiuni prin
publicitate sau alte tipuri de marketing, pot
exista ameninţări la adresa conformităţii cu
principiile fundamentale. De exemplu, o
ameninţare de interes propriu a conformită-
ţii cu principiul competenţei profesionale
este generată dacă serviciile, performanţele
sau produsele sunt promovate într-un mod
care este în neconcordanţă cu acest princi-
piu.

F Un profesionist contabil în practica publică
nu trebuie să compromită profesia atunci
când promovează serviciile profesionale.
Profesionistul contabil în practica publică
trebuie să fie onest şi loial şi:

(a) Nu trebuie să emită pretenţii exagerate
pentru serviciile oferite, calificările
deţinute sau experienţa câştigată; sau

(b) nu trebuie să facă referiri compromiţă-
toare sau comparaţii nefundamentate
referitoare la activitatea altora.
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Iar tot Codul Etic oferă şi soluţia pentru cazul în
care există anumite îndoieli cu privire la caracte-
rul mai mult sau mai puţin adecvat al unei anumi-
te forme de publicitate sau marketing, aceasta
fiind: consultarea organismului profesional rele-
vant, în cazul nostru Camera Auditorilor
Financiari din România, care, prin natura sa, are
şi menirea de a oferi o asemenea consultanţă
membrilor săi. Împreună vom găsi cu siguranţă
cea mai bună procedură de urmat.

De altfel, este locul să amintim că, în decursul
anilor, Camera Auditorilor Financiari din
România a creat cadrul normativ şi organizatoric
pe care membrii săi să se sprijine în afirmarea
profesională şi în obţinerea notorietăţii dorite,
amintind în acest sens cursurile de perfecţionare
a calificării profesionale – disponibile pentru
auditori atât în format clasic, cât şi electronic –
efectuarea unor inspecţii periodice sau tematice
pentru relevarea aspectelor calitative şi de confor-
mitate în executarea misiunilor şi serviciilor de
profil, dezbaterea sesizărilor privind unele abateri
disciplinare.

Pentru a ne referi, de pildă, la situaţia disciplina-
ră, putem enumera câteva consecinţe ale abateri-
lor de această natură, constatate, analizate şi
sancţionate de Consiliul Camerei:

F Auditorii români care doresc să le fie recunos-
cută calificarea de auditor financiar de către
un alt stat din Uniunea Europeană vor avea
dificultăţi la demonstrarea bunei reputaţii,
aceasta fiind o cerinţă impusă de Directiva
Europeană 2006/43.

F Aşa cum precizam, între criteriile de acceptare
a ofertelor pentru participarea la auditarea
proiectelor finanţate din fonduri europene
figurează şi clauze care impun o conduită pro-
fesională lipsită de sancţiuni, dar şi calificati-
ve profesionale onorabile.

F Iar în cazul aplicării sancţiunii cu suspendarea
din motive imputabile auditorului, sub nicio
formă persoana sancţionată nu poate presta
activităţi de audit financiar şi nu îşi poate
folosi această calitate.

Sintetizând, notorietatea depinde exclusiv de
acţiunile, de comportamentul fiecăruia. Pentru că
tot Codul Etic ne atrage atenţia că un profesio-
nist, în cazul nostru un auditor sau firmă de
audit, nu trebuie să se angajeze cu voia sa în
nicio afacere, ocupaţie sau activitate care îi afec-
tează sau care i-ar putea afecta integritatea,
obiectivitatea sau buna reputaţie şi care ar fi
incompatibile cu principiile fundamentale ale pro-
fesiei.

Este limpede că reputaţia se câştigă greu, 
printr-o trudă permanentă şi un comportament
profesional şi etic ireproşabil. Dar se pierde
extrem de uşor. Iar revenirea la o bună faimă
este atât de anevoioasă încât uneori pare chiar
imposibilă.

La finalul acestor rânduri, vă invit dragi colegi să
reflectăm dacă merită sau nu ca, de dragul unor
concesii întâmplătoare sau punctual profitabile, 
să ne periclităm şansa pe termen lung, averea
noastră cea mai de preţ: bunul renume şi notorie-
tatea.
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Standardele Internaţionale de
Audit (ISA) au fost adoptate
de către Camera Audi torilor
Financiari din Ro mânia încă
de la înfiinţarea sa. Ar fi foar-
te interesant pentru cititorii
noştri să afle care sunt etapele
pe care trebuie să le parcurgă
un standard, de la elaborarea
sa şi până când este adoptat şi
publicat de către IAASB.

Să luăm drept exemplu propunerile
noastre recente legate de un nou
Raport al Auditorului. Acestea au
început prin contractarea unui pro-
iect de cercetare academică în
2006, în diferite părţi ale lumii.
Întrebarea cheie era: ce doresc utili-
zatorii diferit în rapoartele auditori-
lor? Rezultatele primite au fost dis-
cutate de către Board-ul IFAC la
sfârşitul anului 2009, totodată din
perspectiva crizei financiare. Astfel,
a rezultat un Document de
Consultare la mijlocul anului 2011,
care a explorat posibilele acţiuni
care ar putea fi întreprinse pe baza
cercetării academice, dialogul nos-
tru cu diferite părţi interesate din
întreaga lume şi feedback-ul acesto-
ra şi revizuirea, de către noi, a ten-
dinţelor naţionale. Pe baza analizei
a peste 80 de scrisori de comentarii
şi a altor reacţii, am făcut din acest
subiect principala noastră prioritate
şi am publicat, la mijlocul anului
2012, o „Invitaţie la comentarii:

Îmbunătăţirea Raportului auditoru-
lui” care căuta să obţină observaţii
cu privire la direcţia de urmat în
vederea îmbunătăţirii modului în
care auditorii comunică cu utilizato-
rii prin intermediul raportului de
audit şi conţinutul acestei comuni-
cări. Am organizat mese rotunde în
vederea dezbaterii propunerilor şi
am primit peste 160 de scrisori de
comentarii. Acum, deci un an mai
târziu, IAASB a aprobat în unani-
mitate un Proiect de expunere cu
numeroase modificări la Standardele
Internaţionale de Audit (ISA-urile)
existente, care tratează raportarea şi
comunicarea auditorului, inclusiv
un standard complet nou. 

După revizuirea comentariilor la
Proiectul de expunere, sperăm să
finalizăm, în 2014, aceste standarde
noi/revizuite. De obicei, data de
intrare în vigoare este cu un an şi
jumătate mai târziu, pentru a aloca
suficient timp traducerilor, imple-
mentării şi instruirii. Aşadar, este
vorba despre un proces amplu, cu
numeroase oportunităţi de co -
mentarii, care implică un dialog
deschis cu publicul. IAASB are
propria autoritate de a lua decizii pe
marginea standardelor, luând în
considerare avizul Gru pului de
Asistenţă Consultativă, obţinute pe
parcursul proiectului de normaliza-
re, decizia IAASB fiind supusă
aprobării Consiliului pentru

Relevanţa, credibilitatea 
şi capacitatea de reacţie
– provocările cheie pentru auditori 
în contextul crizei economice

Societatea continuă 
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Este preşedinte al 
Con siliului pentru Stan -
darde Interna ţionale de
Audit şi Asigurare
(IAASB) din cadrul
Federaţiei Internaţiona le
a Contabililor (IFAC),
din ianuarie 2009. 

Din 1998 până în 2008 a fost membru al Consiliului de
Administraţie al Băncii Centrale din Olanda, fiind respon -
sabil în special de reglementarea şi supravegherea bancară.
Totodată, a fost preşedinte al Grupului Operativ al
Comitetului de la Basel pentru Supraveghere Bancară, în
perioada 1999-2006, iar între 2005-2008 a fost membru al
Consiliului de Supraveghere a Interesului Public din cadrul
aceluiaşi Comitet.

Între anii 1994-1995 prof. Schilder a fost preşedinte al
Institutului Contabililor Autorizaţi din Olanda (Royal
NIVRA). Din 1972 până în 1998 a lucrat pentru
PricewaterhouseCoopers unde, începând cu 1985, a fost
partener internaţional pe probleme de audit. De asemenea, a
fost profesor de audit la Universităţile din Amsterdam şi din
Maastricht între 1998-2009. 

A studiat teologia şi contabilitatea şi a obţinut titlul de doctor
în Economia Afacerilor în anul 1994, teza sa de doctorat fiind
axată pe independenţa auditorului.

Prof. Arnold Schilder

„Obiectivul IAASB este servirea interesului public prin elaborarea
de standarde de audit, asigurare şi alte standarde conexe, de un
înalt nivel calitativ şi prin facilitarea convergenţei standardelor
internaţionale şi naţionale de audit şi asigurare, întărind astfel
calitatea şi consecvenţa practicii din întreaga lume şi consolidând
încrederea publică în profesia globală de audit şi asigurare.”

interviu
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Supravegherea Intere su lui Public
din cadrul IFAC (PIOB), conform
căreia a fost respectat procesul
agreat.

Care sunt principalele proiecte
desfăşurate, în prezent, de
către IAASB ?

Cu siguranţă, Raportarea de către
Auditor este proiectul nostru cheie
(a se vedea răspunsul la întrebarea
2). Dar sunt mult mai multe proiec-
te în curs. În decembrie sperăm să
finalizăm Cadrul General privind
Calitatea Auditului. Sunt, de aseme-
nea, discutate revizuirile standarde-
lor de audit în Proiectul IAASB de
Prezentări de informaţii – abordea-
ză ISA-urile, suficient de bine
modul în care prezentările de infor-
maţii de astăzi trebuie să fie audita-
te? – şi în proiectul său de revizuire
a ISA 720, care tratează responsa-
bilităţile auditorului cu privire la
„Alte informaţii” în rapoartele
anuale. Mai mult, aşa-numitul
„standard-umbrelă” pentru misiuni-
le de asigurare, ISAE 3000, este în
curs de revizuire, urmând a fi fina-
lizat în acest an. 

Aş dori să menţionez, de asemenea,
standardele noastre recent revizuite
privind misiunile de revizuire
(ISRE 2400) şi misiunile de compi-
lare (ISRS 4410). Aceste standarde
se referă la serviciile alternative
care pot fi prestate de contabili, în
special pentru companiile mai mici
care nu au nevoie de un audit.
Suntem interesaţi de modul în care
vor fi preluate aceste standarde la
nivel global şi dacă va exista nece-
sitatea unei asistenţe ulterioare în
ceea ce priveşte implementarea. 

În cele din urmă, fără a epuiza
subiectul, trebuie să mă refer la
pregătirile noastre în vederea
Planului Strategic şi de Activitate al
IAASB pentru perioada 2015-2019;
în decembrie 2013 vom publica un
Document Con sultativ în care vom



solicita opiniile părţilor interesate,
pe plan mondial, cu privire la prio-
rităţile noastre viitoare.

Având în vedere situaţia eco-
nomică actuală, cu ce provo-
cări majore consideraţi că se
confruntă profesia de audit de
astăzi, la nivel european şi glo-
bal?

Relevanţa, credibilitatea şi capacita-
tea de reacţie sunt, în opinia mea,
provocări cheie. Criza financiară
globală a atras după sine numeroase
critici: unde erau auditorii? Dacă ei
au făcut ce trebuia, atunci care este
relevanţa muncii lor? Dacă nu şi-au
făcut treaba, atunci cât de credibilă
este această profesie? Şi, în orice
caz, societatea continuă să aibă
aşteptări foarte mari din partea
auditorilor, care trebuie să 
confere credibilitate informaţiilor
financiare, să împărtăşească o mai
mare parte din munca lor cu părţile
interesate externe şi să răspundă
nevoilor tuturor părţilor din lanţul
de furnizare a calităţii auditului.

În dezbaterile şi discuţiile pur-
tate la nivelul Uniunii Euro pe -

ne, în legătură cu adoptarea
standardelor emise de IFAC,
se aduc în discuţie doar Stan -
dar dele Interna ţionale de
Audit. Care este opinia dum-
neavoastră în acest sens? În
nenumărate rânduri, organiza-
ţia noastră – CAFR – a subli-
niat necesitatea adoptării între-
gului set de reglementări
IAASB.

ISA-urile se referă la un serviciu
care este prevăzut prin lege în
Europa pentru multe companii.
Aşadar, Comisia se simte responsa-
bilă să aibă standarde corespunză-
toare pentru acest serviciu obligato-
riu. De asemenea, ISA-urile sunt
deja adoptate, în mod oficial, în
multe state membre, alte câteva
state fiind aproape de adoptarea lor.
Este vorba, deci, de o obligaţie
politică şi mă bucur să observ că
această obligaţie nu este însoţită de
controverse. Totuşi, există interes şi
pentru standardul IAASB privind
controlul calităţii (ISQC 1) şi pentru
Codul Etic emis de Consiliul pentru
Standarde Internaţionale de Etică
pentru Contabili (IESBA). Este
puţin probabil că standardele pentru
alte servicii vor fi adoptate în
Europa, având în vedere faptul că
acestea se referă la servicii neregle-
mentate. Desigur, sunt de acord că
IAASB a emis celelalte standarde
ale sale în vederea creşterii calităţii
acestor servicii. Prin urmare, un
nivel înalt de adoptare al acestora ar
fi, de asemenea, în interesul publi-
cului.

Ce demersuri şi acţiuni între-
prinde IFAC şi, cu precădere,
Consiliul pe care îl conduceţi,
pentru adoptarea şi imple men -
tarea standardelor de către
toate organismele membre?

IAASB sprijină adoptarea şi imple-
mentarea prin activităţi intensive de
informare, care includ întâlniri cu
normalizatorii naţionali, furnizarea
de materiale-suport, precum clipuri

8
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Organismele naţionale 
de normalizare şi
organismele membre
IFAC trebuie să se
implice în explicarea 
şi promovarea acestei 
caracteristici importante,
inclusiv prin 
materiale-suport, de
instruire şi programe
informatice elaborate 
pe plan naţional



video educaţionale, Întrebări şi
Răspunsuri elaborate de către perso-
nalul IAASB referitoare la propor-
ţionalitatea ISA-urilor şi la alte
domenii de interes, asigurând acce-
sul la materiale relevante prin inter-
mediul Centrului său de Clarificare
(a se vedea site-ul nostru
www.iaasb.org) şi prin Proiectul
său de Monitorizare a
Implementării. Mai mult, suntem
într-o strânsă legătură cu Comitetul
pentru Cabinete Mici şi Mijlocii din
cadrul IFAC, care a publicat diferi-
te Ghiduri ce oferă asistenţă în
implementarea standardelor. În
încheiere, organismele membre
IFAC au obligaţia de a depune cele
mai susţinute eforturi în vederea
adoptării şi implementării standar-
delor, în jurisdicţiile pe care le
reprezintă.

În anul 2009, în cadrul unui
proiect amplu derulat de către
Comisia Europeană şi IFAC,
Camera Auditorilor Financiari
din România a fost implicată
în procesul de traducere a
ISA-urilor clarificate, în vede-
rea unei adoptări ulterioare.
Până în prezent, aceste stan-
darde nu au fost încă adoptate
unitar, la nivel comunitar. Din
câte se cunoaşte, în urma celor
două acte legislative date
publicităţii de Comisia
Europeană la 30 noiembrie
2011, există o tendinţă reală ca
ISA-urile să fie adoptate pen-
tru toate misiunile de audit
desfăşurate în Uniunea
Europeană? 

Da. Majoritatea statelor membre
UE au adoptat deja ISA-urile clari-
ficate, la nivel naţional. Puţinele
state care nu le-au adoptat încă
sunt, practic, foarte aproape de
acest obiectiv, dar aşteaptă o deci-
zie oficială din partea UE. În urma
discuţiilor noastre cu reprezentanţii
Comisiei şi ai Parlamentului
European, am aflat că adoptarea la

nivel european a ISA-urilor clarifi-
cate nu a ridicat nici un fel de con-
troverse şi este doar o problemă de
timp. Comisia este membru obser-
vator, care are dreptul de a inter-
veni în cadrul şedinţelor IAASB şi
este, de asemenea, re prezentată în
Grupul nostru de Asis tenţă
Consultativă şi în Consiliul IFAC
de Suprave ghere a Interesului
Public.

Propunerile Comisiei Eu ro pene
se referă la o adoptare „pro-
porţională” a ISA-urilor de
către entităţile mici şi mijlocii.
Adoptând perspectiva IFAC,
Camera Auditorilor Fi nanciari
din România, în poziţia sa ofi-
cială pe marginea re formei de
audit a CE, şi-a ma nifestat
îngrijorarea cu privire la
adoptarea proporţională a
acestor standarde în Uni unea
Europeană. Utilizând scepticis-
mul profesional, un auditor
poate aplica ISA-urile, indife-
rent de dimensiunea firmei pe
care o auditează. Care este
opinia dumneavoastră în acest
sens? O aplicare proporţională

interviu

Comitetele de audit 
pot juca un rol vital 

în monitorizarea 
calităţii auditurilor 

în companiile pe care le
supraveghează. 

Deci este important să
stimulăm interacţiunile
profesionale şi robuste 

şi dialogul dintre
comitetele de audit 

şi auditori
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nu ar crea confuzii în piaţa
serviciilor de audit? 

Am subliniat foarte clar, atât în
cuprinsul standardelor, cât şi în tex-
tul Întrebărilor şi Răspun su rilor ela-
borate de Personalul IAASB, amin-
tite mai sus, că ISA-urile Clarificate
pot fi aplicate proporţional în func-
ţie de di mensiunea, natura şi com-
plexitatea unei entităţi. Proporţio -
nalitatea este, pentru mulţi, o che-
stiune importantă, iar organismele
naţionale de normalizare şi organis-
mele membre IFAC trebuie să se
implice în explicarea şi promovarea
acestei caracteristici importante,
inclusiv prin materiale-suport, de
instruire şi programe informatice
elaborate pe plan naţional.

Care sunt piedicile în aplicarea
ISA-urilor, de care aveţi
cunoştinţă, la nivelul organis-
melor membre IFAC? 

Am publicat constatările noastre în
urma „Revizuirii post-implementa-
re” derulată în urma adoptării ISA-
urilor Clarificate. Aceste constatări
sugerează că ISA-urile Clarificate
sunt, în general, înţelese şi majori-
tatea standardelor care au suportat
revizuiri par să fi răspuns obiective-
lor propuse de către IAASB atunci
când a fost iniţiată revizuirea lor.
Totuşi, în mod inevitabil, există
unele sugestii despre modul în care
pot fi îmbunătăţite, pe viitor, unele
standarde ISA individuale. IAASB
va discuta care din aceste sugestii

me rită un caracter prioritar. Dar nu
ni s-au adus la cunoştinţă „piedici”
reale.

Auditorii se plâng deseori de
schimbările legislative perma-
nente cărora trebuie să le facă
faţă. În urma încheierii proiec-
tului de clarificare a Stan -
dardelor Internaţionale de
Audit, mai anticipaţi actualiza-
rea şi/sau modificarea acestora
sau a celorlalte reglementări
emise de IAASB - standardele
de asigurare, de servicii co -
nexe, de revizuire?

În conformitate cu răspunsul ante-
rior, urmează să decidem asupra
actualizărilor/modificărilor necesa-
re, precum şi asupra caracterului
imperativ al acestora. În acelaşi
timp, IAASB doreşte să respecte
numeroasele apeluri în ceea ce pri-
veşte o platformă stabilă, care să le
permită ţărilor să gestioneze adopta-
rea şi implementarea în mod ordo-
nat. De aceea, am aplicat o amâna-
re a modificărilor aduse noilor stan-
darde, în anii imediat următori fina-
lizării ISA-urilor Clarifi cate. De
atunci, au fost operate doar puţine
revizuiri. Dar odată cu noile modi-
ficări propuse în prezent referitoare
la ISA-urile care tratează raportarea
şi co municarea de către auditor,
inclusiv un nou ISA 701 privind
„Aspectele cheie de Audit” vor
urma alte câteva modificări, care
sunt bine fundamentate de numărul

mare al comentariilor primite şi
care răspund interesului public.

V-aţi aflat în România, la
Bucureşti, la începutul lunii
iunie, prilej cu care aţi luat
parte la Conferinţa organizată
de Banca Mondială în coopera-
re cu CAFR dedicată comitete-
lor de audit, în cadrul căreia
aţi susţinut o prezentare deose-
bit de interesantă. Pentru citi-
torii noştri care nu au putut
lua parte la această manifesta-
re, care au fost principalele
idei, probleme şi soluţii pe
care le-aţi avansat în acest
cadru?

Comitetele de audit pot juca un rol
vital în monitorizarea calităţii audi-
turilor în companiile pe care le
supraveghează. Deci este important
să stimulăm interacţiunile profesio-
nale şi robuste şi dialogul dintre
comitetele de audit şi auditori. De
asemenea, am oferit câteva reco-
mandări personale, legate de bunele
practici. Şi acum, în noua expansiu-
ne propusă a raportului de auditoru-
lui, vom solicita ca acele comuni-
cări dintre auditor şi comitetul de
audit să furnizeze baza pentru selec-
tarea de către auditor a „aspectelor
cheie de audit” pe care acesta deci-
de să le raporteze investitorilor şi
altor utilizatori ai situaţiilor finan-
ciare.

A consemnat 
Adriana Spiridon

interviu
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Reflectarea fondului comer-
cial în contabilitate şi, ulte-
rior, recunoaşterea acestuia
în situaţiile financiare atât
individuale, cât şi consolidate
ridică diverse probleme pro-
fesioniştilor contabili şi audi-
torilor financiari. La identifi-
carea, cuantificarea şi audita-
rea fondului comercial, indi-
ferent dacă acesta este ele-
ment de activ (fond comercial
pozitiv) sau de pasiv (fond
comercial negativ) trebuie
avute în vedere prevederile
legislative în domeniu. Astfel,
entităţile care organizează şi
conduc contabilitatea potrivit
reglementărilor contabile con-
forme cu directivele europe-
ne, la recunoaşterea fondului
comercial vor aplica cerinţele
Ordinului ministrului finanţe-
lor publice nr. 3055/2009, cu
modificările şi completările
ulterioare. În acest sens,
potrivit prevederilor pct. 83
din respectivele reglementări,
fondul comercial se recunoaş-
te, de regulă, la consolidare şi
reprezintă diferenţa dintre
costul de achiziţie şi valoarea
justă, la data tranzacţiei, a
părţii din activele nete achizi-
ţionate de către o entitate.

n situaţiile financiare anuale
individuale, fondul comercial
se poate recunoaşte numai în
cazul transferului tuturor acti-
velor sau al unei părţi a aces-
tora şi, după caz, şi de datorii
şi capitaluri proprii, indiferent
dacă este realizat ca urmare a
cumpărării sau ca urmare a
unor operaţiuni de fuziune. 

Transferul este în legătură cu o afa-
cere, reprezentată de un ansamblu
integrat de activităţi şi active orga-
nizate şi administrate în scopul obţi-
nerii de profituri, înregistrării de 
costuri mai mici sau alte be neficii.

Pentru recunoaşterea în contabilitate
a activelor şi datoriilor primite cu
ocazia acestui transfer, entităţile tre-
buie să procedeze la evaluarea valo-
rii juste a elementelor primite, în
scopul determinării valorii indivi-
duale a acestora. Aceasta se efec-
tuează, de regulă, de către profesio-

nişti calificaţi în evaluare, membri
ai unui organism profesional în
domeniu, recunoscut naţional şi
internaţional.

Fondul comercial generat intern nu
se recunoaşte ca activ deoarece nu
este o resursă identificabilă (adică
nu este separabil şi nici nu decurge
din drepturi legale contractuale sau
de altă natură) controlată de entita-
te, care să poată fi evaluată credibil
la cost.

În general, cu ocazia transferului,
achizitorul recunoaşte un fond
comercial pozitiv, de natura unui
activ, dar în ultima perioada s-a
observat că la astfel de transferuri
posibilitatea apariţiei unui fond
comercial ca element de pasiv este
tot mai mare, motiv pentru care
vom prezenta un caz practic de
recunoaştere şi contabilizare a fon-
dului comercial negativ. 

Recunoaşterea 
fondului comercial negativ
în situaţiile financiare

Î

Dr. Elena Iordache, 
Ministerul Finanţelor Publice

IDEI, SUGESTII, EXPERIENŢE
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Astfel, dacă în situaţiile financiare
anuale individuale trebuie recunos-
cut un fond comercial negativ, tra-
tamentul contabil utilizat este simi-
lar cu cel prevăzut  la pct. 52 din
Regle mentările contabile conforme
cu Directiva a VII-a a
Comunităţilor Economice
Europene, parte componentă a
Reglementărilor contabile conforme
cu directivele europene, aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr.3055/2009, cu modifică-
rile şi completările ulterioare.

Ulterior recunoaşterii iniţiale a fon-
dului comercial negativ, valoarea
acestuia poate fi transferată în con-
tul de profit şi pierdere consolidat
numai:

a) dacă această diferenţă corespun-
de previziunii, la data achiziţiei,
a unor rezultate viitoare nefavo-
rabile ale entităţii în cauză sau
previziunii unor costuri pe care
entitatea respectivă urmează să
le efectueze, în măsura în care
o asemenea previziune se mate-
rializează; sau

b) în măsura în care diferenţa
corespunde unui câştig realizat.

În vederea recunoaşterii fondului
comercial negativ, o entitate trebuie
să se asigure că nu au fost supra-
evaluate activele identificabile achi-
ziţionate şi nu au fost omise sau
subevaluate datoriile.

În măsura în care fondul comercial
negativ se raportează la pierderi 
şi cheltuieli viitoare aşteptate, ce
sunt identificate în planul pentru
achiziţie al achizitorului şi pot fi
măsurate credibil, dar care nu
reprezintă datorii identificabile la
data achiziţiei, acea parte a fondului
comercial negativ trebuie recunos-
cută ca venit în contul de profit şi
pierdere, atunci când sunt recunos-
cute aceste pierderi şi cheltuieli 
viitoare.

În măsura în care fondul comercial
negativ nu se raportează la pierderi
şi cheltuieli viitoare aşteptate şi care
pot fi măsurate în mod credibil la
data achiziţiei, acest fond comercial
negativ trebuie recunoscut ca venit
în contul de profit şi pierdere, după
cum urmează:

a) valoarea fondului comercial
negativ ce nu depăşeşte valorile
juste ale activelor nemonetare
identificabile achiziţionate tre-
buie recunoscută ca venit atunci
când beneficiile economice vii-
toare cuprinse în activele identi-
ficabile amortizabile achiziţio-
nate sunt consumate, deci, de-a
lungul perioadei de viaţă utilă
rămasă a acelor active; şi

b) valoarea fondului comercial
negativ în exces faţă de valorile
juste ale activelor nemonetare
identificabile achiziţionate tre-
buie recunoscută imediat ca
venit.

CAZ PRACTIC

La data de 31 martie 2010, S.C.
BETA S.A. achiziţionează de la
S.C. ALPHA S.A un segment de
activitate, în domeniul confecţiilor
metalice, la preţul de achiziţie de
300.000 lei. Astfel, la încheierea

contractului de achiziţii se negocia-
ză pentru preluarea întregului
ansamblu de activităţi din domeniul
respectiv, reprezentând atât active,
datorii, cât şi personalul direct şi
indirect productiv din domeniul res-
pectiv. 

Valoarea justă a activelor şi datorii-
lor aferente achiziţiei sunt evaluate
de cumpărător la valoarea justă de
la data achiziţiei. Valoarea justă
determinată la data achiziţiei pentru
activele şi datoriile transferate odată
cu achiziţia afacerii respective este

12
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prezentată în Tabelul 1.

Aceste valori juste sunt determinate
de evaluatori calificaţi. Preţul de
achiziţie negociat este mai mic
decât valoarea justă a activelor nete
achiziţionate. 

La negociere, vânzătorul a avut în
vedere şi faptul că, ulterior achizi-
ţiei, cumpărătorul va efectua 
cheltuieli viitoare aşteptate cu res-
tructurarea şi disponibilizarea per-
sonalului, în sumă estimată de
100.000 lei. 

Aceste cheltuieli nu reprezintă dato-
rii identificabile la data achiziţiei.  

Duratele de viaţă aferente imobili-
zărilor corporale preluate sunt pre-
zentate în Tabelul 2.

Determinarea fondului
comercial

Fondul comercial se determină la
data achiziţiei şi reprezintă dife-
 renţa dintre costul de achiziţie al
întregii afaceri şi valoarea justă 
a părţii din activele nete achizi -
ţionate. 

* Valoarea justă a activelor nete 
achiziţionate de 2.500.000 lei s-a
obţinut ca urmare a diferenţei dintre
activele preluate în valoare de
3.000.000 lei şi datoriile preluate 

în valoare de 500.000 lei. Din
această valoare 1.800.000 lei repre-
zintă valoarea justă a elementelor
nemonetare (clădire, utilaje şi sto-
curi materiale)

** Fondul comercial negativ apare în
situaţia în care costul de achiziţie
este mai mic decât valoarea justă a
părţii din activele nete.

Alocarea în contul de 
profit şi pierdere a sumei 
de 2.200.000 lei 
reprezentând fond comercial
negativ la data achiziţiei 
se face astfel:

F Reluarea la venituri a sumei de
100.000 lei în momentul efec-
tuării cheltuielilor viitoare afe-
rente restructurării şi disponibi-
lizării personalului;

F Fondul comercial negativ ce
depăşeşte valoarea justă a 
activelor nemonetare identifi-
cate la data achiziţiei se recu-
noaşte imediat pe venit.
Valoarea în exces a fondului
comercial negativ se determi-
nă astfel:
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Valoarea fondului comercial negativ
în exces ce trebuie recunoscută ime-
diat pe venit este de 300.000 lei
(2.200.000 -1.900.000).

F Suma de 1.800.000 lei va fi
reluată la venituri de-a lungul
duratei de viaţă a imobilizărilor
corporale amortizabile. Durata
de viaţă cea mai lungă este de
30 de ani, ceea ce înseamnă 360
luni. Eşa lonat, lunar, se rapor-
tează la venituri suma de 5.000
lei (1.800.000/360 luni).

În final, o precizare: auditorii finan-
ciari trebuie să cunoască faptul că
pentru entităţile care aplică regle-
mentările contabile conforme cu
IFRS, fondul comercial negativ nu
se recunoaşte în situaţia poziţiei fi -
nanciare (bilanţ) ca element de
pasiv. 

Astfel, potrivit IFRS, nu există
noţiunea de fond comercial negativ,
iar diferenţa negativă rezultată între
cost şi valoarea justă a activelor
nete transferate se recunoaşte la
venit şi afectează contul de profit şi
pierdere de la data transferului.

Idei, sugestii, experienţe

Reglementările contabile conforme cu
directivele europene, aprobate
prin Ordinul ministrului fi na nţelor
publice nr.3055/2009, cu modifi-
cările şi completările ulterioare;

Standarde Internaţionale de Ra -
portare Financiară, ediţia 2012,
editura CECCAR;
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iteratura de speciali-
tate prezintă pe larg
reconcilierea dintre
contabilitate şi fisca-
litate, iar la baza
raportărilor financia-
re este 

obligatoriu să se regăsească
aceleaşi norme contabile apli-
cabile,  care să ofere imagi-
nea fidelă asupra patrimoniu-
lui. Imaginea fidelă presupu-
ne „Regularitate”,  respectiv
că raportările financiare audi-
tate respectă principiile conta-
bile, iar, pe de-altă parte,
„Sin ceritate” - respectiv apli-
carea cu bună credinţă a re -
gu lilor şi procedurilor conta-
bile.

De multe ori, realitatea eco-
nomică este denaturată de
aplicarea principiilor fiscale şi
de aceea retratarea aspectelor
fiscale din raportările finan-
ciare reprezintă un aspect
important asupra auditului,
deoarece permite reflectarea
unei imagini reale şi exacte,
asigurând comparabilitatea
informaţiilor relevante pentru
investitori, creditori, furni-
zori, acţionari etc.

Pentru asigurarea unei
misiuni coerente asupra
aspectelor fiscale din raportă-
rile financiare trebuie să ne
asigurăm asupra acestora în
toate fazele procesului de
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Cerinţe şi rezolvări privind
auditarea aspectelor fiscale

din raportările financiare
Mirela Şerban, 
managing partner, R&M Audit

Actul conducerii reprezintă acel proces decizional care
are la bază informaţiile furnizate de raportările financia-
re şi care trebuie să ofere informaţii unitare şi compara-
tive asupra situaţiei financiare şi a performanţelor patri-
moniale ale unei companii.

Principalul scop pentru care se întocmesc raportări
financiare constă în informaţiile pe care acestea le pun la
dispoziţia utilizatorilor interni şi externi ai unei compa-
nii. În practică am regăsit situaţii în care auditarea
raportărilor financiare a fost greşit înţeleasă de către
solicitanţii unor astfel de servicii şi anume că auditarea
raportărilor financiare presupune o garanţie totală asu-
pra fiscalităţii, respectiv asupra taxelor datorate şi plăti-
te statului. De aceea, orice raport prevede responsabili-
tăţile conducerii, precum şi scopul auditului asupra
raportărilor financiare şi anume o opinie independentă,
care oferă credibilitate investitorilor,  putând fi motorul
finanţării şi creşterii unei afaceri.

Pornind de la această percepţie asupra auditului, uneori
există discrepanţe între comunicarea dintre auditorul
independent şi beneficiarul sau utilizatorul unui astfel de
raport de audit, iar în cele ce urmează prezentăm cerin-
ţe şi rezolvări privind auditarea aspectelor fiscale din
raportările financiare.

L
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audit. În etapa de planificare
regăsim informaţii importante
legate de dosarul Juridic al
clientului, precum şi despre
obligaţiile juridice ale clientu-
lui. De asemenea, înţelegerea
controlului intern şi estimarea
riscului de control reprezintă
o cerinţă importantă pentru
întocmirea unui program de
audit care să acopere riscurile
legate şi de aspectele fiscale
asupra raportărilor financiare.
Etapele privind testele şi pro-
cedurile analitice asigură
motorul misiunii privind esti-
marea probabilităţilor prezen-
tării unor erori în raportările
financiare. În etapa de finali-
zare, auditorul trebuie să aibă
în vedere acele datorii condi-
ţionate sau evenimente ulte-
rioare care pot avea şi impli-
caţii fiscale.

MANUALUL DE

POLITICI ŞI PROCEDURI

CONTABILE

Un instrument important pen-
tru a realiza această deconec-
tare a contabilităţii de fiscali-
tate este manualul de politici
şi proceduri contabile.
Plecând de la acest manual,
auditorul trebuie să evalueze
gradul de adecvare a acestora
şi dacă politica respectivă
contabilă este în conformitate
cu standardele contabile şi nu
urmăreşte partea fiscală, res-
pectiv plata unor taxe şi
impozite reduse.

IMOBILIZĂRI

În cadrul imobilizărilor, audi-
torul trebuie să se asigure atât
asupra imobilizărilor existen-
te, cât şi asupra intrărilor şi
ieşirilor. Oglinda de rol este
o dovadă din sursă externă,

iar solicitarea acesteia de la
autoritatea de taxe şi impozite
locale furnizează informaţii
asupra declarării imobilizări-
lor şi o pistă pentru identifi-
carea posibilelor diferenţe
faţă de situaţia patrimonială.
Existenţa unor diferenţe ne
conduce la concluzia unor
decizii fiscale, iar acest aspect
trebuie analizat pentru a de -
pis ta eventuale ajustări nece-
sare. În acest sens, discutăm
şi de eventualele deprecieri,
iar auditorul trebuie să se asi-
gure asupra modului în care
s-au documentat din punct de
vedere al existenţei şi funcţio-
nalităţii, precum şi asupra
justificării valorii rezonabile a
provizionului constituit în
cazul deprecierii reversibile.
Un alt element este reprezen-
tat de deprecierea ireversibi-
lă, respectiv amortizarea unde
apar aspecte fiscale regăsite
în aplicarea raţionamentului
adecvat ratelor de amortizare
calculate, tipul de amortizare
aplicat şi dacă acesta cores-
punde politicilor contabile

aplicate de companie, dacă
sunt în conformitate cu stan-
dardele contabile şi legislaţia
aplicabilă şi, mai ales, dacă
respectă duratele de viaţă eco-
nomică a activelor. În situaţia
în care amortizarea fiscală
este diferită de amortizarea
contabilă, auditorul trebuie să
se asigure cu privire la apli-
carea corectă asupra întregii
clase de amortizări pe o bază
consecventă de la un an la
altul şi adecvată necesităţilor
economice ale companiei atât
din punct de vedere fizic, cât
şi moral. Pentru diferenţa
dintre amortizarea aferentă
duratei de viaţa economică şi
amortizarea fiscală, auditorul
trebuie să verifice sau să ajus-
teze corespunzător impozitul
amânat.

Reevaluarea reprezintă un alt
element ce oferă informaţii
privind costul alocat sau
reluări ale unor reevaluări
trecute. Astfel, pe lângă asi-
gurarea asupra dosarului de
evaluare întocmit de evalua-
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tori autorizaţi sau profesio-
nişti cu studii tehnice de spe-
cialitate, precum şi corelarea
acestuia cu oglinda de rol
pusă la dispoziţie de către
direcţia de taxe şi impozite
locale, auditorul trebuie să
verifice transpunerea reeva-
luărilor în costuri pentru a
vedea implicaţiile fiscale exis-
tente sau potenţiale, mai ales
în cazul unor reevaluări masi-
ve în sectorul imobiliar. 
O subevaluare sau supraeva-
luare a imobilizărilor în
raportările financiare poate
oferi o imagine denaturată
asupra raportărilor financiare,
iar auditorul trebuie să între -
prindă toate diligențele nece-
sare pentru a se asigura asu-
pra acurateţei informaţiei pre-
zentate utilizatorilor raportări-
lor financiare.

Dintre alte elemente care pot
genera ajustări din această
categorie amintim: cheltuielile
cu reparaţiile şi modernizările
(nealocarea corespunzătoare
capitalizării); reclasificarea

tipului de leasing financiar-
operaţional; imobilizări obţi-
nute cu ajutorul subvenţiilor,
spre exemplu, cele aferente
proiectelor europene şi pentru
care compania are asumaţi
anumiţi indicatori; planul de
investiţii pentru proiecte în
derulare de asemenea poate
dezvălui implicaţii fiscale etc.

INVESTIŢII

Auditorul trebuie să discute
cu conducerea companiei asu-
pra investiţiilor deţinute pe ti -
puri de acţiuni/obligaţiuni co -
ta te/necotate, precum şi moti-
vul păstrării în urma clasifică-
rii lor pe termen scurt/lung,
asigurându-se de corecta eva-
luare în raportările financiare
atât a deţinerilor, cât şi a
intrărilor şi ieşirilor în timpul
anului, urmărind profitul/
pier derea la valoarea reală.
Informaţiile obţinute trebuie
verificate din surse externe
(ONRC/ CNVM), după caz.

STOCURI

În situaţia în care identificăm
stocuri, primul pas este să ne
asigurăm asupra politicii con-
tabile aplicate şi a modului de
recunoaştere şi înregistrare a
stocurilor şi producţiei în curs
de execuţie, în conformitate
cu reglementările legale în vi -
goare, realizând distincţia co -
respunzătoare, cu toate impli-
caţiile contabile şi fiscale în -
tre materie primă, consuma -
bile, producţie în curs de exe-
cuţie, produse finite şi măr-
furi.

Indicatori precum numărul zi -
l elor pe stoc şi rotaţia stocuri-
lor pot oferi informaţii impor-
tante: spre exemplu, un stoc
nejustificat poate pune la în -
doială continuitatea activităţii

companiei, ceea ce poate im -
pacta decizia utilizatorilor ra -
portărilor financiare. Rezul ta -
tele inventarierii, corecta va -
lo rificare a acestuia şi corela-
rea pe baza unui eşantion sunt
extrem de importante pentru a
verifica metoda de evaluare
fo losită şi consecvenţa 
acesteia.

Alte elemente: verificarea
înregistrării stocurilor în pe -
rioada curentă, verificările
corelaţiilor specifice produc-
ţiei pentru a identifica even-
tuale reluări la venituri în
scopuri fiscale din influenţa
producţiei, analiza stocurilor
cu mişcare lentă, pe vechimi
sau deteriorate.

În categoria stocurilor, un rol
aparte îl ocupă dosarul de
inventariere, unde auditorul
trebuie să urmărească orice
aspect care are implicaţii fis-
cale şi care poate conduce la
impozite amânate cum ar fi:
procedurile clientului în legă-
tură cu inventarierea şi urmă-
rirea corelării acestora cu
legislaţia referitoare la inven-
tariere, lista iniţială şi lista
finală de inventariere, precum
şi valorificarea acestora în
raportul de inventariere, ajus-
tările propuse, dar şi urmări-
rea realizării acestor ajustări
în contabilitatea clientului.
Toate aceste elemente trebuie
urmărite pe fiecare categorie
de stocuri pentru stocurile
aflate în gestiunea proprie pe
locaţii, depozite şi gestiuni,
stocurile în tranzit sau în alte
locaţii la momentul inventaru-
lui, stocurile în custodie sau
la terţi, în consignaţie, pre-
cum şi orice altă formă de
stocuri aflate sub clauză de
rezervă asupra titlurilor de
proprietate. De asemenea, se
urmăreşte respectarea princi-



registre, fițşe, portofolii, con-
firmări de sold) cu balanţele
de verificare, auditorul trebu-
ie să acorde o atenţie deosebi-
tă creditelor/ împrumuturilor
angajate de companie, fie că
sunt sub forma garanţiilor sau
a descoperirilor de cont - caz
în care trebuie analizată core-
larea acestora cu evidenţele
contabile -, fie că trebuie
făcută  o analiză de ansamblu
pentru a desprinde eventuale
aspecte care pot conduce la
imposibilitatea de a respecta
anumite clauze şi care pot
genera popriri, executări,
majorări, dobânzi penalizatoa-
re etc. şi pentru care audito-
rul trebuie să aplice raţiona-
mentul profesional, să măsoa-
re impactul care poate genera
posibile ieşiri de resurse
financiare şi să poată măsura
şi evalua această ajustare.
Auditorul trebuie să analizeze
continuu  cash flow-ul com-
paniei, tranzacţiile mari şi
neobişnuite, intrările şi ieşiri-
le de resurse, pentru a sur-
prinde orice posibilitate de
ieşire de cash care ar putea
conduce la „cosmetizarea
rezultatului” atât în timpul
anului, cât şi la sfârşitul exer-
ciţiului financiar şi care ar
impacta semnificativ raportă-
rile financiare.

CREDITORI

Ca şi în cazul debitorilor,
auditorul trebuie să aibă în
vedere gruparea creditorilor
pe vechimi pentru o evaluare
corectă a acestor datorii şi
pentru a realiza distincţia
între o obligaţie curentă şi o
obligaţie posibilă, respectiv
datorii contingente şi angaja-
mente. În baza eşantionării,
auditorul reconciliază jurnalul
de cumpărări cu balanţa, sol-

piului independenţei şi dacă
au fost înregistrate în perioa-
dele corespunzătoare docu-
mentele de gestiune, precum
şi costurile aferente descărcă-
rii de gestiune sau alte costuri
anexe acestora.

DEBITORI

Reconcilierea debitorilor cu
registrul jurnal şi balanţa de
verificare. Clasificarea soldu-
rilor restante pe vechimi
oferă informaţia necesară
pentru a calcula un eventual
provizion. De asemenea, răs-
punsul primit de la departa-
mentul juridic sau cabinetul
de avocatură, respectiv de la
conducere, în legătură cu
situaţia litigiilor aflate pe rol
sau anumite clauze contrac-
tuale  pot genera ajustări atât
cu impact fiscal, cât şi cu
impact asupra rezultatului şi a
poziţiilor patrimoniale în mod
semnificativ. Stornările emise
după închiderea exerciţiului
financiar, precum şi gruparea
debitorilor după criterii cum
ar fi sumele datorate de între-
prinderile-mamă asociate sau
afiliate, de directori şi de
angajaţi sunt, de asemenea,
informaţii care trebuie anali-
zate şi luate în considerare
pentru eventualele ajustări
recomandate de auditor asu-
pra situaţilor financiare. De
asemenea, încasările ulterioa-
re închiderii exerciţiului
financiar pot oferi informaţii
privind evaluarea debitorilor
şi corecta lor prezentare în
raportările financiare.

CONTURI LA BĂNCI

ŞI NUMERARUL

DISPONIBIL

Pe lângă reconcilierea docu-
mentelor externe (extrase,

durile creditoare semnificati-
ve, stornările efectuate după
închiderea exerciţiului finan -
ciar, restanțele semnificative,
sumele datorate către între-
prinderea mamă, afiliate şi
asociate. Alte elemente anali-
zate: solduri comparative faţă
de anul precedent, datorii
pur tătoare de dobânzi, situaţia
litigiilor creditorilor pusă la
dispoziţie de către avocatul
societăţii sau conducere şi re -
con cilierea acestora cu cheltu-
ielile aferente litigiilor (taxe
de timbru, taxe judiciare,
onorarii avocaţiale etc.), ana-
lizarea proceselor verbale ale
Adunării generale ale asocia-
ţilor şi ale Consiliului de ad -
ministraţie pentru testarea
exhaustivităţii informaţiei,
testarea plăţilor după închide-
rea exerciţiului financiar audi-
tat în vederea identificării ori-
căror datorii sau acumulări,
astfel încât datoriile să fie
evaluate la data raportării
financiare şi să fie respectat
principiul independenţei exer-
ciţiului.

TVA
O cerinţă majoră în ceea ce
priveşte aspectul fiscal din
punct de vedere al TVA pre-
supune pe de o parte testarea
înregistrării TVA-ului în
momentul vânzărilor şi a
achiziţiilor (mai nou şi din
punct de vedere al aspectelor
generate de TVA la încasare),
iar, pe de altă parte, revizui-
rea deconturilor de TVA
(com plete, corecte şi verifica-
rea acurateţei datelor) şi re -
con cilierea unui eşantion cu
în registrările contabile. Re -
con cilierile cu documentele
furnizate din surse externe
fur nizează, de asemenea,
informaţii privind posibilele

Idei, sugestii, experienţe
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aspecte fiscale respective: fița
de plătitor furnizată de
ANAF, unde putem
reconcilia soldurile din fița de
plătitor cu balanţa de verifica-
re şi identifica sume restante,
penalităţi sau dobânzi şi core-
larea/urmărirea evidenţierii
acestora în balanţa de verifi-
care, care stă la baza întocmi-
rii raportărilor financiare.
Data depunerii deconturilor
de TVA trebuie urmărită pen-
tru a sesiza eventuale întâr-
zieri, care ar putea conduce
la sancţiuni ulterioare.

TAXARE LA BUGETUL

DE STAT ŞI BUGETUL

ASIGURĂRILOR

SOCIALE

În baza situaţiei lunare a con-
turilor de taxe şi impozite, se
reconciliază totalurile lunare
din fița de cont cu balanţa de
verificare, urmărind rulajele
aferente în vederea depistării
anumitor variaţii mari sau
neobişnuite. De asemenea,
auditorul trebuie să urmăreas-
că concordanţa dintre politici-
le contabile ale clientului şi
politicile fiscale aplicabile
conform legislaţiei în vigoare,
dar şi corelarea plăţilor efec -
tuate conform cores pondenţei
existente cu organele statului
şi urmărirea termenelor de
plată pentru a identifica infor-
maţii privind amenzi sau pe -
nalizări aplicate sau posibile.
Solicitând Registrul unic de
control, care furnizează infor-
maţii privind acţiunile de con-
trol desfăşurate la companie
în perioada auditată, şi prin
parcurgerea proceselor verba-
le de control sau a notelor de
constatare auditorul trebuie să
urmărească măsurile aplicate
şi valorificarea lor în contabi-

litate sau constituirea unor
provizioane pentru acţiunile
în desfăşurare la momentul
auditării ra portărilor financia-
re. Verifi carea calculelor fis-
cale şi corelarea su melor cu
declaraţia privind im pozitul
pe profit, precum şi a sume-
lor raportate în declaraţiile
privind contribuţiile datorate
bugetului de stat şi bugetului
asigurărilor sociale şi cerceta-
rea rezonabilităţii datelor
cuprinse în aceasta şi declara-
ţiile întocmite în cursul anu-
lui, existenţa anu mitor scutiri
de impozite, eşalonări la plată
sau alte facilităţi fiscale care
pot genera calcularea impozi-
tului amânat – reprezintă piste
ce trebuie urmărite.

RISCUL DE FRAUDĂ

ŞI EROARE

Întreaga misiune de auditare a
aspectelor fiscale din rapor-
tări trebuie să aibă în vedere
posibilitatea depistării  frau-
delor, prin obţinerea şi coro-
borarea informaţiilor existente
din surse interne şi externe.
Orice bănuială privind încăl-
carea legilor şi reglementări-
lor trebuie raportată per soa -
nelor însărcinate cu gu ver nan -
ţa. Orice încălcare semnifica-
tivă sau intenţionată poate
conduce la denaturări ale ra -
portărilor financiare. Activi -
tatea de spălare a banilor este
reglementată, iar acele tran-
zacţii care trebuie raportate se
vor verifica şi prezenta în
măsura în care sunt relevante;
acestea ar fi: depozite neobiş-
nuite manifestate prin creşteri
şi scăderi nejustificate, desti-
naţie neasociată unui client,
tranzacţii mari în numerar
prin casieria unităţii prin
forme de debit/credit, schim-
bări de bancnote cu valoare

no minală mare în bancnote cu
valoare nominală mică,
schim barea numerarului în
alte valute, bancnote false,
concordanţă între intrările de
numerar şi depunerile în
bancă etc. Tranzacţiile suspi-
cioase pot fi şi de natură
imobiliară (cum ar fi achizi-
ţionarea unor clădiri sau tere-
nuri la preţuri mici, urmate
de vânzarea simultană/imedia-
tă la preţuri mult mai mari)
sau cele specifice jocurilor de
noroc sau domeniului asigură-
rilor etc. Cea mai des întâlni-
tă suspiciune constă în tole-
ranţa companiei faţă de furtu-
rile de mică valoare sau sume
virate eronat fără a face
demersurile necesare în ve -
derea recuperării sau avansuri
achitate pentru prestaţii nerea-
lizate.

Aşa cum am prezentat, există
numeroase implicaţii fiscale
care pot influenţa raportările
financiare, dar auditorul tre-
buie să urmărească deconecta-
rea principiilor fiscale de
prin cipiile contabile, astfel
încât acestea să reflecte
imaginea reală a companiei,
atât pe termen scurt, cât şi pe
termen mediu şi lung, mai
ales în cazul companiilor care
pot prezenta interes din partea
unor posibili investitori.

IFAC, Manual de
Reglementări Internaţionale
de Control al Calităţii,
Audit, Revizuire, Alte Servicii
de Asigurare şi Servicii
Conexe, tradus şi publicat de
CAFR, 2012

Ghid pentru un audit de cali-
tate, editura CAFR, 2012
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venimentele adverse pot
im pacta entităţile care au o
parte semnificativă a clien-
ţilor sau furnizorilor în
ţările afectate. 

De exemplu, entităţile care au o
parte semnificativă a clienţilor afec-
taţi de evenimente adverse majore
pot întâmpina dificultăţi în colecta-
rea creanţelor de la aceştia. En tită -
ţile care au o parte semnificativă a
furnizorilor afectaţi de evenimente
adverse ma jore ar putea fi nevoiţi

sa amâne producţia dacă nu pot găsi
o sursă alternativă de aprovi zionare. 

Aceste amânări/întârzieri ar putea
avea consecinţe semnificative întru-
cât pot duce la ne respectarea obli-
gaţiilor contractuale sau la dificul-
tăţi privind asigurarea fluxurilor de
numerar.

Din cauza impactului potenţial al
evenimentelor adverse majore este
foarte important ca, în faza de pla-
nificare şi execuţie a revizuirilor
interimare sau a auditurilor de

situaţii financiare, auditorul finan-
ciar să obţină o înţelegere a modu-
lui în care entitatea auditată este
afectată şi a modului în care condu-
cerea, ca parte a procesului de eva-
luare a riscului, a identificat şi
adresat respectivele riscuri.

Această înţelegere va ajuta auditorul
financiar în a evalua cât de semnifi-
cativ este evenimentul major şi care
sunt efectele sale asupra:

F Riscului ca situaţiile financiare
sa fie eronate;

F Sursa probelor de audit;

F Natura şi extinderea proceduri-
lor ce urmează a fi efectuate;

F Cooptarea de specialişti în echi-
pa auditorului financiar pentru a
răspunde adecvat riscurilor
crescute identificate.

În măsura în care auditorul finan-
ciar nu a finalizat încă auditul sau
revizuirile interimare ale entităţilor
ale căror perioade de raportare se
sfârşesc chiar înainte de apariţia
unui eveniment advers major, este
important ca efectele acestui eveni-
ment asupra situaţiilor financiare să
fie luate în considerare ca parte a
procedurilor privind evenimentele
ulterioare. 

În vederea asistării auditorilor
financiari în acest sens, aspectele
contabile şi de audit sunt prezentate
în cele ce urmează în cadrul a şase
capitole.

1. ASPECTE PRIVIND

EVALUAREA RISCULUI

În cadrul procesului de actualizare
şi documentare a înţelegerii entită-
ţii, a mediului în care aceasta ope-
rează, auditorul financiar determină
dacă şi în ce măsură evenimentul
advers major:

F a afectat activitatea entităţii,
inclusiv a clienţilor şi furnizori-
lor acesteia;

IDEI, SUGESTII, EXPERIENŢE

Evenimente
adverse majore
- aspecte contabile 
şi relevanţa auditului
financiar
Scopul principal al acestui articol este de a reaminti auditori-
lor financiari principalele particularităţi contabile şi de audit
care se iau în considerare atunci când se planifică sau se exe-
cută un audit sau o revizuire a situaţiilor financiare întocmite
de către entităţi ale căror activităţi sunt influenţate semnifica-
tiv de evenimente adverse majore, cum ar fi cutremure, tsu-
nami, inundaţii etc. 

Particularităţi contabile şi de audit similare apar şi în cazul
consecinţelor economice privind instabilitatea politică în anu-
mite regiuni/jurisdicţii. Aceste evenimente ar putea afecta în
sens advers activităţile entităţilor care au investiţii/participaţii
sau activităţi/operaţiuni în ţările afectate. De exemplu, pierde-
rea principalului furnizor de utilităţi, distrugerea fabricilor
producătoare, pierderea de date sau alte documente sau pier-
derea personalului pot duce la încetarea activităţii operaţiona-
le a entităţii respective, a activităţii de finanţare şi de investi-
ţii, a activităţilor de raportare financiară şi a activităţilor de
control.

E
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F a expus entitatea riscului ca
situaţiile financiare să fie erona-
te semnificativ;

F a expus entitatea unor eveni-
mente sau condiţii care ar putea
arunca o umbră de îndoială
semnificativă asupra capacităţii
entităţii de a-şi continua activi-
tatea.

Exemple privind aspectele ce ar
putea fi luate în considerare în
cadrul procesului de înţelegere a
impactului evenimentului ad vers
major asupra entităţii sunt prezenta-
te în ghidul practic.

2. ASPECTE PRIVIND

CONTINUITATEA

ACTIVITĂŢII

Pentru multe entităţi, evenimentele
adverse majore pot genera riscuri
operaţionale, de credit sau de lichi-
ditate. Principalul risc este repre-
zentat de abilitatea de a aduce
schimbările necesare modelului de
afaceri şi strategiilor şi de a identi-
fica şi răspunde evenimentelor sau
condiţiilor care ar putea arunca o
umbră de îndoială semnificativă
asupra capacităţii entităţii de a-şi
continua activitatea.

Asemenea evenimente sau condiţii
ar putea să apară ca efect direct al
evenimentului advers major asupra
activităţii entităţii în regiunile afec-
tate sau ca efect indirect, cum ar fi
imposibilitatea colectării creanţelor
de la clienţii cei mai importanţi sau
imposibilitatea aprovizionării de la
furnizori importanţi care se află în
regiunile afectate.

3. ASPECTE PRIVIND

PROBELE DE AUDIT

Evenimentele adverse majore pot
afecta sursa probelor de audit dispo-
nibile auditorului financiar din
cauza pierderilor de date, a surselor

operaţionale de furnizare de date
sau a personalului cheie. 

De asemenea, natura acestor eveni-
mente poate diminua validitatea
experienţei istorice ca bază pentru
evaluarea rezonabilităţii aşteptărilor
viitoare, prezentând provocări cu
privire la evaluarea:

F rezonabilităţii ipotezelor semni-
ficative şi a reprezentărilor fă -
cute de către conducere în pro-
cesul de realizare a estimărilor;

F fezabilităţii planurilor pentru
acţiuni viitoare.

De aceea, este important ca audito-
rul financiar să evalueze gradul de
suficienţă şi adecvare a probelor de
audit obţinute în aceste circumstanţe
şi să evalueze critic raţionamentele
şi deciziile conducerii în efectuarea
de estimări contabile şi identificarea
de indicii privind posibile abuzuri
din partea conducerii.

4. COOPTAREA

SPECIALIŞTILOR

Este foarte probabil ca multe din
efectele evenimentelor adverse sem-
nificative să se refere la evaluări şi
estimări şi de aceea implicarea spe-
cialiştilor relevanţi este încurajată în
cazul în care efectul acestor eveni-
mente se aşteaptă să fie semnifica-
tiv. Specialiştii relevanţi pot fi
implicaţi încă din momentul în care
sunt efectuate procedurile privind
evaluarea riscurilor. 

5. ASPECTE PRIVIND

RAPORTAREA ŞI

PREZENTAREA JUSTĂ

În cazul în care evenimentele adver-
se majore au un efect semnificativ
asupra entităţii auditate, este impor-
tant ca situaţiile financiare să furni-
zeze descrieri adecvate în notele la
situaţiile financiare în conformitate
cu cerinţele cadrului aplicabil de 
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raportare financiară, în vederea
facilitării înţelegerii utilizatorilor de
situaţii financiare a efectelor eveni-
mentelor adverse majore asupra po -
ziţiei financiare a entităţii, a perfor-
manţelor şi a fluxurilor de numerar. 

În evaluarea aspectelor de raporta-
re, auditorul financiar va lua în
considerare dacă este necesară
adăugarea în raportul de audit a
unui paragraf de evidenţiere a
aspectelor respective pentru a atrage
atenţia utilizatorilor de informaţie
financiară asupra descrierilor efec-
tuate în notele la situaţiile financiare
cu privire la efectele evenimentelor
majore adverse asupra entităţii.

6. GHID PRACTIC

6.1. Aspecte privind 
evaluarea riscului

Se va pune accent, în general, pe
următoarele aspecte:

F Obţinerea unei înţelegeri a
impactului evenimentului advers
major asupra entităţii;

F Evaluarea gradului de incertitu-
dine a estimării asociată estimă-
rii contabile relevante;

Se vor analiza în detaliu următoare-
le aspecte:

F Activitatea operaţională, inclu-
zând impactul privind: 

- abilitatea de a continua să
livreze produse sau servicii

- conducerea operaţiunilor,
incluzând efectele asupra
facilităţilor de producţie,
depozite şi birouri

- clienţi cheie şi surse de veni-
turi

- principalii furnizori de
bunuri şi servicii

- contractele de muncă

F Investiţii şi participări în capita-
lurile altor entităţi, inclusiv
impactul asupra:

- achiziţiilor/participărilor pla-
nificate sau a celor efectuate

recent (inclusiv cedarea/vân-
zarea de participaţii)

- achiziţiilor sau cedării de
acţiuni sau împrumuturi

- activităţii de investiţii de
capital

- entităţilor ne-consolidate,
inclusiv societăţi asociate,
asocieri în participaţie şi
entităţi cu scop special care
nu sunt consolidate. 

F Activităţi de finanţare, inclu-
zând impactul asupra filialelor
semnificative şi asupra societăţi-
lor asociate şi asocierilor în par-
ticipaţie.

F Principalii factori care pot influ-
enţa gradul de incertitudine al
estimării asociat cu o estimare
contabilă includ:

- natura estimării contabile

- măsura în care există o
metodă general acceptată sau
un model utilizat în elabora-
rea de estimări contabile

- măsura în care o estimare
contabilă depinde de raţiona-
mentul profesional

- senzitivitatea estimării conta-
bile în relaţia cu schimbările
aferente ipotezelor

- existenţa tehnicilor recunos-
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cute de evaluare care ar
putea atenua incertitudinea
estimării

- lungimea perioadei pe care
se fac previziunile şi rele-
vanţa datelor obţinute din
evenimente trecute pentru a
previziona evenimente vii-
toare

- disponibilitatea de date de
încredere din surse externe

- măsura în care estimările
contabile se bazează pe
informaţii observabile sau
ne-observabile.

F Evenimentele adverse majore ar
fi putut avea un efect advers
asupra multora dintre factorii
menţionaţi anterior, crescând
astfel gradul de incertitudine
privind estimarea asociată esti-
mărilor contabile. În identifica-
rea şi evaluarea riscului de
eroare semnificativă este impor-
tant să se evalueze gradul de
incertitudine al estimării asociat
estimării contabile afectată de
aceste evenimente. Acest lucru
include evaluarea susceptibilită-
ţii privind abuzuri din partea
conducerii şi dacă acestea dau
naştere unui risc semnificativ.

6.2. Aspecte privind continui-
tatea activităţii

Se va pune accent, în general, pe
următoarele aspecte:

F îndoiala semnificativă asupra
capacităţii entităţii de a-şi conti-
nua activitatea

F evaluarea incertitudinii

F filiale cu probleme privind con-
tinuarea activităţii.

Se vor analiza în detaliu următoare-
le aspecte:

F Obţinerea probelor de audit ar
putea fi dificilă din cauza incer-
titudinilor create de evenimente-

le majore adverse care fac mai
dificilă evaluarea planurilor
conducerii privind:

- aspectele referitoare la ipote-
zele şi raţionamentele care
stau la baza previziunilor;

- efectuarea analizelor de sen-
zitivitate;

- introducerea de ipoteze alter-
native în cadrul acestor eva-
luări.

F Impactul evenimentelor adverse
majore ar putea fi deosebit de
cuprinzător, incluzând efectele
indirecte, cum ar fi clienţii sau
furnizorii cheie;

F Este important să se analizeze
dacă responsabilii din conducere
au luat în considerare toate
informaţiile disponibile şi dacă
au utilizat un interval de timp
care acoperă cel puţin 12 luni
de la data situaţiilor financiare;

F Problemele de lichiditate pot să
apară în următoarele situaţii:

- Impact negativ asupra fluxu-
rilor de numerar ca urmare a
reducerii activităţii operaţio-
nale, precum şi ca urmare a
costurilor asociate eforturilor
de reconstrucţie

- Creditorii iau o poziţie de
aversiune faţă de risc, ca
urmare a incertitudinilor
provocate de evenimentele
adverse majore

- Creşterea cererii de finanţare
care ar putea restricţiona
accesul la finanţare în ter-
meni favorabili

- Neîndeplinirea indicatorilor
prevăzuţi în contractele de
finanţare care pot duce la
rambursarea anticipată a
împrumuturilor primite;

F Faptul că societatea-mamă pare
a avea asigurată capacitatea de
a-şi continua activitatea nu
înseamnă întotdeauna că este

asigurată continuitatea activităţii
şi la nivelul filialelor. Dacă
societatea-mamă are probleme
în ceea ce priveşte capacitatea
de a-şi continua activitatea ca
urmare a unor evenimente
adverse majore, atunci există
riscul privind capacitatea de
continuare a activităţii şi la
nivelul filialelor întrucât socie-
tatea-mamă îşi poate retrage
finanţarea;

F Dacă situaţiile financiare ale
unei filiale sunt întocmite utili-
zând o bază de necontinuitate a
activităţii, dar societatea-mamă
are asigurată capacitatea de 
a-şi continua activitatea, atunci
situaţiile financiare consoli -
date vor fi întocmite aplicând 
principiul continuităţii acti -
vităţii;

F Incertitudinile semnificative
legate de evenimente sau condi-
ţii care pot arunca o umbră
semnificativă de îndoială asupra
capacităţii întreprinderii de a-şi
continua activitatea sunt descri-
se şi prezentate în situaţiile
financiare;

F Dacă principiul continuităţii
activităţii nu este considerat
adecvat, atunci situaţiile finan-
ciare prezintă faptul că nu au
fost întocmite în conformitate
cu principiul continuităţii activi-
tăţii, principiul alternativ în
baza căruia au fost întocmite şi
motivele pentru care principiul
continuităţii activităţii nu este
adecvat;

F În cazul în care conducerea
hotărăşte să lichideze entitatea
sau să înceteze activitatea aces-
teia după data elaborării situaţii-
lor financiare, atunci acestea nu
vor mai fi întocmite având la
bază principiul continuităţii acti-
vităţii.
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6.3. Aspecte privind probele
de audit

Se va pune accent, în general, pe
următoarele aspecte:

F Obţinerea de probe de audit
suficiente şi adecvate;

F Modificarea opiniei de audit;

F Exercitarea scepticismului pro-
fesional;

F Probe de audit pentru a confir-
ma sau combate
declaraţiile/reprezentările con-
ducerii.

Un ghid detaliat privind aspectele
referitoare la probele de audit este
prezentat în continuare.

Probe de audit suficiente şi adec-
vate

F Atunci când sursele de date au
fost (parţial) distruse, auditorul
financiar ar putea fi pus în
imposibilitatea obţinerii probe-
lor de audit necesare. Această
situaţie ar putea duce la modifi-
carea opiniei de audit în cazul
în care nu există surse alternati-
ve privind obţinerea de probe
de audit.

F Estimările şi raţionamentele pot
implica o complexitate supli-
mentară, ca rezultat al incertitu-
dinilor. În identificarea şi eva-
luarea riscului de eroare semni-
ficativă la nivel de aserţiune,
auditorul evaluează gradul de
incertitudine asociat unei esti-
mări contabile. Auditorul finan-
ciar va evalua suficienţa şi gra-
dul de adecvare al probelor de
audit privind estimările, inclusiv
ipotezele şi raţionamentele efec-
tuate. Auditorul financiar ar
putea lua în considerare posibi-
litatea cooptării unei specialist
pe un anumit domeniu.

Scepticismul profesional

F Exercitarea scepticismului pro-
fesional se face pe parcursul

procesului de audit, în particu-
lar atunci când:

- se ia considerare rezonabili-
tatea răspunsurilor conduce-
rii la întrebări privind efec-
tele evenimentelor adverse
majore asupra entităţii audi-
tate şi planurile de adresare
a afectelor acestor eveni-
mente

- probele de audit sunt în con-
tradicţie cu alte probe de
audit obţinute – în asemenea
circumstanţe, auditorul
financiar va determina ce
proceduri de audit suplimen-
tare sunt necesare

- se iau în considerare infor-
maţii care aduc în discuţie
încrederea în documentele şi
răspunsurile la întrebările ce
urmează a fi utilizate ca
probe de audit.

- evaluarea declaraţiilor/re -
prezentărilor scrise – de
exemplu, se ia în considera-
re dacă entitatea are capaci-
tatea şi abilitatea de a duce
la îndeplinire intenţiile
declarate şi dacă cei din con-
ducere au suficiente cunoş-
tinţe şi informaţii pentru a
face o anumită declaraţie.

F De asemenea, este important ca
auditorul financiar să fie con-
ştient de factorii care ar putea
să le afecteze raţionamentul în
sens advers, cum ar fi limitările
implicate de folosirea estimări-
lor elaborate de către conducere
ca punct de plecare pentru eva-
luarea rezonabilităţii acelei esti-
mări. De aceea este indicat:

- Să se caute şi să se obţină
probe din surse independente

- Obţinerea de informaţii de
referinţă relevante

- Luarea în considerare a
explicaţiilor alternative şi a
explicaţiilor din mai multe

surse

- Investigarea neconsecvenţe-
lor rezultate din probele de
audit, inclusiv a neconsec-
venţelor din cadrul răspunsu-
rilor primite.

F Auditorul financiar va analiza
raţionamentele şi deciziile con-
ducerii în cadrul procesului de
elaborare de estimări contabile
pentru a identifica dacă există
indicii de posibile abuzuri din
partea conducerii. Aceste indicii
cuprind:

- Schimbări în estimările con-
tabile sau în metoda de ela-
borare a acestora în cazul în
care conducerea a efectuat o
evaluare subiectivă cu privi-
re la faptul că a avut loc o
schimbare a circumstanţelor;

- Utilizarea ipotezelor proprii
ale entităţii auditate când
acestea nu sunt consecvente
cu ipotezele observabile ale
pieţei;

- Selectarea sau elaborarea
unor ipoteze care sunt favo-
rabile obiectivelor conduce-
rii;

- Selectarea unor estimări care
sunt mult prea optimiste sau
pesimiste.

Declaraţii/reprezentări scrise

Obţinerea unei declaraţii/reprezen-
tări scrise din partea conducerii cu
privire la rezonabilitatea ipotezelor
semnificative utilizate în elaborarea
estimărilor contabile este o cerinţă
obligatorie.

Declaraţia/reprezentarea scrisă din
partea conducerii reprezintă o infor-
maţie necesară în cadrul procesului
de auditare a situaţiilor financiare.
Aceste declaraţii/reprezentări nu
reprezintă însă o probă de audit, ci
va fi coroborată de către auditorul
financiar cu probe de audit care se
referă la aspectul respectiv pentru a
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confirma sau combate respectiva
declaraţie/reprezentare. 

6.4. Cooptarea specialiştilor

Auditorul financiar este încurajat să
coopteze specialişti, mai ales în
următoarele cazuri:

F Luarea în considerare a efecte-
lor evenimentelor adverse majo-
re în cadrul procesului de eva-
luare a riscului;

F Creşterea incertitudinii estimări-
lor ca urmare a producerii eve-
nimentului advers major, ceea
ce ar putea genera riscuri sem-
nificative, inclusiv evaluarea
deprecierii activelor, evaluarea
ipotezelor conducerii şi previ-
ziunilor şi a incertitudinilor
semnificative privind continuita-
tea activităţii;

F Previzionarea şi evaluarea pot fi
foarte complexe şi ar putea fi
necesare metode de evaluare
mult mai sofisticate.

Este important să se coopteze şi să
se implice specialişti cât mai devre-
me în cadrul procesului de audit şi
să se clarifice responsabilităţile fie-
căruia.

6.5. Aspecte privind raporta-
rea şi prezentarea justă

F Impactul general al evenimentu-
lui advers major

F Gradul de adecvare al descrieri-
lor efectuate în notele la situaţii-
le financiare

F Utilizarea unui paragraf de evi-
denţiere a anumitor aspecte

F Modificarea opiniei de audit

În completarea unei contabilizări
adecvate, vor fi efectuate descrieri
detaliate în notele la situaţiile finan-
ciare cu privire la impactul eveni-
mentului major advers asupra enti-
tăţii, astfel încât să se asigure o
înţelegere adecvată a poziţiei finan-
ciare, a performanţelor şi a fluxuri-
lor de numerar ale entităţii. 

Evaluarea gradului de adecvare a
descrierilor din cadrul notelor la
situaţiile financiare va lua în consi-
derare următoarele aspecte:

- prezentarea justă a riscurilor
şi incertitudinilor, inclusiv 

a riscului de lichiditate,
incertitudinea aferentă esti-
mării şi aspecte privind con-
tinuitatea activităţii;

- ipoteze şi raţionamente utili-
zate, cum ar fi cele care se
referă la estimarea fluxurilor
viitoare de numerar, evalua-
rea activelor şi a deprecieri-
lor aferente acestora.

Auditorul financiar va evalua dacă
situaţiile financiare, în ansamblul
lor, oferă o prezentare justă. Astfel,
se vor lua în considerare aspecte
precum prezentarea globală, struc-
tura şi conţinutul situaţiilor finan-
ciare şi dacă situaţiile financiare
împreună cu notele aferente prezintă
efectele evenimentului advers major
într-o manieră justă.

Se ia în considerare dacă este nece-
sară includerea unui paragraf pentru
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evidenţierea anumitor aspecte în
cadrul raportului de audit financiar
pentru a face referinţă la informaţii
privind efectele evenimentului
advers major prezentat în situaţiile
financiare sau descris în notele la
situaţiile financiare, în cazul în care
se consideră că importanţa acestora
este fundamentală pentru utilizatori
în înţelegerea situaţiilor financiare.

O opinie de audit modificată ar
putea fi necesară în cazul în care
auditorul financiar se află în impo-
sibilitatea de a obţine probe de audit
suficiente şi adecvate.

6.6. Evenimente ulterioare

Se va face o distincţie clară între
evenimentele care produc ajustări şi
cele care nu produc ajustări.

Entităţile fac o distincţie clară în
ceea ce priveşte evenimentele care
au avut loc după data situaţiilor
financiare. Astfel, există evenimen-
te care generează ajustări şi eveni-
mente care nu generează ajustări.
De exemplu, dacă un cutremur sau
inundaţii devastatoare au avut loc în
luna mai a anului N, acestea vor fi
tratate ca evenimente care nu gene-
rează ajustări pentru situaţiile finan-
ciare aferente exerciţiului financiar
încheiat la 31 decembrie N-1, cu
excepţia situaţiei în care entitatea
respectivă nu va mai putea să-şi
continue activitatea.

Se va face o descriere în notele la
situaţiile financiare a impactului
evenimentelor care nu generează

ajustări, în cazul în care acestea
sunt semnificative. 

Impactul unor evenimente adverse
majore asupra diferitelor entităţi
variază considerabil. Ca atare, enti-
tăţile vor aplica raţionamentul pro-
fesional pentru a determina nivelul
de detaliu în care se vor descrie, în
notele la situaţiile financiare, cir-
cumstanţele specifice entităţii şi
măsura în care aceasta a fost expusă
la evenimentul advers major. 

Auditorul financiar va lua în consi-
derare dacă descrierile din cadrul
notelor la situaţiile financiare în
cazul evenimentelor care nu gene-
rează ajustări reprezintă o reflectare
adecvată circumstanţelor specifice
ale entităţii respective şi a expunerii
sale la evenimentul major advers.

CONCLUZII

După cum s-a menţionat încă de la
început, scopul principal al acestui
articol a fost să reamintească audi-

torilor financiari principalele parti-
cularităţi contabile şi de audit care
se iau în considerare atunci când se
planifică sau se execută un audit sau
o revizuire a situaţiilor financiare
întocmite de către entităţi ale căror
activităţi sunt influenţate semnifica-
tiv de evenimente adverse majore,
cum ar fi cutremure, tsunami, inun-
daţii etc. În aceste cazuri deosebit
de sensibile, aspectele care se iau în
considerare şi documentaţia de audit
aferentă au un rol important în fur-
nizarea de dovezi privind aplicarea
scepticismului profesional în raţio-
namentele făcute de auditori şi în
îmbunătăţirea calităţii acestor jude-
căţi. 

A concluziona că documentarea de
audit este adecvată şi suficientă
depinde în cele din urmă de raţiona-
mentul profesional al auditorului,
fiind în strânsă legătură cu evalua-
rea riscului, precum şi cu circum-
stanţele particulare privind entitatea
auditată.
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Eşantionarea în audit 
– unele aspecte practice

În cadrul unei misiuni de audit, în practică,
determinarea eşantionului poate fi făcută
prin metode probabilistice (pe baza teoriei
probabilităţilor) sau conform Ghidului pen-
tru un Audit de Calitate, cu ajutorul căruia
dimensiunea minimă a eşantionului se deter-
mină pornind de la:

• Pragul de semnificaţie;

• Riscul inerent şi specific;

• Riscul de control;

• Rezultatele revizuirii analitice.

În cele ce urmează ne vom referi la determi-
narea eşantionului con form Ghidului pentru
un Audit de Calitate, parcurgând succint
eta pele unui audit financiar spre a ne opri
asupra unor aspecte practice.

Alexandru Şuteu, 
auditor financiar

ână la determinarea eşantionului, în practică
se va începe cu etapa de planificare şi anume
cu secţiunile B1, B3-B12, C1. 

Etapa de planificare iniţiază planul de audit - secţiunea
B1. Rolul planului este acela de asigurare a
responsabilului că toată echipa de audit îşi asumă
răspunderea pentru eventualitatea în care, pe parcursul
desfăşurării misiunii de audit, apar situaţii de
incompatibilitate şi atunci va fi anunţat responsabilul
misiunii de audit. 

Obiectivele auditului sunt:

1. Stabilirea mijloacelor prin care se va atinge
scopul auditului;

2. Asigurarea că munca este alocată unei echipe de
auditori care au experienţa, pregătirea şi
abilităţile solicitate;

3. Asigurarea că auditorii, indiferent de nivelul de
experienţă, îşi cunosc foarte clar responsa -
bilităţile şi obiectivele procedurilor pe care vor
să le urmeze;

4. Asigurarea că am înregistrat evaluarea noastră
privind riscul de audit;

5. Asigurarea că atenţia este îndreptată către aspec-
tele relevante ale auditului;

6. Asigurarea că auditul este finalizat în mod efi-
cient.

Un element important la secţiunea B1 este CEREREA
DE INFORMAŢII. Această cerere este recomandabil să
aibă şi termene de predare a informaţiilor solicitate de
către auditor, cererea va trebui să conţină tabele prede-
finite pentru stocuri, debitori, mijloace fixe etc. Se
impune să avem termene de predare pentru că auditorul
are, la rândul său, un termen de predare a RAPORTU-
LUI DE AUDIT.
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REVIZUIREA ANALITICĂ

În această etapă - secţiunea B6 – auditorul trebuie să
aplice proceduri analitice drept proceduri de evaluare a
riscului pentru a obţine o înţelegere a entităţii şi a
mediului său, ISA 520. Va trebui să documenteze
revizuirea situaţiilor financiare pe care urmează să le
auditeze. De regulă se face o comparaţie a anului
auditat (n) cu anul (n-1), adică va trebui să existe, în
Excel, o comparaţie pe doi ani a posturilor din bilanţ şi
o foaie de lucru povestită, foaie de lucru în care la
rezultat se vor evidenţia diferenţele ieşite din comun
privind variaţiile de posturi din bilanţ, dar fără a le
soluţiona aici. În concluzie, se va întocmi o situaţie
comparativă între anul (n) şi anul (n-1) şi se vor
identifica situaţiile de excepţie.

PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE

Determinarea pragului de semnificaţie de către auditor
reprezintă un aspect ce ţine de judecata profesională şi

este afectat de percepţia auditorului cu privire la nevoile
de informaţii financiare ale utilizatorilor situaţiilor
financiare. 

În acest context este rezonabil ca auditorul să presupună
(ISA 320) faptul că utilizatorii: 

F Au o înţelegere rezonabilă cu privire la afacere, la
activităţile economice, la contabilitate, precum şi
bunăvoinţa de a studia informaţiile din situaţiile
financiare cu o diligenţă rezonabilă; 

F Înţeleg faptul că situaţiile financiare sunt pregătite,
prezentate şi auditate la nivelul pragurilor de
semnificaţie; 

F Recunosc incertitudinile inerente în măsurarea
sumelor pe baza folosirii de estimări, judecată,
luarea în considerare a evenimentelor viitoare; 
şi 

F Iau decizii economice rezonabile pe baza
informaţiilor din situaţiile financiare. 
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În conformitate cu Ghidul pentru un Audit de Calitate,
nivelul pragului de semnificaţie ar trebui revizuit la
momente adecvate pe parcursul auditului. Atunci când
auditorul identifică factori care pot genera revizuirea
pragului de semnificaţie planificat, auditorul ar trebui să
ia în considerare şi să documenteze impactul asupra au -
ditului. 

Pragul de semnificaţie ar trebui, de asemenea, revizuit
în etapa de finalizare. Între pragul de semnifi caţie şi
nivelul riscului de audit există o relaţie inversă: cu cât
este mai ridicat nivelul pragului de semnificaţie cu atât
este mai scăzut riscul de audit şi invers (Tabelul 1).

RISCUL DE CONTROL INERENT ŞI SPECIFIC

Pragul de semnificaţie final este influenţat de riscuri;
cele care îl influenţează sunt: riscul inerent general
(RIG) şi riscul de control general (RCG).

Pentru a determina pragul de semnificaţie final se
întocmeşte un tabel al coeficienţilor RIG şi RCG, potri-
vit Tabelului 2.

Analizând tabelul coeficienţilor RIG şi RCG, constatăm
următoarele:

v Dacă pragul de semnificaţie iniţial ar fi, de exem-
plu, 1.500.000 ne-am putea afla în trei situaţii:

Varianta nr.1

RIG mediu, RCG mediu, intersecţia rezultată din tabel
ar da coeficientul de 1,7, iar pragul de semnificaţie
final ar fi : 1.500.000 / 1,7 = 882.352.

Varianta nr.2

RIG foarte mare, RCG foarte mare, intersecţia rezultată
din tabel ar da coeficientul de 2,7, iar pragul de
semnificaţie final ar fi : 1.500.000 / 2,7 = 555.555.

Varianta nr.3

RIG foarte mic, RCG foarte mic, intersecţia rezultată
din tabel ar da coeficientul de 1,7, iar pragul de
semnificaţie final ar fi : 1.500.000 / 0,7 = 2.142.857.

Concluzie:

Atunci când riscurile sunt mari, pragul de semnifi -
caţie final este mai mic şi, prin urmare, testez mai
mult şi invers.

Referitor la relevanţa acordată revizuirii analitice
(RNNE), în România pentru firme mici se ia 1.

Notă: folosirea tabelului 2 privind RCG şi RIG nu
este obligatorie.

În situaţia în care nu se foloseşte un tabel de acest gen
se poate merge pe raţionamentul profesional: când con -
statăm că în analiză nu intră nimic peste pragul de sem -
nificaţie stabilit iniţial, atunci putem înjumătăţi acest
prag de semnificaţie iniţial sau putem apela la alte cri te -
rii de raţionament profesional; ideea de bază este că nu
trebuie să folosim pragul de semnificaţie rezultat iniţial.

Riscul inerent reprezintă susceptibilitatea ca un sold de
cont sau clasă de tranzacţie să fie denaturate semnifi -
cativ şi atunci riscul este împărţit în următoarele com-
ponente:
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Risc general (risc inerent pur şi risc mediu). Provine
din aspectele referitoare la management, funcţia de
contabilitate, natura afacerii şi experienţa auditorului
precedent al acestui client;

Risc specific. Acesta derivă din aspectele referitoare la
experienţa anterioară a auditorului şi înţelegerea curentă
a fiecărui domeniu de audit.
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RISCUL DE CONTROL SPECIFIC

Se va completa pe secţiuni, în funcţie de evaluările
precedente şi de raţionamentul profesional, astfel:
F dacă e Foarte SCĂZUT i se va da valoarea 5

F dacă e SCĂZUT i se va da valoarea 4

F dacă e MEDIU i se va da valoarea 3

F dacă e RIDICAT i se va da valoarea 2

F dacă e Foarte RIDICAT i se va da valoarea 1



RCG se evaluează pe baza răspunsurilor la testele con-
troalelor ( foarte mic…….foarte mare)

RCS se evaluează pentru fiecare secţiune pe baza
răspunsurilor la testele controalelor.

Evaluarea se face pe cinci trepte de evaluare: 

F Foarte scăzut - 5;

F Scăzut - 4;

F Mediu - 3;

F Ridicat - 2;

F Foarte ridicat - 1.

EŞANTIONAREA

Trebuie menţionat că eşantionarea poate fi de trei fe-
luri:

v Statistică, vezi Ghidul pentru un Audit de Calitate;

v Bazată pe raţionament profesional (acesta ar trebui
să fie unitar şi inclus în procedurile de lucru, vezi
firmele din BIG FOUR, care folosesc o altă
procedură decât aceea din GHID, procedură
descrisă în normele lor de lucru);

v Eşantionarea 100%, care nu este recomandată a fi
folosită la auditul financiar sau statutar deoarece ar
trebui verificat tot.

Conform ISA 530 - Eşantionarea în audit

În contextul ISA-urilor, următorii termeni au
semnificaţiile atribuite mai jos:

Eşantionarea în audit (eşantionare) – Aplicarea
procedurilor de audit pentru mai puţin de 100%
din elementele din cadrul unei populaţii cu
relevanţă pentru audit, astfel încât toate unităţile
de eşantionare să aibă posibilitatea de a fi selecta-
te, cu scopul de a furniza auditorului o bază
rezonabilă în funcţie de care să formuleze conclu-
zii cu privire la întreaga populaţie.

F Populaţie – Întregul set de date din care este
selectat un eşantion şi pe marginea căruia auditorul
doreşte să îşi formuleze concluziile. 

F Riscul de eşantionare – Riscul ca în baza unui
eşantion concluzia auditorului să fie diferită de
concluzia la care s-ar fi ajuns dacă întreaga
populaţie ar fi fost supusă aceleiaşi proceduri de
audit. Riscul de eşantionare poate duce la două 
tipuri de concluzii generatoare de erori:

- În cazul unui test al controalelor - concluzia
potrivit căreia controalele sunt mai eficiente
decât sunt ele în realitate sau, în cazul testelor
de detaliu, concluzia că nu există o denaturare
semnificativă, când aceasta există de fapt.
Auditorul este îngrijorat în primul rând de acest
tip de concluzie generatoare de erori, deoarece
afectează eficacitatea auditului şi există o proba-
bilitate mai mare de a conduce la o opinie de
audit neadecvată.

- În cazul unei test al controalelor - concluzia
potrivit căreia controalele sunt mai puţin eficien-
te decât sunt ele în realitate sau, în cazul unui
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test de detaliu, concluzia că există o denaturare
semnificativă, când aceasta nu există de fapt.
Acest tip de concluzie generatoare de erori
afectează eficienţa auditului, căci de obicei
conduce la o muncă suplimentară pentru a se
stabili dacă concluziile iniţiale sunt incorecte.

F Riscul de neeşantionare – Riscul ca auditorul să
ajungă la o concluzie generatoare de erori din orice
motiv independent de riscul de eşantionare. (a se
vedea punctul A1) 

F Anomalie – O denaturare sau deviaţie care se poate
demonstra că nu este reprezentativă pentru
denaturările sau deviaţiile aferente unei populaţii. 

F Unitate de eşantionare – Elementele individuale
care constituie o populaţie. (a se vedea punctul 
A2) 

F Eşantionarea statistică – O abordare a eşantionării
care are următoarele caracteristici:

- Selectarea aleatorie a elementelor eşantionului;
şi

- Utilizarea teoriei probabilităţii pentru a evalua
rezultatele eşantionului, inclusiv evaluarea
riscului de eşantionare.

O abordare a eşantionării care nu prezintă caracteris -
ticile (i) şi (ii) este considerată o eşantionare nesta -
tistică.

F Stratificarea – Procesul de divizare a populaţiei în
subpopulaţii, fiecare dintre acestea fiind un grup de
unităţi de eşantionare care prezintă caracteristici
similare (deseori valoarea monetară).

F Eroare tolerabilă – O valoare monetară stabilită de
către auditor, cu privire la care auditorul încearcă
să obţină un nivel adecvat al asigurării că valoarea
monetară, stabilită de către auditor, nu este depăşită
de denaturarea reală din cadrul populaţiei. (a se
vedea punctul A3)

F Rata tolerabilă a deviaţiei – O rată a deviaţiei de la
procedurile de control intern prescrise, stabilită de
către auditor, cu privire la care auditorul încearcă
să obţină un nivel adecvat al asigurării că rata
deviaţiei, stabilită de către auditor, nu este depăşită
de rata reală a deviaţiei din cadrul populaţiei.

În conformitate cu Ghidul pentru un Audit de Calitate,
auditorul stabileşte dimensiunea de bază a eşantionului
în funcţie de populaţie/prag de semnificaţie, după care
poate împărţi rezultatul la factorul de risc inerent/speci -
fic şi la factorul de risc de control, precum şi la factorul
de relevanţă acordat revizuirii analitice.
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În concluzie, remarcăm faptul că eşantionarea nu
este o metodă prin care eliminăm în mod necesar
valorile care sunt sub pragul de semnificaţie.

Ca urmare a misiunilor de audit în care auditorii
practicieni sunt implicaţi, în ceea ce priveşte 
îndeplinirea cu succes a acestor misiuni rezultă că în
aproape totalitatea acestor misiunilor de audit este
necesar să se utilizeze eşantionarea care, aşa cum
rezultă şi din cele de mai sus, reprezintă, în esenţă,
aplicarea unor proceduri de audit – descrise în
standardele de audit şi/sau în norme şi ghiduri de audit
– asupra unei părţi din totalul populaţiei supusă
auditării, cu scopul de a se asigura că probele de audit
obţinute sunt sigure şi că ele caracterizează întreaga
populaţie analizată.

Importanţa acestui subiect – eşantionarea în audit –
rezidă din necesitatea/sarcina care incumbă fiecărui
auditor în a înţelege şi a utiliza, cât mai corect,
procedeele de selecţie şi de stabilire a dimensiunii
eşantioanelor pe care le utilizează în dezvoltarea
diverselor secţiuni ale auditului statutar şi financiar şi
nu numai.

34

Idei, sugestii, experienţe

Concluzie: Completarea tabelului s-a făcut astfel:

Ghid pentru un Audit de Calitate, ICAS şi Camera
Auditorilor Financiari din România, 2012;

Ghid privind unele reglementări ale profesiei de
auditor, ediţia a IV a, revizuită şi completată, Camera
Auditorilor Financiari din România, 2011; 

Manual de Reglementări Internaţionale de Control al
Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare
şi Servicii Conexe,tradus şi republicat de CAFR,
Bucureşti, 2013;

Referințe bibliografice
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Soluţii pentru sporirea
calităţii şi eficienţei

auditurilor entităţilor mici

n ultimii ani ritmul schimbărilor şi complexitatea din ce în ce mai mare a standardelor de
raportare financiară şi audit au fost dramatice şi ele ar putea să impună o povară dispro-
porţionată asupra cabinetelor contabile mici care, în general, efectuează audituri ale enti-
tăţilor mici. 

Această povară este exacerbată de mediul economic dificil, care determină clienţii să pună
presiune pe contabilii lor pentru ca aceştia să-şi reducă onorariile. Ca urmare, devine din ce
în ce mai dificil pentru cabinete să menţină o profitabilitate suficientă din activitatea de audit. 

Vestea bună este că automatizarea, care a devenit posibilă datorită progreselor recente ale
tehnologiei şi îmbunătăţirii proceselor, poate ajuta cabinetele să sporească simultan calitatea şi
eficienţa activităţii lor de audit, ceea ce determină  şi o reducere a costurilor şi asigurarea
profitabilităţii.

Phil Cowperthwaite, 
membru în Comitetul IFAC pentru PMM
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O CALITATE MAI BUNĂ

A AUDITULUI

Automatizarea activităţii de audit
pentru micro-entităţi oferă ocazia
îmbunătăţirii calității auditului atât
la nivelul firmei, cât şi la nivelul
misiunilor individuale. La nivelul
firmei, stabilirea unor modele stan-
dardizate este utilă pentru a avea
certitudinea că toate fazele au fost
finalizate în fiecare audit. Listele de
verificare personalizate pot fi actua-
lizate în funcţie de necesităţi şi pot
fi încorporate în dosarele individua-
le ale misiunii, la începutul fiecărei
misiuni. 

Automatizarea fişierelor poate, de
asemenea, îmbunătăţi semnificativ
calitatea la nivelul misiunii. Dacă
importaţi datele dintr-o aplicaţie în
alta, erorile de conversie a datelor
ar trebui să fie eliminate, iar erorile
de grupare şi cele aritmetice pot fi
minimizate. 

Totuşi, o atenţionare: deoarece fie-
care audit este unic, asiguraţi-vă că
personalizaţi fiecare dosar! Modelul
generic al firmei reprezintă un înce-
put foarte bun, dar este numai un
început. Personalizarea pentru
aspecte precum caracteristicile
domeniului de activitate şi controa-
lele interne este la fel de importantă
ca şi automatizarea completă a
structurii de bază a dosarului. 

SPORIREA EFICIENŢEI

MISIUNII

O mare parte a rezultatului tangibil
al unui audit este foarte similară de
la un dosar la altul: practicienii in -
di viduali utilizează structuri comune
ale dosarelor, liste de verificare şi
formulare similare. Mai mult, apli-
caţiile pentru dosarele de audit
comerciale, pentru foile de calcul,
pentru procesarea textului şi pentru
bazele de date permit adesea parta-
jarea rapidă şi unitară de date între
aplicaţii şi fişierele clienţilor. Nici -

una dintre aceste caracteristici nu
este nouă, dar sunteţi siguri că le
utilizaţi în aşa fel încât să vă aducă
un avantaj maxim? Există o multitu-
dine de modalităţi uşor de imple -
mentat pentru a spori eficiența fie-
cărui audit al unei micro-entităţi. În
continuare, vă prezentăm câteva
sugestii. 

FAZA PREMERGĂTOARE

MISIUNII

Atunci când se utilizează programe
informatice comerciale pentru
misiunile de audit ale micro-
entităților, puteţi:

F Să preluaţi aproape instantaneu
fişierul electronic aferent anului
anterior;

F Să sunaţi clientul sau să îi trimi-
teţi un e-mail pentru a discuta
plasarea în timp a misiunii şi
pentru a vă informa dacă există
evenimente/modificări semnifi-
cative apărute în decursul ulti-
mului an; 

F Presupunând că nu au existat
modificări semnificative, puteţi
trimite prin e-mail o scrisoare a
misiunii, o scrisoare privind
strategia de audit şi o listă de
materiale de care veţi avea
nevoie atunci când vizitaţi clien-
tul pentru a începe auditul.
Toate aceste documente trebuie
să fie întocmite în procesul de
actualizare a fişierului.

PROCESAREA ŞI

ASAMBLAREA MISIUNII

În urma fazei premergătoare misiu-
nii, solicitaţi clientului să vă trimită
o balanţă de verificare într-un for-
mat pe care puteţi să îl importaţi în
fişierul de audit. 

Faza activităţii desfăşurate pe teren

Un audit eficient automatizat al unei
micro-entităţi ar putea să se desfă-
şoare după cum urmează:
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O mare parte a 
rezultatului tangibil al
unui audit este foarte

similară de la un dosar 
la altul: practicienii

individuali utilizează 
structuri comune ale

dosarelor, liste de
verificare şi formulare

similare. Mai mult,
aplicaţiile pentru dosarele

de audit comerciale, 
pentru foile de calcul,

pentru procesarea textului
şi pentru bazele de date

permit adesea partajarea
rapidă şi unitară de date
între aplicaţii şi fişierele

clienţilor
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Vă prezentaţi la biroul clientului cu
fișierul de audit preluat. După o
discuție iniţială cu clientul, actuali-
zaţi-vă centralizatoarele preluate,
documentând cunoştinţele pe care le
deţineţi cu privire la activitatea
clientului pentru orice domeniu de
activitate, mediu şi entitate şi
verificați modificările care au avut
loc faţă de anul anterior.

Programaţi misiunea şi calcularea
pragului de semnificaţie funcţional
şi a dimensiunilor eşantioanelor pe
baza balanţei de verificare importa-
te.

Revizuiţi analizele conturilor pe o
perioadă de mai mulţi ani (de exem-
plu, analizele unor indicatori cheie,
precum marja profitului brut), toate
acestea putând fi pre-programate.

Imprimaţi confirmările necesare şi
înaintaţi-le spre semnare clientului
dumneavoastră la biroul său.

Revizuiţi relevanţa şi completaţi lis-
tele de verificare preluate ale misiu-
nii. Din nou, o atenţionare: nu
cădeţi în capcana repetării procedu-
rilor din anul anterior fără a utiliza
raţionamentul profesional!

Pregătiţi punctele cheie ale comuni-
cării către conducere şi către per-
soanele însărcinate cu guvernanţa,
conform cerinţelor Standardului
International de Audit (ISA) 260,

Comunicarea cu persoanele însărci-
nate cu guvernanţa, şi ale ISA 265,
Comunicarea deficienţelor în con-
trolul intern către persoanele însăr-
cinate cu guvernanţa şi către con-
ducere, la biroul clientului, pe
măsură ce acestea apar, şi revizuiți-
le împreună cu clientul pentru a vă
asigura că aţi înţeles corect faptele.

Faza formării unei opinii

Revizuiţi examinarea analitică
ulterioară activităţii desfășurate pe
teren, care este actualizată automat
pentru ajustarea de audit.

Transmiteţi prin e-mail balanţa de
verificare ajustată şi ajustările de
audit propuse pentru clientul dum-
neavoastră.

Transmiteţi prin e-mail clientului o
scrisoare de declaraţii şi un docu-
ment actualizat conţinând rezumatul
auditului, în conformitate cu 
ISA 260.

Transmiteţi prin e-mail sau prin
poştă un exemplar semnat al rapor-
tului auditorului şi o factură după ce
membrii corespunzători ai persona-
lului au acceptat responsabilitatea
pentru declaraţii.

Toate etapele de mai sus pornesc de
la prezumţia că aţi avut ocazia să
standardizaţi câmpurile de date pen-
tru fişierele clienţilor dumneavoas-
tră. Câmpurile care conţin denumi-
rile şi adresele clienţilor, sfârşitul
anului şi alte date semnificative,
precum şi alte documentaţii stan-
dard pot fi programate într-un fişier
de bază, care să conţină modele
individuale pentru corespondenţă,
liste de planificare etc. Standardi -
zarea la nivelul întregii firme este
esenţială dacă doriţi să maximizaţi
eficiența fără automatizare.

Fiţi inteligenţi în abordarea pro-
cesului de automatizare!

Există o serie de precauţii care tre-
buie avute în vedere înainte de ini-
ţierea chiar şi a celui mai modest
proiect de automatizare.

1. Fiţi realişti! Este posibil ca pro-
cesul iniţial de automatizare să
dureze mai mult decât vă aştep-
taţi. 

2. Alocaţi de la început timp sufi-
cient pentru a realiza corect pro-
cesul. Dacă aveţi o eroare în
modelele dumneavoastră va tre-
bui să o corectaţi de fiecare dată
când folosiţi modelul. Această
situaţie va spori semnificativ
costul automatizării.

3. Urmăriţi consecvenţa de la un
client la altul. Utilizarea unor
modele standardizate pentru
tabelele analitice, situaţiile finan-
ciare, codarea declaraţiilor şi
indexarea dosarelor vă ajută să
evitaţi „reinventarea roţii” la fie-
care misiune de audit al unei
micro-entităţi. 

CONCLUZIE

Automatizarea cabinetului dumnea-
voastră este un proces exact, care
presupune existenţa unor aptitudini
manageriale şi angajarea semnifica-
tivă a timpului membrilor seniori ai
firmei. Dacă aveţi disciplina necesa-
ră pentru a realiza acest proces, au -
to matizarea vă va aduce, de-a lun-
gul timpului, beneficii importante.
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IFAC pune la dispoziţie o gamă de
resurse şi instrumente gratuite, inclu-
siv ghiduri şi articole, pentru a asista
implementarea standardelor de audit
şi de control al calităţii: a se vedea
Resources and Tools la
www.ifac.org/SMP.
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irectivele contabile
78/660/CEE şi
83/349/CEE ale Con -
siliului au fost abro-
gate prin Di rectiva
2013/34/UE a Parla -
mentului Eur opean 
şi a Consiliului din 
26 iunie 2013, publica -
tă în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene 
nr. L 182/2013.

În România, prevederile co -
munitare în domeniul conta -
bilităţii operatorilor econo -
mici sunt transpuse la această
dată în Reglementările con-
tabile conforme cu directivele
europene, aprobate prin Or -
dinul ministrului finanţelor
publice nr. 3.055/2009, cu
modificările şi completările
ulterioare. Ca urmare, noua
directivă contabilă va impune
elaborarea de noi reglemen -
tări. Cu ocazia transpunerii
acesteia vor fi analizate atât
prevederile obligatorii, cât şi
cele opţionale, cuprinse în
directivă.

De asemenea, la procesul
transpunerii şi aplicării
noilor reglementări comu -
nitare vor participa toate
părţile interesate. Ele vor
avea astfel posibilitatea să îşi
facă cunoscute preocupările
în acest domeniu.

38

Noua
Directivă
contabilă D

Dr. Alexandra Lazăr, 
director adjunct Ministerul

Finanţelor Publice

pe înţelesul 
tuturor
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Provocări și tendinţe internaţionale

Anul 2013 a adus elemente de nou-
tate în domeniul contabilităţii şi
auditului statutar, fiind finalizate
până la această dată prevederile
referitoare la contabilitate. Astfel,
în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro -
pene nr. L 182/2013 a fost publica-
tă Directiva 2013/34/UE a Parla -
mentului European şi a Consiliului
din 26 iunie 2013 privind situaţiile
financiare anuale, situaţiile financi -
are consolidate şi rapoartele conexe
ale anumitor tipuri de întreprinderi,
de modificare a Directivei
2006/43/CE a Parlamentului Euro -
pean şi a Consiliului şi de abrogare
a Directivelor 78/660/CEE şi
83/349/CEE ale Consiliului. Aşa
cum rezultă şi din denumirea aces-
teia, odată cu intrarea în vigoare a
noii directive se abrogă Directivele
78/660/CEE şi 83/349/CEE.

Di rec tiva 2013/34/UE a Parla -
mentului European şi a Consiliului
din 26 iunie 2013 privind situaţiile
financiare anuale, situaţiile financia-
re consolidate şi rapoartele conexe
ale anumitor tipuri de întreprinderi,
de modificare a Directivei
2006/43/CE a Parlamentului Euro -
pean şi a Consiliului şi de abrogare
a Directivelor 78/660/CEE şi
83/349/CEE ale Consiliului se deo -
sebeşte de prevederile anterioare
din domeniul contabilităţii prin câte-
va aspecte care urmează a fi pre-
zentate în continuare. 

Articolul îşi propune să evidenţieze
anumite elemente considerate mai
importante, regăsite în noua di -
rectivă, urmărite în succesiunea 
în care apar în reglementarea comu-
nitară.

ARIE DE APLICABILITATE

Întrucât abrogă directivele privind
conturile anuale şi cele consolidate,
noua directivă este construită de o
manieră unitară, astfel încât preve-
derile sale sunt aplicabile la întoc-

mirea atât a situaţiilor financiare
anuale, cât şi a celor consolidate.

Tipurile de entităţi cărora li se adre-
sează prevederile directivei nu mai
sunt cuprinse în partea de început a
actului comunitar, ci apar într-o
anexă la acesta.

Prin directivă se introduce un arti-
col de definiţii, termenii fiind apli-
cabili în egală măsură situaţiilor
financiare anuale individuale şi
celor consolidate. Ca un exemplu
de definiţie, potrivit directivei, în
categoria entităţilor de interes
public sunt incluse şi acele entităţi
desemnate de statele membre drept
entităţi de interes public, de exem-
plu întreprinderile care au o rele-
vanţă semnificativă pentru public
prin natura activităţilor lor, dimen-
siunea sau numărul lor de salariaţi. 

CRITERII DE MĂRIME

Articolul referitor la încadrarea
entităţii raportoare în criteriile de
mărime se referă atât la entităţi
individuale, cât şi la grupuri de
societăţi.

Sub aspectul criteriilor de mărime
se cuvine subliniat un aspect consi-
derat important. Deşi natura crite-
riilor a rămas aceeaşi – îndeplinirea
a cel puţin două din următoarele
trei criterii: total bilanţ, cifră de
afaceri netă şi număr mediu de sala-
riaţi în cursul exerciţiului financiar
– se constată că nivelul a două din-
tre acestea, respectiv totalul active-
lor şi cifra de afaceri netă, este
majorat faţă de prevederile cuprinse
în reglementările în vigoare. De
asemenea, pe lângă cele trei catego-
rii de întreprinderi, respectiv gru-
puri (mici, mijlocii şi mari), înca-
drate în funcţie de criteriile menţio-
nate, există şi categoria de microîn-
treprinderi, pentru care criteriile de
mărime fuseseră deja stabilite prin
Directiva 2012/6/UE a Parla -

mentului European şi a Consiliului
din 14 martie 2012 de modificare a
Directivei 78/660/CEE a Consi -
liului privind conturile anuale ale
anumitor forme de societăţi comer-
ciale în ceea ce priveşte microenti-
tăţile, publicată în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L 81/2013.
Directiva menţionată a introdus
posibilitatea pentru statele membre
de a permite societăţilor care se
încadrează în criteriile de mărime
prevăzute de directivă să elaboreze
numai un bilanţ prescurtat şi un
cont prescurtat de profit şi pierderi.

Sub aspectul categoriei de „între-
prinderi mijlocii”, în preambulul
Directivei 2013/34/UE se precizea-
ză că statele membre nu ar trebui
obligate să definească în legislaţia
lor naţională categorii separate pen-
tru întreprinderile mijlocii şi mari,
dacă întreprinderile mijlocii fac
obiectul aceloraşi cerinţe ca între-
prinderile mari. În acest caz, cerin-
ţele de informaţii solicitate între-
prinderilor mari se aplică în egală
măsură şi celor mijlocii.
Menţionăm, de asemenea, că, la
această dată, conform reglementări-
lor contabile aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr.
3.055/2009, cu modificările şi com-
pletările ulterioare, există doar două
categorii de entităţi, stabilite în
funcţie de cele 3 criterii de mărime
cuprinse în Directiva 78/660/CEE.

PRINCIPII CONTABILE

În continuarea prevederilor noii
directive contabile sunt cuprinse
principii şi reguli de evaluare. În
acest context, imaginea fidelă a
activelor, a datoriilor, a poziţiei
financiare şi a profitului sau pierde-
rii întreprinderii constituie cerinţă a
situaţiilor financiare anuale. Ca o
subliniere, o prevedere similară este
cuprinsă în Legea contabilităţii nr.
82/1991, republicată, cu modificări-
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le şi completările ulterioare. Astfel,
potrivit art. 9 alin. (1) din lege, si -
tu aţiile financiare anuale trebuie să
ofere o imagine fidelă a poziţiei 
fi nanciare, performanţei financiare
şi a altor informaţii, în condiţiile
legii, referitoare la activitatea 
desfăşurată. 

Întrucât se acceptă că situaţiile fi -
nanciare anuale sunt esenţa raportă-
rii financiare şi principiile contabile
cunoscute din vechile reglementări
devin „principii generale de rapor-
tare financiară”, acestea fiind enu-
merate în continuare:

a. prezumţia de continuitate a acti-
vităţii;

b. aplicarea consecventă de la un
exerciţiu financiar la următorul a
politicilor contabile şi a bazelor
de evaluare;

c. aplicarea prudenţei la recunoaş-
tere şi evaluare;

d. contabilitatea de angajamente;

e. corespondenţa bilanţului de des-
chidere pentru fiecare exerciţiu
financiar cu bilanţul de închidere
al exerciţiului financiar prece-
dent;

f. evaluarea separată a componen-
telor elementelor de active şi
datorii;

g. interzicerea compensării între
elementele de active şi datorii
sau între elementele de venituri
şi cheltuieli;

h. contabilizarea şi prezentarea ele-
mentelor din contul de profit şi
pierdere şi din bilanţ, ţinând
seama de fondul economic al
tranzacţiei sau al angajamentului
în cauză – principiu de la care
statele membre pot scuti între-
prinderile;

i. evaluarea elementelor recunos-
cute în situaţiile financiare în
conformitate cu principiul preţu-

lui de achiziţie sau al costului de
producţie;

j. aplicarea pragului de semnifica-
ţie în contextul respectării cerin-
ţelor cu privire la recunoaştere,
evaluare, prezentare, publicare
şi consolidare – principiu pentru
care statele membre pot limita
domeniul de aplicare. De aseme-
nea, aplicarea acestui principiu
nu ar trebui să aducă atingere
niciunei obligaţii naţionale de a
ţine evidenţe complete care să
indice tranzacţiile comerciale şi
poziţia financiară.

REGULI DE EVALUARE

ALTERNATIVĂ

Regulile de evaluare alternativă se
referă la evaluarea activelor imobi-
lizate la valori reevaluate şi a
instrumentelor financiare, inclusiv a
instrumentelor financiare derivate,
la valoarea justă. Statele membre
pot permite sau impune recunoaşte-
rea, evaluarea şi prezentarea instru-
mentelor financiare în conformitate
cu standardele internaţionale de
contabilitate1.

În preambulul directivei se menţio-
nează că prin reevaluarea activelor
imobilizate şi sistemele de contabili-
tate la valoarea justă se furnizează
informaţii care pot fi mai relevante
pentru utilizatorii situaţiilor finan-
ciare decât informaţiile bazate pe
preţul de achiziţie sau costul de pro-
ducţie. În consecinţă, statele mem-
bre ar trebui să permită adoptarea
unui sistem de contabilitate la
valoarea justă de către toate între-
prinderile sau categoriile de între-
prinderi, altele decât microîntre-
prinderile, care utilizează exceptări-
le prevăzute de directivă, atât pen-
tru situaţiile financiare anuale, cât
şi pentru situaţiile financiare conso-

lidate sau, dacă un stat membru
alege astfel, numai pentru situaţiile
financiare consolidate. Evaluarea la
valoarea justă pentru anumite in -
stru mente financiare este văzută, de
asemenea, ca un element care asi-
gură comparabilitatea informaţiilor
financiare de pe întreg teritoriul
Uniunii.

SITUAŢII FINANCIARE

ANUALE ŞI CONSOLIDATE

Situaţiile financiare anuale constitu-
ie un întreg şi, pentru toate între-
prinderile, cuprind cel puţin bilan-
ţul, contul de profit şi pierdere şi
notele explicative la situaţiile finan-
ciare. 

Pe lângă aceste documente, se pre-
vede posibilitatea pentru statele
membre să oblige întreprinderile,
altele decât întreprinderile mici, să
includă şi alte situaţii în situaţiile
financiare anuale.

1 Standardele internaţionale de contabilitate la care face referire directiva sunt cele adoptate conform Regulamentului (CE) 
nr. 1606/2002.
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Dacă sub aspectul prezentării bilan-
ţului există în continuare posibilita-
tea întocmirii unui bilanţ cu mai
puţine elemente, aplicabil pentru
întreprinderile mici şi mijlocii, pen-
tru contul de profit şi pierdere au
rămas doar două structuri (după
natura cheltuielilor, respectiv după
funcţia cheltuielilor), faţă de cele 4
din actuala Directivă privind contu-
rile anuale ale anumitor forme de
societăţi comerciale. 

În condiţiile în care noua directivă
contabilă se aplică nu numai rapor-
tărilor financiare individuale, dar şi
celor consolidate, în directivă sunt
prevederi distincte cu aplicabilitate
doar situaţiilor financiare consolida-
te. Astfel, după ce sunt prezentate
condiţiile a căror îndeplinire impune
efectuarea consolidării şi excepţiile
de la obligaţia de consolidare, pre-
vederile legate de întocmirea situa-
ţiilor financiare consolidate sunt
prezentate ca trimiteri la cele pri-
vind situaţiile financiare anuale
individuale, dar şi ca aspecte speci-
fice consolidării. Urmează prezenta-

rea metodelor de consolidare şi a
informaţiilor care trebuie cuprinse
în raportul consolidat al administra-
torilor.

În cadrul capitolului de publicare
sunt cuprinse şi elementele care, în
anumite condiţii, pot fi exceptate de
la obligaţia publicării.

Distinct menţionată în Directivă
este şi responsabilitatea vizavi de
situaţiile financiare. Astfel, statele
membre se asigură că membrii
organelor de administraţie, de con-
ducere şi de supraveghere ale unei
entităţi, care acţionează în limitele
competenţelor conferite de dreptul
intern, au responsabilitatea colectivă
de a asigura faptul că: 

a) situaţiile financiare anuale, rapor-
tul administratorilor şi, atunci când
aceasta se publică separat, declara-
ţia privind guvernanţa corporativă şi

b) situaţiile financiare consolidate,
rapoartele consolidate ale adminis-
tratorilor şi, atunci când aceasta se
publică separat, declaraţia consoli-
dată privind guvernanţa corporativă 

Raportarea financiară
reprezintă un tot format
din elemente care se
întrepătrund – mod de
contabilizare, întocmire
situaţii financiare,
auditare – toate efectuân-
du-se într-un cadru legal,
care trebuie cunoscut şi
respectat de toţi factorii
implicaţi. Orice element
negativ care apare pe 
acest lanţ – fraudă sau
eroare contabilă,
eşantionare defectuoasă 
în procesul de audit etc. 
– influenţează nefavorabil
întregul proces de
raportare financiară şi,
implicit, impietează 
asupra utilităţii şi
credibilităţii informaţiei
financiare publicate
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sunt întocmite şi se publică în con-
formitate cu cerinţele directivei şi,
dacă este cazul, cu standardele
internaţionale de contabilitate.

Din nou, prevederi similare sunt
cuprinse şi în legea contabilităţii.
Astfel, conform art. 32 din lege,
membrii organelor de administraţie,
de conducere şi supraveghere ale
persoanelor juridice, respectiv ale
societăţii-mamă, au obligaţia de a
asigura ca situaţiile financiare anua-
le şi raportul administratorilor, res-
pectiv situaţiile financiare anuale
consolidate şi raportul consolidat al
administratorilor, să fie întocmite şi
publicate în conformitate cu legisla-
ţia naţională.

AUDIT STATUTAR

Pentru efectuarea auditului statutar,
directiva face trimitere la prevederi-
le comunitare în domeniu, respectiv
Directiva 2006/43/CE a Parla men -
tului European şi a Consiliului din
17 mai 2006 privind auditul legal al
conturilor anuale şi al conturilor
consolidate. 

Sub aspectul auditării, ca o explica-
ţie a exceptării întreprinderilor mici
de la auditare, în preambulul direc-
tivei se menţionează că situaţiile
financiare anuale ale acestora nu ar
trebui să fie supuse obligaţiei de
auditare, întrucât auditarea poate
constitui o sarcină administrativă
importantă pentru această categorie
de întreprinderi, iar pentru multe
întreprinderi mici aceleaşi persoane
sunt atât acţionari, cât şi organe de
conducere şi, prin urmare, au nevo-
ie într-o mică măsură de auditarea
de către un terţ a situaţiilor finan-
ciare. 

Cu toate acestea, directiva nu ar
trebui să împiedice statele membre
să impună un audit întreprinderilor
mici de pe teritoriul lor, ţinând cont
de condiţiile şi nevoile specifice ale

întreprinderilor mici şi de utilizato-
rii situaţiilor lor financiare.

PLĂŢI EFECTUATE CĂTRE

GUVERNE

Prevederi în totalitate noi, regăsite
în cuprinsul directivei, sunt cele
care se referă la raportarea plăţilor
efectuate către guverne. Aceste
aspecte se constituie într-un capitol
distinct care cuprinde:

F definiţii;

F categoriile de întreprinderi obli-
gate să raporteze plăţile către
guverne, respectiv întreprinderi-
le mari şi toate entităţile de
interes public active în industria
extractivă sau în sectorul ex -
ploa tării pădurilor primare, aşa
cum acestea sunt definite în
directivă;

F informaţiile care sunt cuprinse
în raportul care trebuie întocmit
şi publicat anual asupra plăţilor
către guverne. Aceste informaţii
sunt defalcate pe ţări şi pe pro-
iecte, fiind exceptate acele plăţi
care, indiferent dacă sunt plăţi
unice sau o serie de plăţi co -
nexe, sunt mai mici de 100 000
EUR în cursul unui exerciţiu
financiar. Aceasta înseamnă că,
în cazul unui acord care preve-
de plăţi periodice sau în tranşe
(de exemplu, chiriile), între-
prinderea trebuie să ia în consi-
derare suma totală a plăţilor
periodice conexe sau a tranşelor
de plăţi conexe pentru a stabili
dacă a fost atins pragul pentru
respectiva serie de plăţi şi, prin
urmare, dacă este necesară
publicarea lor.

Prevederile de mai sus se aplică în
egală măsură unei societăţi-mamă
care este considerată a fi activă în
industria extractivă sau în sectorul
exploatării pădurilor primare, în
condiţiile prevăzute de directivă.

TRANSPUNEREA

DIRECTIVEI

Prin transpunerea de către statele
membre a prevederilor actului
comunitar urmează a se asigura
intrarea în vigoare a acestora până
la 20 iulie 2015. Statele membre
pot, totuşi, realiza transpunerea ast-
fel încât noile prevederi să se aplice
în primul rând situaţiilor financiare
pentru exerciţiile financiare care
încep de la 1 ianuarie 2016 sau în
timpul acelui an calendaristic 2016.

În ceea ce priveşte primul termen
menţionat, respectiv 20 iulie 2015,
trebuie spus că, potrivit legii conta-
bilităţii, exerciţiul financiar – ca
perioadă pentru care trebuie întoc-
mite situaţiile financiare anuale –
coincide, de regulă, cu anul calen-
daristic. Excepţiile sunt menţionate
de aceeaşi lege (art. 27 din legea
contabilităţii). Ca urmare, în cazul
ţării noastre, intrarea în vigoare a
noilor prevederi comunitare ar tre-
bui realizată începând cu data de 
1 ianuarie.

Urmează a două subliniere, care se
referă la anul intrării în vigoare,
respectiv 2015 sau 2016? Posi -
bilitatea amânării cu un an, respec-
tiv până la 1 ianuarie 2016, a apli-
cabilităţii noilor prevederi comuni-
tare poate fi văzută atât ca un avan-
taj, cât şi ca dezavantaj. Avantajul
ar consta în aceea că toate părţile
interesate ar avea timp suficient
pentru a se familiariza cu direc-
tiva, tranziţia fiind, astfel, mai
uşoară. 

Acest aspect este contrabalansat,
însă, de faptul că în cazul în care 
s-ar impune cuprinderea în regle-
mentările naţionale a unor elemente
suplimentare, de detaliu, acestea 
ar avea aplicabilitate doar pentru
viitor.

Mai adăugăm şi faptul că, pentru a
veni în sprijinul autorităţilor care
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trebuie să asigure transpunerea în
legislaţiile naţionale, într-o anexă
distinctă la directivă este cuprins un
Tabel de corespondenţă între preve-
derile actualelor directive contabile
şi noua directivă. Având în vedere
modul în care este structurată noua
directivă, se constată existenţă unui
singur tabel de corespondenţă, în
care sunt cuprinse atât prevederile
din Directiva 78/660/CEE, cât şi
cele din Directiva 83/349/CEE.

În România, operatorii economici
aplică la această dată Regle men -
tările contabile aprobate prin Or -
dinul ministrului finanţelor publice
nr. 3.055/2009, cu modificările şi
completările ulterioare. 

În condiţiile în care aceste regle-
mentări reprezintă o transpunere a
prevederilor cuprinse în vechile
directive comunitare, se impune,
implicit, emiterea de noi reglemen-
tări contabile care să asigure trans-
punerea prevederilor Directivei
2013/34/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 26
iunie 2013. Aceasta se va realiza de
către Ministerul Finanţelor Publice,
instituţia care potrivit Legii contabi-
lităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulte-
rioare, emite reglementările în
domeniul contabilităţii operatorilor
economici.

CONCLUZII

Directiva contabilă poate fi aprecia-
tă ca un tot, de la definiţii până la
structura bilanţului şi a contului de
profit şi pierdere, cuprinse în anexe
la directivă. Ea va deveni în viitor
cadrul de raportare financiară pen-
tru majoritatea întreprinderilor din
Europa.

Cu ocazia transpunerii noilor preve-
deri comunitare, unul dintre ele-
mentele de analizat se va referi la
categoriile de entităţi care vor face

obiectul auditului statutar. Sub
aspectul obligaţiilor care revin audi-
torului statutar sau firmei de audit,
acesta (aceasta) declară dacă, pe
baza cunoaşterii şi a înţelegerii
dobândite în cursul auditului cu pri-
vire la întreprindere şi la mediul
acesteia, a identificat informaţii ero-
nate semnificative prezentate în
raportul administratorilor, indicând
natura acestor informaţii eronate. 

De asemenea, în legătură cu ra -
portul administratorilor, auditorul
statutar sau firma de audit se asigu-
ră că raportul administratorilor 
este coerent cu situaţiile financiare
pentru acelaşi exerciţiu financiar 
şi acesta a fost pregătit în con -
formitate cu cerinţele juridice 
aplicabile.

Prin trimiterile efectuate la Direc -
tiva privind auditul, respectiv Di -
rec tiva 2006/43/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 17
mai 2006 privind auditul legal al
conturilor anuale şi al conturilor

consolidate, se înţelege că orice
modificări ale acesteia (a se vedea
proiectele comunitare în domeniu)
se vor reflecta în mod corespunză-
tor şi în activitatea de audit.

Ca o sintetizare a celor menţionate,
cu accent pe verificarea modului de
respectare a „cerinţelor juridice
aplicabile” (expresia se regăseşte în
directivă), se deduce că raportarea
financiară reprezintă un tot format
din elemente care se întrepătrund –
mod de contabilizare, întocmire
situaţii financiare, auditare – toate
efectuându-se într-un cadru legal,
care trebuie cunoscut şi respectat de
toţi factorii implicaţi. 

Orice element negativ care apare pe
acest lanţ – fraudă sau eroare conta-
bilă, eşantionare defectuoasă în pro-
cesul de audit etc. – influenţează
nefavorabil întregul proces de
raportare financiară şi, implicit,
impietează asupra utilităţii şi credi-
bilităţii informaţiei financiare publi-
cate.

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulte -
rioare;

Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu
modificările şi completările ulterioare;

Directiva 78/660/CEE din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor
forme de societăţi comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 222 din 14 august 1978;

Directiva 2012/6/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie
2012 de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile
anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale în ceea ce priveşte
microentităţile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 81
din 21 martie 2013;

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie
2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a
Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de
abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publi-
cată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din 29 iunie 2013
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entrul pentru Reforma Raportării
Financiare din cadrul Băncii Mondiale
în colaborare cu Camera Auditorilor 

Financiari din România şi cu sprijinul ACCA
România a organizat la 6 iunie 2013, la
Hotelul Intercontinental din Bucureşti, confe-
rinţa cu tema „Comitetul de audit: O relaţie
cheie în raportarea financiară şi în procesul
de audit”.

Obiectivul acestei manifestări a fost de a oferi
profesioniştilor şi în special membrilor comite-
telor de audit – peste 200 de participanţi la
lucrări – informaţii practice atât din perspec-
tiva firmelor româneşti, cât şi din perspectivă
internaţională, care să îi ajute să se achite de

rolul lor într-un mod cât mai eficient.
Manifestarea a reprezentat de asemenea o
bună ocazie pentru un dialog despre provocă-
rile cu care se confruntă comitetele de audit şi
despre modul în care acestea îşi pot aduce o
mai bună contribuţie la îmbunătăţirea calităţii
auditului şi la apărarea intereselor acţionari-
lor.

Lucrările Conferinţei au fost deschise de prof.
univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele Camerei
Auditorilor Financiari din România, şi de
Henri Fortin, şeful Centrului pentru Reforma
Rapor tării Financiare din cadrul Băncii
Mondiale, care au salutat prezenţa la acest
eveniment a unor importante personalităţi ale

– o relaţie cheie în raportarea
financiară şi în procesul de audit

Comitetul de audit

C
Ana-Maria Lupu, 

expert relaţii internaţionale, CAFR



profesiei din România şi din străinătate. 

Printre specialiştii de marcă din străinătate
prezenţi la conferinţă care au avut intervenţii
pertinente pe tema propusă şi au adus în aten-
ţie diferite experienţe şi învăţăminte în acest
domeniu s-au numărat Arnold Schilder - pre-
şedintele Con siliului pentru Standarde
Internaţionale pentru Au dit şi Asigurare din
cadrul IFAC, Hilde Blomme - director execu-
tiv adjunct la FEE, Chris Hodge - director
pentru guvernanţa corporativă în Consiliul
pentru Raportare Financiară (FRC) din
Marea Britanie şi preşedinte al Reţelei
Europene pentru Coduri de Guvernanţă
Corpo rativă, Kristjan Verbic - membru al

consiliului de administraţie EuroFinUse din
Slovenia, Vero nique Saubot - preşedinte al
comitetului de audit Sofipost, Franţa,
Krzysztof Szuldrzynski - Partner PwC
Polonia. Lor li s-au alăturat specialişti români
precum Ciprian Lăduncă - preşedinte al
Comitetului de audit al companiei TAROM,
Alina Vernon - Partner ACL Inter na ţional,
Mircea Bozga - Partner PwC România şi
Lazăr Balaj - preşedintele Consiliului pentru
Supravegherea în Interes Public a Profesiei
Contabile din România.

În cele ce urmează vom oferi cititorilor o
selecţie din cele mai importante idei, opinii
sau experienţe rezultate din dezbateri.
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COMITETELOR DE AUDIT

– o problemă actuală în
contextul preocupărilor
pentru reforma auditului

Prof. univ. dr. Horia Neamţu, pre-
şedintele Camerei Auditorilor
Financiari din România:

Iniţiativa Băncii Mondiale de a or -
ganiza, împreună cu CAFR, această
conferinţă în România a venit într-
un moment în care rolul auditorului
şi relaţia pe care acesta o are cu
comitetul de audit sunt discutate şi
la nivel comunitar, mai precis în
Propu nerea de REGULAMENT
AL PARLAMENTULUI EURO-
PEAN ŞI AL CONSILIULUI pri-
vind cerinţe specifice referitoare
la auditul statutar al entităţilor de
interes public, document ce a stâr-
nit o serie de controverse în cadrul
profesioniştilor din Uniunea Euro -
peană, încă de când a fost făcut
public, la 30 noiembrie 2011. 

În prezent, legislaţia europeană –
Directiva 43/2006/EC privind audi-
tul statutar – menţionează ca atribu-
ţii ale comitetului de audit, care au

fost de alfel preluate şi în legislaţia
românească:

F monitorizarea procesului de
raportare financiară; 

F monitorizarea eficacităţii siste-
melor de control intern, de
audit intern şi de management
al riscurilor din cadrul entităţii; 

F monitorizarea  auditului statutar
al  situaţiilor financiare anuale
şi  al  situaţiilor financiare  con-
solidate;

F verificarea şi monitorizarea
independenţei auditorului statu-
tar sau a firmei de audit şi, în
special, prestarea de servicii
suplimentare entităţii auditate.

În noua propunere de REGULA-
MENT privind cerinţe specifice
referitoare la auditul statutar al
entităţilor de interes public, în
secţiunea care prezintă Condiţiile de
derulare a auditului statutar al enti-
tăţilor de interes public se exprimă
interdicţia pentru foştii auditori ai
entităţii de a ocupa o poziţie cheie
de conducere în cadrul entităţii
auditate (inclusiv în cadrul comite-
tului de audit) în următorii doi ani
de la finalizarea misiunii de audit.

De asemenea, se atribuie comitetu-
lui de audit competenţa de a evalua
posibilitatea furnizării de către audi-
torii statutari, firmele de audit sau
angajaţii acestora a unor alte servi-
cii de non-audit, care nu sunt fun-
damental incompatibile cu serviciile
de audit. 

Totodată, se solicită comitetului de
audit să obţină o confirmare din
partea auditorului extern a indepen-
denţei acestuia.

Aceeaşi propunere de Regulament
aduce noutăţi şi în ceea ce priveşte
Raportul de audit. Astfel, audito-
rul trebuie să întocmească şi un
raport mai dezvoltat şi mai amănun-
ţit pentru comitetul de audit, în care
să se furnizeze informaţii mai deta-
liate privind auditul efectuat, situa-
ţia entităţii, precum şi concluziile
auditului, însoţite de explicaţiile
necesare şi să prezinte, să justifice
serviciile de audit efectuate. 

În ceea ce priveşte desemnarea
auditorilor statutari sau a firme-
lor de audit de către entităţile de
interes public, propunerea de
Regulament al CE prevede câteva
elemente importante:
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ü Propunerea de desemnare a
auditorului în cadrul adunării
acţionarilor trebuie să se bazeze
pe recomandarea comitetului de
audit, care, la rândul său, trebu-
ie să justifice propunerea sa.
Dacă recomandarea comitetului
de audit nu se referă la reînnoi-
rea unei misiuni de audit, aceas-
ta trebuie să includă cel puţin
două opţiuni (în plus faţă de
auditorul contractat până în acel
moment), iar comitetul de audit
trebuie să justifice corespunzător
preferinţa pentru una dintre ele.

ü Comitetul de audit, unul sau mai
mulţi acţionari, autorităţile com-
petente şi autorităţile de suprave-
ghere a entităţilor de interes
public au dreptul să înainteze o
plângere la instanţa naţională
prin care solicită revocarea audi-
torului pe baza unor motive fon-
date.

Pentru a consolida independenţa şi
competenţele comitetului de audit,
propunerea de Regulament  prevede
că acesta trebuie să fie alcătuit din
membri neexecutivi, din care cel
puţin unul trebuie să aibă expe-
rienţă şi cunoştinţe în domeniul
auditului, iar un alt membru în
domeniul contabilităţii şi/sau al
auditului.

În România, Legea nr. 31/1990,
republicată – Legea societăţilor
comerciale, prevede la Art. 1402

că un consiliu de administraţie
poate crea comitete consultative for-
mate din cel puţin doi membri ai
consiliului. 

Un comitet de audit astfel creat tre-
buie să fie alcătuit numai din admi-
nistratori neexecutivi şi cel puţin un
membru al comitetului de audit tre-
buie să deţină experienţă în aplica-
rea principiilor contabile sau în
audit financiar.

În cazul societăţilor pe acţiuni ale
căror situaţii financiare anuale fac

obiectul unei obligaţii legale de
auditare financiară, crearea unui
comitet de audit în cadrul consiliu-
lui de administraţie este obligato-
rie.

Conform Art. 47 din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului 90/2008
privind auditul statutar al situaţii-
lor financiare anuale şi al situaţii-
lor financiare anuale consolidate,
fiecare entitate de interes public tre-
buie să aibă un comitet de audit.
Autorităţile de reglementare ale
entităţilor de interes public stabilesc
dacă acest comitet de audit trebuie
să fie compus din membri neexecu-
tivi ai organului de administraţie
şi/sau membri ai organului de
supraveghere a entităţii auditate
şi/sau din membri care sunt numiţi
de adunarea generală a acţionarilor
entităţii auditate, cu respectarea
legislaţiei în vigoare. Cel puţin un
membru al comitetului de audit este
independent şi are competenţă în
contabilitate şi/sau audit.

Dincolo de prevederile legale pri-
vind înfiinţarea sa obligatorie pentru

unele entităţi, comitetul de audit se
constituie într-unul dintre elemente-
le cheie ale unui cadru eficient de
guvernanţă corporativă, fiind
organul din structura de guvernanţă
corporativă care se  materializează
într-un mecanism de control şi
monitorizare al managementului.
Rolul comitetului de audit este
deosebit de important în monitoriza-
rea operaţiunilor derulate în cadrul
companiei, în supravegherea efi-
cienţei sistemului de control intern,
în protejarea intereselor acţionari-
lor, investitorilor şi a altor părţi
interesate.

Conform unui studiu publicat în
revista editată de CAFR „Audit
Financiar”, în numărul din decem-
brie 2012, sub titlul „Practicile co -
mitetului de audit în contextul gu -
vernanţei corporative – cercetare
asupra firmelor listate la BVB”,
se apreciază că „la nivelul mediului
economic românesc nu se poate
vorbi încă de o deplină conştienti-
zare a necesităţii existenţei unui
comitet de audit bine delimitat,
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indiferent de modelul de conducere
adoptat (unitar sau dualist)”.

Articolul tratează evaluarea practici-
lor comitetului de audit din cadrul
entităţilor listate la Bursa de valori
Bucureşti  la categoria 1 şi a utilizat
datele disponibile din cadrul
Declaraţiei „Aplici sau Explici”
(completată conform recomandărilor
Codului de guvernanţă corporativă
emis de BVB), din regulamentele
de guvernanţă corporativă, rapoar-
tele anuale aferente exerciţiului
financiar 2011, precum şi alte infor-
maţii disponibile pe paginile de
internet ale acestor companii.

Printre principalele concluzii ale
studiului se remarcă:

F Echivalarea, în unele cazuri, a
consiliului de administraţie şi a
comitetului de audit, conside-
rându-se firesc ca atribuţiile
unui eventual comitet de audit
să fie îndeplinite de consiliul de
administraţie.

F Neacordarea unei importanţe
suficiente criteriilor de indepen-

denţă pe care ar trebui să le
îndeplinească membrii unui
comitet de audit sau experienţei
profesionale pe care ar trebui să
o aibă aceştia.

F Neînţelegerea adecvată a rolului
comitetului de audit, care nu
are doar rolul de a aduce la
cunoştinţa administratorilor
aspecte semnificative constatate
în legătură cu managementul
riscurilor, control şi guvernan-
ţă, din perspectiva auditorului
intern şi extern, dar are şi sarci-
na de a monitoriza corespunză-
tor activitatea de audit intern şi
financiar.

F Cele mai bune punctaje în
evaluarea practicilor comitetului
de audit au fost obţinute de
companii care activează în
domeniul serviciilor finan-
ciare, de intermediere şi de 
asigurări.

Trebuie să recunoaştem că aceste
concluzii nu sunt favorabile şi nu
putem să sperăm decât că aceste
deficienţe nu reprezintă un fenomen
generalizat la nivelul entităţilor de
interes public din România, precum
şi că ele vor fi rapid remediate de
entităţile analizate. Cu toate aces-
tea, suntem încrezători că eveni-
mente similare celui la care partici-
păm astăzi vor spori conştientizarea
de către părţile interesate a rolului
comitetelor de audit, a importanţei
pe care funcţionarea corespunzătoa-
re a acestora o are atât pentru enti-
tăţile de interes public, cât şi pentru
auditorii – interni şi externi – ai
acestor entităţi.

CE FACE CA UN

COMITET DE AUDIT

SĂ FIE EFICIENT

– Lecţii din practică

Chris Hodge, director pentru
guvernanţă corporativă, Consiliul
pentru raportare financiară (FRC)

din Marea Britanie, preşedintele
Reţelei europene pentru coduri 
de guvernanță corporativă, 
a susţinut un discurs-cheie în 
cadrul Conferinţei, concentrân-
du-se asupra lecţiilor practice pe
care le pot învăţa preşedinţii comi-
tetelor de audit din experienţa Marii
Britanii. El a arătat că, deşi există
un acord, în general, în ceea ce pri-
veşte principalele atribuţii care le
revin comitetelor de audit (suprave-
gherea activităţii auditorului extern,
revizuirea controalelor financiare
interne din cadrul companiei şi
monitorizarea credibilităţii situaţii-
lor financiare ale companiei), există
un consens mult mai redus cu privi-
re la măsura în care aceste comitete
de audit ale companiilor ar trebui să
se implice în supravegherea modu-
lui în care compania abordează
aspectele legate de managementul
riscului. 

Vorbitorul a subliniat importanţa
independenţei membrilor comitetu-
lui de audit faţă de conducerea
companiei, dar, totodată, a arătat că
o cunoaştere generală a companiei
şi dorinţa de a pune întrebări difici-
le sunt mult mai importante decât
deţinerea unei experienţe de specia-
litate în domeniul contabilităţii şi
auditului. 

El a evidenţiat, de asemenea, câteva
dintre dificultăţile cu care se con-
fruntă preşedinţii comitetelor de
audit în menţinerea simultană a
relaţiilor cu restul membrilor consi-
liului de administraţie, cu membrii
conducerii companiei, auditorii
externi şi acţionarii. 

În final, a prezentat rezultatele unui
recent studiu care arată că membrii
comitetelor de audit au subliniat că
una dintre cele mai urgente provo-
cări cu care se confruntă este aceea
de a fi permanent la curent cu cele
mai recente evoluţii din domeniul
contabilităţii
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Chris Hodge, director pentru
guvernanţă corporativă, FRC
Marea Britanie, a prezentat câteva
din caracteristicile unui comitet de
audit eficient.

Competențele comitetului de audit
constau, în zona stabilirii respon -
sabilităților de raportare financiară,
în monitorizarea exactității infor -
mațiilor financiare, revizuirea mij-
loacelor de control intern ale com-
paniei şi în supravegherea activității
auditorului extern și oferirea de
recomandări consiliului cu privire la
numirea acestora.

În opinia vorbitorului, principalele
aspecte care trebuie avute în vedere
atunci când se stabileşte compo -
nența comitetului de audit sunt inde-
pendenţa, expertiza financiară şi
orice alte competențe și calități
necesare.

În ceea ce priveşte independența,
Directiva UE 43/2006 privind
Auditul Statutar prevede că trebuie
să existe cel puțin un membru inde-
pendent, pe când Codul de Guver -
nanță Corporativă al BVB solicită
exclusiv administratori neexecutivi
cu „un număr suficient de adminis -
tratori independenți”. În Marea Bri -
tanie, Codul de Guver nanță Corpo -
ra tivă prevede ca toți membrii co -
mi tetului de audit să fie indepen -
denți. La nivelul competenţelor pro-
fesionale ale membrilor comitetului
de audit, Directiva UE privind

auditul statutar prevede ca cel puțin
un membru să aibă „competențe în
auditare și/sau contabilitate”, iar
Proiectul de Regulament UE
privind Auditul solicită ca cel puțin
un membru să aibă competențe în
auditare și un altul în auditare
și/sau contabilitate.

Alte competențe și calități necesare
pentru membrii comitetului de audit
se referă la: cunoștințe financiare
minime (pentru toți membrii); înțe -
le gerea modelului de afaceri și a
profilului de risc al companiei;
experiență relevantă în domeniu
(spre exemplu, experiență pe sector
sau la nivel internațional, experiență
în managementul de proiecte); idei
noi și gândire inovativă; gestionarea
relațiilor-cheie.

Deoarece comitetul de audit stabi -
lește relații în principal cu consiliul
de administrație, cu conducerea, cu
auditul intern, cu auditorul extern,
cu acționarii, este necesar ca acesta
să se concentreze pe stabilirea unei
relaţii constructive, fără a sacrifica
independența, fără a ajunge să înde-
plinească un rol de conducere.

Provocările cu care se confruntă în
această perioadă comitetele de audit
se referă la evaluarea perfor manțe -
lor directorului financiar, la relația
cu auditul intern și auditorul extern,
la tipul de informații pe care comi-
tetul de audit le poate furniza și la
contactele directe pe care comitetul

de audit le poate stabili în interiorul
entității. 

Ciprian Lăduncă, preşedinte al
Comitetului de audit al companiei
TAROM, a prezentat concluziile
referitoare la aşteptările pe care le
au părţile interesate de la comitetul
de audit, extrase din experienţa sa
practică în domeniul comitetelor de
audit din ţara noastră.

Părţile interesate – acţionarii, orga-
nismele de reglementare, auditorii,
conducerea executivă, creditorii,
angajaţii – se aşteaptă ca interesele
lor în organizaţie să fie servite şi
protejate de comitetul de audit.

Comitetul de audit poate să satisfa-
că aceste aşteptări prin implicare
activă, eficacitate, impact pozitiv
asupra organizaţiei, autoritate şi
fiind demn de încredere. Beneficiile
ce pot fi oferite de un astfel de
comitet de audit sunt:

F Îmbunătăţirea calităţii raportării
financiare prin analizarea situa-
ţiilor financiare în numele con-
siliului de administraţie;

F Reducerea riscului de fraudă
prin crearea unui climat de dis-
ciplină şi control;

F Păreri independente şi un rol
pozitiv prin implicarea directo-
rilor neexecutivi;

F Acordarea de asistenţă directo-
rului financiar prin asigurarea
unui forum în care directorul
financiar îşi poate exprima
motivele de îngrijorare;

F Consolidarea poziţiei auditoru-
lui extern prin asigurarea unui
canal de comunicare şi a unui
cadru în care auditorul extern
îşi poate afirma independenţa în
caz de dispute cu conducerea;

F Consolidarea poziţiei auditului
intern prin asigurarea unui grad
mai mare de independenţă faţă
de conducere;

F Sporirea încrederii publicului şi
a credibilităţii situaţiilor finan-
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În cadrul acestei sesiuni, vorbitorii au discutat despre aşteptări-
le actuale cu privire la comitetele de audit din perspectiva prin-
cipalelor părţi interesate. Aceştia au dezbătut cele mai recente
evoluţii la nivel european şi internaţional, precum şi cele mai
bune practici care se dezvoltă în do meniul îmbunătăţirii rolului
comitetelor de audit din diferite jurisdicţii.

Sesiunea 1: COMITETUL DE AUDIT CA APĂRĂTOR AL

INTERESELOR ACŢIONARILOR – AŞTEPTĂRILE PRINCI-
PALELOR PĂRŢI INTERESATE ŞI BUNELE PRACTICI



ciare printr-o examinare inde-
pendentă a situaţiilor financiare
anuale.

Kristjan Verbic, membru al 
consiliului de administraţie
EuroFinUse şi preşedinte al  
VZMD (Slovenia) 

EuroFinUse (Federaţia Europeană a
Utilizatorilor de Servicii Financiare)
a fost înfiinţată în anul 2009 sub
denumirea de EuroInvestors, având
iniţial ca membre mai multe organi-
zaţii fondatoare: Euroshareholders,
FAIDER, VEB  şi alte organizaţii
ale utilizatorilor de servicii financia-
re. EuroFinUse reprezintă 50 de
asociaţii naţionale şi aproximativ 
4 milioane de cetăţeni europeni şi
are ca obiectiv refacerea încrederii
în pieţele financiare.Vorbitorul a
arătat că investitorii aşteaptă de la
comitetele de audit o prezentare
clară a situaţiei societăţii, la atesta-
rea ţinerii unei contabilităţi corecte
şi la prezentarea valorii obiective a
societăţii

Însă realitatea este diferită; aşteptă-
rile actuale nu pot fi îndeplinite de -
oarece, în general, opinia este ori -
entată spre „trecut”, cu excepţia si -
tuaţiei în care se face evaluarea obi -
ectivă a societăţii. În general, comi-
tetele de audit se bazează în princi-
pal pe datele obţinute de la  mem-

brii consiliului de administraţie. Di -
fe renţa dintre aşteptări şi realitate se
poate reduce sau estompa complet
prin limite clare impuse asupra ser-
viciilor de consultanţă care pot fi
oferite de către auditorul extern,
adică o posibilă listă neagră a servi-
ciilor care nu sunt permise, printr-o
„declaraţie de independenţă” for -
mu lată în scris, înainte de numirea
auditorului, prin conferirea unor
pre rogative sporite şi printr-o ex pe -
rienţă mai amplă a comitetului de
audit şi a consiliului de supraveghe-
re (care există în sistemele duale).

PERSPECTIVA UNUI OR -
GA NISM DE NORMALIZA-
RE – Rolul celor care au
atribuţii în domeniul guver-
nanţei

Arnold Schilder, preşedintele
Consiliului pentru Standarde
Internaţionale de Audit şi
Asigurare, Federaţia Internaţională
a Contabililor (IFAC)  

Vorbitorul a discutat rolul celor
care au atribuţii în domeniul guver-
nanţei, inclusiv al comitetelor de
audit, şi care sunt aşteptările în ceea
ce îi priveşte, din perspectiva unui
organism de normalizare.

Publicații recente emise de Comisia

Europeană, Consiliul de Raportare
Financiară din Marea Britanie,
Centrul pentru Calitatea Auditului
(CAQ) din SUA, Comitetul de
Supraveghere a Contabilităţii
Companiilor Publice (PCAOB) din
SUA, Consiliul pentru Standarde
Internaționale de Audit și Asigurare
(IAASB), Federația Experților
Contabili Europeni (FEE) au pre-
zentat diverse aspecte şi perspective
legate de comitetele de audit.

Din toate aceste materiale au reieşit
o serie de propuneri comune. Prima
propunere se referă la comunicare;
o comunicare bidirecțională efi cien -
tă între comitetul de audit și auditor
crește calitatea raportării financiare
și a auditului. Acest tip de comuni-
care este necesară în cadrul unui
audit derulat conform Standardelor
Internaționale de Audit și reprezintă
o parte importantă a raportului au -
ditorului în legătură cu „Aspectele
esențiale de audit”.Cea de-a doua
propunere se referă la evaluarea
calității auditului și a raportării
publice,  în mod curent, de către
comitetele de audit. Raportarea
publică de către comitetul de audit
în legătură cu evaluarea eficienței
procesului de audit extern poate
spori încrederea utilizatorilor în
calitatea raportării financiare și a
auditului.
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Hilde Blomme, director executiv
adjunct, Federaţia Experţilor
Contabili Europeni 

Hilde Blomme a prezentat
Documentul de discuţie al FEE
publicat în iunie 2012 cu tema
„Funcţionarea comitetelor de
audit”, care include o analiză a acti-
vităţii comitetelor de audit în statele
membre UE şi recomandări FEE.

Referitor la înfiinţarea comitetelor
de audit la nivelul european, fieca-
re entitate de interes public (EIP)
trebuie să aibă un comitet de audit.
Statele membre pot scuti anumite
EIP de această obligaţie sau pot
permite consiliului să îndeplinească
atribuţiile rezervate comitetelor de
audit. Conform rezultatelor studiu-
lui FEE, în 8 state membre este
obligatorie constituirea comitetelor
de audit în toate cazurile, iar în
celelalte state membre (majoritatea,
inclusiv România) consiliul de
administraţie poate să îndeplinească
atribuţiile rezervate comitetelor de
audit. În acest context FEE reco-
mandă funcţionarea comitetului de
audit ca un subcomitet (de sine 
stătător) al consiliului de admi -
nistraţie.

Structura comitetelor de audit,
inclusiv independenţa şi beneficii-
le: La nivel european, Directiva
privind Auditul statutar lasă loc de
decizie statelor membre.
Recomandarea CE oferă informaţii
suplimentare, în special cu privire
la organizarea internă a comitetului
de audit, numirea preşedintelui şi
rotaţia sau reconfirmarea funcţiilor
membrilor, dar nu oferă informaţii
cu privire la politica privind benefi-
ciile, remuneraţiile şi la aspecte
legate de răspundere.

FEE recomandă ca toţi membrii să
fie directori neexecutivi (niciun
CEO sau CFO) și majoritatea mem-
brilor să fie independenţi, inclusiv
preşedintele.

De asemenea, FEE consideră că
sunt necesare competenţe şi abilităţi
adecvate pentru asumarea în mod
colectiv a responsabilităţii şi a atri-
buţiilor specifice comitetului de
audit, precum și beneficii corespun-
zătoare pentru a atrage angajarea
răspunderii.

În ceea ce privește responsabilităţi-
le şi atribuţiile comitetului de
audit, la nivel european Directiva
privind Auditul Statutar prevede

monitorizarea cu un oarecare scepti-
cism profesional a procesului de
raportare financiară, a  eficacității
controlului intern, a activității şi
independenţei auditorului extern.

Recomandarea CE oferă informaţii
suplimentare cu privire la dezvolta-
rea Termenilor de referinţă, la auto-
evaluare anuală, la transparenţa
evaluării comitetului.

Propunerea CE prevede aprobarea
prealabilă a unor servicii care nu
sunt de audit de către comitetul de
audit, creşterea implicării comitetu-
lui de audit în alegerea şi numirea
auditorului statutar, consolidarea
evaluării funcţiilor de control intern
şi management al riscurilor, elabo-
rarea aprofundată de proceduri de
auto-evaluare a comitetului de
audit.

Rezultatul studiului FEE arată că
majoritatea Statelor Membre UE
solicită/recomandă Termeni de refe-
rinţă şi, în acest caz, comitetul de
audit are rolul unui consultant mai
degrabă decât al unui decident.

În România, nu există reglementări
specifice cu privire la Termenii de
Referinţă pentru responsabilităţi
detaliate, însă Codul de Guvernanţă
Corporativă al Bursei de Valori
Bucureşti recomandă monitorizarea
independenţei auditorului, întâlniri
regulate cu auditorii etc.

FEE recomandă clarificarea respon-
sabilităţilor comitetelor consiliului,
Termeni de referinţă extinşi, asis-
tenţă în delegarea competenţelor
între consiliu şi comitetul de audit,
consolidarea evaluării de către
comitetul de audit a eficienţei şi efi-
cacităţii funcţiilor de control intern
şi management al riscurilor, evalua-
rea cu regularitate a cooperării cu
auditorul extern şi auto-evaluări.

Pentru raportarea de la şi către
comitetul de audit, Recomandarea
CE oferă informaţii suplimentare cu
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În această sesiune participanţii au avut ocazia să cunoască expe-
rienţele membrilor grupului de vorbitori, la nivel naţional, în
ceea ce priveşte comitetele de audit din diverse ţări din Europa
şi au dobândit unele informaţii practice în ceea ce priveşte do -
meniile în care există un foarte mare potenţial pentru membrii
comitetelor de audit să îşi îmbunătăţească eficienţa în promova-
rea unui audit şi unei raportări financiare transparente şi de
înaltă calitate, care să contribuie la asigurarea unor pieţe de
capital mai eficiente. Vorbitorii au evidenţiat unele dintre pro-
vocările cheie cu care se confruntă membrii comitetelor de au -
dit şi au ilustrat modalităţi în care aceştia le pot face faţă cu
succes.

Sesiunea 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI COMITETULUI

DE AUDIT – O PERSPECTIVĂ INTERNAŢIONALĂ



privire la implicarea la diverse sta-
dii ale raportării către şi de la
societatea comercială ca întreg, iar
propunerea CE include prevederi
referitoare la depunerea unui raport
intern suplimentar cu privire la
audit, de către auditorul statutar
către comitetul de audit.

Conform rezultatelor studiului FEE,
majoritatea rapoartelor scrise şi ver-
bale sunt rapoarte interne ale consi-
liului de administraţie, în general
neexistând informaţii privind rapor-
tarea publică de la comitetul de
audit către terţi. În România nu
există informaţii specifice privind
raportarea sau procedurile de infor-
mare în ceea ce priveşte neregulari-
tăţile de raportare, cu excepţia celor
către consiliul de administraţie.

Printre cele mai importante reco-
mandări FEE se numără o comuni-
care sporită între auditor şi comite-
tul de audit (raportul intern supli-
mentar inclus în propunerea CE),
creşterea transparenţei publice a
comitetului de audit referitor la
aspecte precum implicarea auditoru-
lui în prestarea de servicii care nu
sunt de audit şi numirea auditorului.

Concluziile vorbitoarei pe această
temă au fost că înfiinţarea de comi-
tete de audit care să funcţioneze
bine este în curs de desfăşurare în
multe dintre Statele Membre UE,

aceste comitete având un potenţial
ridicat în a juca un rol esenţial în
construirea unei guvernanţe corpo-
rative eficiente şi în îmbunătăţirea
raportării financiare/auditului socie-
tăţilor comerciale.

Totuşi, UE trebuie să se concentre-
ze asupra comitetelor de audit în
sens mai larg şi nu doar din per-
spectiva auditului statutar.

Véronique Saubot, preşedinte al
comitetului de audit de la Sofipost
(Groupe La Poste), Franţa, a pre-
zentat experienţa sa în cadrul comi-
tetului de audit al grupului LaPoste.
Printre subiectele specifice studiate
în cadrul comitetului de audit al
grupului LaPoste se numără proce-
dura de achiziţie, protecţia datelor
cu caracter personal şi teste de
depreciere pentru închidere. De ase-
menea, a arătat că un accent impor-
tant se pune asupra managementului
riscului, stabilindu-se obiectivele
acestuia, procedura şi evidenţiindu-
se principalele dificultăţi cu care se
confruntă o companie mare în acest
domeniu. 

Vorbitoarea şi-a încheiat prezenta-
rea arătând care ar putea fi surpri-
zele pentru un membru al comitetu-
lui de audit: volumul de muncă,
dificultăţi în a aprecia ritmul abor-
dării riscului într-o organizaţie şi
necesitatea obţinerii celor mai

recente informaţii.

Krzysztof Szułdrzyński, Partner,
PwC Polonia, a prezentat câteva
din concluziile Raportului privind
comitetele de audit din Polonia în
perioada 2011-2012 şi a Raportului
privind eficiența consiliilor de
supraveghere - 2013, ambele reali-
zate cu participarea PwC Polonia.

În anul 2012, 41% dintre
companiile listate pe piața
reglementată a Bursei de Valori
Varșovia au avut un comitet de
audit (faţă de 39% în 2011).
Conform studiilor, un membru
obișnuit al unui comitet de audit
este o persoană de sex masculin, cu
vârsta medie de 48 de ani, cu o
experiență de aproximativ 5 cinci
ani ca membru al consiliului de
supraveghere, membru în 1,7 consi-
lii de supraveghere.

Conform celor două rapoarte, cea
mai mare parte a timpului în cadrul
întâlnirilor comitetului este ocupată
de îndeplinirea responsabilităților
statutare ale comitetului de audit. În
funcţie de timpul care le este alocat,
primele patru responsabilităţi ale
comitetului de audit sunt: raportarea
financiară; controalele interne,
auditul şi managementul riscurilor;
auditul extern şi recomandarea unui
auditor extern.
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Studiile prezentate au identificat o serie de provocări cu care se
confruntă comitetele de audit, şi anume: absenţa persoanelor
care au competențe și experiență relevante, dispuse să aloce
suficient timp comitetului, corelată cu acordarea unei
remunerații adecvate; o interacțiune insuficientă cu auditorii
interni și externi; utilizarea altor instrumente - sistem de con-
trol intern, sistem de management al riscurilor; accesul la
informații și capacitatea de utilizare a expertizei externe;
îndeplinirea responsabilităților comitetului de audit de către
consiliile de supraveghere care nu au desemnat un comitet de
audit.

Comitetul de audit



Mircea Bozga, Partner, PwC
Romania, a lansat în discuţie moti-
vele pentru care comitetele de audit
sunt importante pentru auditori. În
opinia vorbitorului principalele
motive ţin de independenţă şi tarife,
managementul riscurilor de audit,
auditarea problemelor de raportare
şi comunicarea cu factorii interesaţi.

Apreciind perspectivele comitetelor
de audit, vorbitorul a concluzionat
că, în viitor, comitetele de audit
care acţionează eficient vor contri-
bui la îmbunătăţirea calităţii auditu-
rilor şi raportării financiare, a com-
portamentului etic al societăţilor
comerciale şi a „peisajului”pieţelor
de capital. Totuşi, comitetele de
audit au nevoie de sprijin şi de con-

tribuţia unui puternic organ de
reglementare.

Ciprian Lăduncă, preşedinte al
Comitetului de audit al companiei
TAROM, a prezentat statutul şi
practica actuală a comitetelor de
audit din România. Apoi a făcut un
rezumat al dinamicii comitetelor de
audit şi a auditului intern în institu-
ţii financiare / organizaţii reglemen-
tate / multinaţionale, în organiza -
/ţiile nereglementate / de stat şi în
IMM-uri / organizaţii antrepreno-
riale.

În cazul instituţiilor financiare /
organizaţiilor reglementate / multi-
naţionale, într-o primă etapă nu au
existat comitete de audit; auditul
intern era asigurat de compania /

grupul mamă. În a doua etapă au
apărut cerinţe legale pentru comite-
tul de audit şi auditul intern local,
dar auditul intern era în continuare
asigurat de compania / grupul
mamă. Într-o a treia etapă au fost
stabilite comitete de audit şi un
audit intern local eficace.

Pentru organizaţii nereglementate /
de stat prima etapă a reprezentat-o
controlul oficial, al statului, în a
doua etapă apărând cerinţe legale
pentru comitetul de audit şi auditul
intern. Etapa a treia este definită de
comitete de audit şi audit intern efi-
cace, în cadrul unui management
privat.

În situaţia IMM-urilor / organizaţii-
lor antreprenoriale, prima etapă este
definită de absenţa unui sistem de
control sau audit, abia în etapa a
doua manifestându-se interes pentru
control şi investigaţii speciale, iar
în etapa a treia au apărut funcţii ofi-
ciale de audit intern şi control in -
tern, ceea ce reprezintă o situaţie
pre mergătoare primei etape prezen-
tate pentru organizaţiile multinaţio-
nale.

Provocări și tendinţe internaţionale

Vorbitorii din cadrul acestei sesiuni şi-au exprimat opiniile cu
privire la practica actuală în domeniul comitetelor de audit din
România şi la provocările cu care se confruntă membrii comite-
telor de audit.

Sesiunea 3: COMITETELE DE AUDIT ÎN ROMÂNIA – 
STADIUL CURENT ŞI PRACTICA ACTUALĂ
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Alina Vernon, Partner ACL Inter -
national, a prezentat rolul comitetu-
lui de audit din perspectiva relaţiilor
atribuţiilor acestuia în raport cu
auditul extern şi cel intern.

Rolul comitetului de audit în coor-
donarea activităţii de audit financiar
ţine de: aprobarea auditorului finan-
ciar şi a calificărilor acestuia; cer-
cetarea independenţei financiare a
auditorilor; aprobarea onorariilor
plătite auditorilor; aprobarea servi-
ciilor non-audit prestate de către
auditorul financiar; căutarea unor
asigurări cu privire la rotaţia adec-
vată a firmelor de audit şi a parte-
nerilor de audit, cu „pauze” perio-
dice pentru partenerii care sunt
lideri sau subordonaţi; organizarea
unor întrevederi cu auditorii, în
prezenţa conducerii sau nu neapă-
rat, după cum se va considera adec-
vat; organizarea unor întâlniri cu
conducerea.

Referitor la rolul comitetului de
audit în coordonarea activităţii de
audit intern, acesta se referă la asi-
gurarea independenţei funcţiei audi-
torului intern, analizarea şi aproba-

rea planului de audit intern, analiza-
rea, discutarea şi aprobarea rapoar-
telor de audit intern, în cadrul unor
întrevederi la care participă şi audi-
torul intern, prezentarea rapoartelor
de audit intern consiliului de supra-
veghere sau consiliului de adminis-
traţie.

Lazăr Balaj, preşedintele Con -
siliului pentru Supravegherea în
Interes Public a Profesiei
Contabile, a prezentat câteva din
responsabilităţile CSIPPC în cadrul
sistemului naţional de supraveghere
publică a activităţii de audit statu-
tar. De asemenea, vorbitorul  a
subliniat responsabilităţile comitete-
lor de audit în contextul  Codului
de guvernanţă corporativă al BVB
şi ale OUG 90/2008 şi a evidenţiat,
încă odată, importanţa unei bune
comunicări între membrii comitete-
lor de audit şi auditorii statutari.

Henri Fortin, şeful Centrului pen-
tru Reforma Raportării Financiare
din cadrul Băncii Mondiale, a evi-
denţiat în finalul lucrărilor rolul
Băncii Mondiale în sprijinirea refor-
mei sistemului de raportare finan-

ciară în Europa şi Asia Centrală, în
special în susținerea competitivității
și a bunei guvernanțe. Conform
vorbitorului, susținerea raportării
financiare corporative are trei
dimensiuni care se susțin reciproc.
Prima este reprezentată de standar-
de şi cerinţe (standarde internaţiona-
le/bune practici şi agenda de simpli-
ficare), cea de-a doua este capacita-
tea (prin reforma curriculum-ului,
cerinţe privind înscrierea, continua-
rea studiilor), iar cea de-a treia este
conformarea (punerea în aplicare de
către autorităţile de reglementare
financiară, asigurarea calităţii audi-
torului şi supraveghere publică). În
programele sale regionale, Banca
Mondială promovează importanţa
unei bune guvernanţe corporative,
inclusiv a unor comitete de audit
eficiente, prin evenimente similare
acestei Conferinţe organizate în par-
teneriat cu CAFR. Evenimentul
similar din Polonia a înregistrat un
deosebit succes, iar Conferinţa din
Bucureşti îndeplineşte toate condiţii-
le pentru a avea, de asemenea, un
impact puternic asupra părţilor inte-
resate.
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ederaţia Inter na -
ţională a Experţilor
Contabili Francofoni
(FIDEF), care a luat
fiinţă în 1981 la ini-
ţiativa unor profesio-
nişti, a căpătat în
pre zent o dimensiune
şi un loc incontesta-
bil în domeniul său
de activitate.

Cu 47 de organisme membre
din 36 de ţări (reprezentând
aproximativ 100.000 de pro-
fesionişti), FIDEF a reuşit să
obţină un statut atât pe lângă
IFAC (Federaţia Interna ţio -
nală a Contabililor), în calita-
te de organizaţie contabilă
recunoscută, cât şi pe lângă
OIF (Organizaţia Interna ţi -
onală a Francofoniei), în cali-
tate de membru al Conferinţei
Organizaţiilor Internaţionale
Non-Guvernamentale (OING)
şi, în special (alături de alte
două organisme cu care are
relaţii strânse – reprezentative
pentru profesia de notar şi
pentru domeniul normaliză-
rii), stând la originea luării în
considerare a dimensiunii
profesionale a francofoniei în
cadrul reuniunii şefilor de
state francofone din anul
2010 (subiect reafirmat, în
mod clar, în anul 2012).

Această ultimă iniţiativă a
contribuit la crearea reţelei
asociaţiilor profesionale fran-
cofone, pe care FIDEF în -
cearcă să o însufleţească în
prezent, ceea ce îi conferă o
puternică prezenţă pe lângă
OIF în ceea ce priveşte toate
aspectele tehnice, juridice,
economice. Proiectele deter-
minate în cadrul acestei reţele
se traduc în preocupări comu-
ne ale diferitelor profesii
implicate, referindu-se la

După o carieră de şase ani în cadrul filialei regionale din Paris a
Companiei Naţionale a Auditorilor din Franţa (CNCC), unde a
ocupat funcţii precum aceea de vicepreşedinte al sucursalei
regionale, membru al Consiliului naţional al auditorilor, de vice-
preşedinte al Comisiei naţionale de aplicare a standardelor, de
membru al Camerei regionale de înscriere şi disciplină de pe
lângă Curtea de Apel din Paris, doamna Michèle Cartier le
Guérinel, expert contabil şi auditor, ocupă din anul 2008 funcţia
de director executiv al Federaţiei Internaţionale a Experţilor
Contabili Francofoni (FIDEF).

Acţiuni în sprijinul
asociaţiilor
profesionale 
din spaţiul cultural
francofon

F

Michèle Cartier le Guérinel, 
director executiv FIDEF
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subiecte ce au fost asimilate,
în mod natural, drept preocu-
pări centrale ale FIDEF: acti-
vitatea de traducere, de pre-
gătire şi de evaluare şi spriji-
nire a nevoilor de finanţare a
activităţilor colective în bene-
ficiul membrilor. De aseme-
nea, lucrările comune angaja-
te sunt de natură să răspundă
aspiraţiilor individuale ale
fiecărui organism membru şi
mai ales ale FIDEF.

Obiectivele FIDEF au la
bază, în principal, următoare-
le linii de acţiune: 

F dezvoltarea cooperării
între institutele profesionale
francofone contabile şi de
audit, recunoscute de către
autorităţile publice din ţările
de domiciliu, în domenii rele-
vante ale profesiei pe care o
coordonează şi în special în
ceea ce priveşte: formarea
iniţială, continuă şi acordarea
de calificări, standardele pro-
fesionale şi de control al cali-
tăţii, deontologia şi etica, dis-
ciplina juridică şi contabilă;

F promovarea competenţei,
eticii şi activităţii profesioniş-
tilor contabili, în funcţie de
criterii recunoscute pe plan
internaţional;

F căutarea realizării unei
apropieri mai strânse între
sistemul de învăţământ şi
calificările acordate;

F schimbul de informaţii cu
privire la reglementările şi
practicile naţionale proprii
fiecărei ţări şi între instituţii
similare din alte ţări;

F furnizarea de sprijin în
vederea înfiinţării şi funcţio-
nării organizaţiilor profesio-
nale naţionale, reprezentative
pentru profesiile de contabili-
tate şi audit;

F reprezentarea profesiei
contabile francofone pe lângă
instituţiile internaţionale; în
acest context, FIDEF este
acum prezentă în relaţia cu
IFAC şi IASB.

FIDEF acordă, de asemenea,
o importanţă deosebită diver-
sităţii culturale, care trebuie

luată în considerare de către
organele de normalizare
atunci când reglementează
exercitarea profesiei.

Aceste domenii de activitate
se concretizează prin adresa-
rea de invitaţii de a răspunde
la un număr din ce în ce mai
mare de chestionare care pre-
ced publicarea standardelor şi
la diferite consultări lansate
de aceste organizaţii interna-
ţionale. Obiectivele FIDEF
au fost transpuse, de aseme-
nea, în publicarea unei decla-
raţii, în octombrie 2010, refe-
ritoare la diversitatea cultura-
lă şi la crearea, în octombrie
2012, a unei platforme a
diversităţii culturale din care
fac parte cel puţin câte un
reprezentant din ţările care
vorbesc una dintre cele şase
limbi recunoscute de
Naţiunile Unite.

În vederea realizării obiecti-
velor asumate, FIDEF îşi
dezvoltă activităţile, indivi-
dual sau în parteneriat cu
organismele sale membre, în
domenii precum:

F participarea la activităţi de
coordonare regională, spriji-
nind crearea şi consolidarea
structurilor profesionale; în
acest scop şi în calitatea sa de
organizaţie recunoscută de
IFAC, FIDEF acordă asisten-
ţă membrilor săi în procesul
lor de aderare la IFAC şi de
asigurare a conformităţii cu
Declaraţiile privind Obli -
gaţiile Membrilor IFAC
(SMO-urile);

F organizarea de sau partici-
parea la seminarii, conferinţe
sau congrese; diversitatea
membrilor şi implicarea fie-
căruia permit formularea
unor viziuni şi practici diferi-

dimensiunea profesională a francofoniei
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constituirii unei biblioteci;

F crearea unei platforme teh-
nice unde vor fi elaborate
instrumente care vor răspun-
de nevoilor comune identifi-
cate.

Astfel s-au obţinut rezultate
precum:

F elaborarea de instrumente
şi de materiale-suport care să
vină în sprijinul membrilor ce
doresc să adere la IFAC, prin
intermediul unor sisteme de
diagnostic şi al unor demer-
suri personalizate şi adaptate;

F continuarea planurilor de
acţiune, în cooperare cu
IFAC;

F elaborarea de instrumente
în domenii prioritare precum:
difuzarea şi multiplicarea tra-
ducerilor standardelor şi tex-
telor publicate de IFAC,
IASB, a unor ghiduri de apli-
care, elaborarea de programe
legate de implementarea siste-
melor de calitate (SMO1),
iden tificarea unor module de
formare menite să însoţească
utilizarea diferitelor dispoziti-
ve.

Trebuie menţionat, de aseme-
nea, că este în curs de derula-
re un acord cu IFAC, în
vederea îmbunătăţirii gestiu-
nii şi extinderii numărului de
traduceri în limba franceză.

FIDEF are rolul de a urmări
proiectele derulate în timp de
membrii săi atât în ceea ce
priveşte întărirea guvernanţei
instituţionale, cât şi imple-
mentarea dispoziţiilor Decla -
raţiilor privind Obligaţiile
Membrilor IFAC (SMO-
urile) şi facilitarea stabilirii
unor relaţii privilegiate între
membrii săi, în vederea con-
cretizării unor acţiuni mai
specifice.

lor legate de cultura lingvisti-
că şi juridică. Cultura comu-
nă şi punerea în comun de
experienţe şi viziuni a acestei
comunităţi asigură un progres
mai rapid şi în condiţiile unei
securităţi sporite.

FIDEF îşi derulează acţiunile
având drept referinţă un plan
strategic. Primul de acest fel
se va încheia la finalul acestui
an, 2013, şi un nou program
este în curs de realizare.

În cursul acestor ani au fost
reţinute şi abordate mai multe
axe de acţiune:

F consolidarea recunoaşterii
şi implicării FIDEF în ceea
ce priveşte francofonia; 

F asigurarea unei mai bune
comunicări atât la nivel
intern, cât şi extern, prin, de
exemplu: refacerea site-ului
internet în care au fost insera-
te secţiuni care fac trimitere
la traduceri (unde se regăsesc
documente ale IFAC şi IASB
sau link-uri către acestea), la
pregătire (unde vor fi insera-
te, în timp, informaţii referi-
toare la diferite organisme
membre, privind accesul la
profesie şi pregătirea conti-
nuă), difuzarea unei alerte
electronice, la fiecare 
15 zile, care conţine cinci
informaţii considerate 
importante;

F punerea în comun de in -
strumente cu rol de documen-
tare, care conţin de exemplu:
link-uri care fac trimitere
către site-urile internet pro-
prii ale organismelor mem-
bre, către adrese utile, iar în
cazul anumitor ţări în care
profesia este mai puţin nume-
roasă şi prin urmare dispune
de mai puţine mijloace, acor-
darea de sprijin în vederea

te care vin să îmbogăţească
lucrările desfăşurate cu aceste
ocazii; 

F întărirea legăturilor între
organismele membre; mai
precis, sunt organizate sesiuni
de lucru în cursul cărora au
loc schimburi de experienţă
care le permit participanţilor
să îşi compare practicile sau
le facilitează opţiunile referi-
toare la implementarea unor
anumite sisteme normative;
aceste schimburi au drept re -
zultat oportunităţi de colabo-
rare specifice între membri;

F acordarea de sprijin în
ceea ce priveşte activităţile de
pregătire, adoptarea unor re -
glementări naţionale în con-
formitate cu standardele inter-
naţionale de contabilitate şi
audit.

Printre subiectele abordate în
cadrul reuniunilor organizate
pe marginea sesiunilor insti-
tuţionale ale FIDEF (sau în
cadrul congreselor în care
FIDEF a fost puternic repre-
zentată) putem menţiona : re -
glementarea profesiei, siste-
mul de control al calităţii,
rolul Standardelor Interna ţio -
nale de Raportare Financiară
(IFRS) şi politica de adoptare
a acestora etc.

Miza cu care se confruntă în
prezent membrii FIDEF con-
stă în asimilarea dispozitive-
lor de normalizare care să le
permită recunoaşterea indivi-
duală a competenţelor şi
dreptul de semnătură, la nivel
internaţional, aceasta de pre-
ferinţă într-un context de
adaptare care să le permită
existenţa într-un spaţiu care
tinde să devină internaţional,
dar a cărui armonizare riscă
să aibă loc în ciuda diferenţe-
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melor de învăţământ, fie prin
generalizarea unui sistem de
derogări oferit programelor
universitare universale, fie
prin sprijinirea punerii baze-
lor unei diplome locale (la
nivel naţional sau regional) în
ţările în care o astfel de
diplomă este inexistentă;

F elaborarea unei cartografii
a „mobilităţii profesionale”
prin care să se stabilească
parcursul studiilor care i-ar
permite unui profesionist să
treacă de la un sistem de 
cursuri naţional la altul echi-
valat în spaţiul francofon.

În ceea ce priveşte formarea
continuă, după ce au fost cla-
sificate temele care ilustrează
necesităţile profesioniştilor şi
mai ales după ce s-a notat că
numeroase teme sunt comune
şi că recunoaşterea caracteru-
lui mutual al acestora consti-
tuie o recomandare rezonabilă
capabilă să dezvolte conţinu-
tul acestora, după ce s-a con-
statat că înfiinţarea de centre
dedicate formării continue
este deosebit de dificilă în
anumite ţări, s-a abordat 
mai degrabă ideea acordării
de privilegii unei oferte 
universal accesibile tuturor
profesioniştilor şi elaborării
unui suport de formare la 
distanţă.

Deschiderea unor cataloage
de formare disponibile în
limba franceză la nivelul fie-
cărui membru FIDEF consti-
tuie deja o modalitate de
împărtăşire a cunoştinţelor,
uşor de implementat.

Concluziile formulate pe par-
cursul Conferinţei internaţio-
nale de la Bucureşti au oferit,
de asemenea, ocazia publică-
rii unei note de bune practici
referitoare la relaţiile dintre

mediul universitar şi profesie,
care ar trebui să dea naştere,
în viitorul apropiat, unui prim
proiect de postare pe site-ul
internet al FIDEF a unor arti-
cole redactate de reprezen-
tanţi ai mediului universitar,
în cadrul studiilor de cerceta-
re derulate şi crearea unui
premiu anual care va recom-
pensa cea mai bună publi -
caţie.

După mai mult de treizeci de
ani de istorie, FIDEF trebuie
să se preocupe să îşi păstreze
obiectivul în virtutea căruia a
fost înfiinţată şi, într-un spa-
ţiu în care toţi membrii săi
vor fi atins în curând o serie
de competenţe şi ambiţii
omogene, trebuie identificate
care sunt subiectele şi mijloa-
cele prin care toate acele
lucruri care ne-au adus 
laolaltă vor rămâne de actua-
litate. Temele care au fost
notate în vederea demarării
de noi proiecte, în urma
Conferinţei internaţionale de
la Bucureşti, ne vor ajuta să
răspundem acestei preocu-
pări, căci aceste teme sunt
atemporale.

Printre acestea se numără, de
asemenea, interesul şi abor-
darea comună a marilor su -
biecte sociale care îi vor per-
mite Federaţiei Internaţionale
a Experţilor Contabili
Francofoni să continue să se
dezvolte; tema aleasă pentru
următoarea Conferinţă inter-
naţională, din 2014, răspunde
acestui obiectiv: „Economia
informală, rolul şi misiunea
profesiei” şi ilustrează miza
asumată de toate institutele
noastre membre, de a servi
interesul public.

Traducere şi adaptare
Adriana Spiridon

În cadrul activităţilor de co -
municare şi de creştere a
vizibilităţii, FIDEF a redema-
rat planificarea unei Con fe -
rinţe internaţionale, organiza-
tă o dată la doi ani. Prima
din această serie de acţiuni a
fost realizată în România, în
cooperare cu organizaţiile
locale membre FIDEF (Ca -
mera Auditorilor Financiari
din România şi Corpul Ex -
perţilor Contabili şi Conta bi -
lilor Autorizaţi din România),
care s-au implicat foarte mult
în pregătirea acestui eveni-
ment. Tema aleasă s-a axat
pe cooperarea între mediul
universitar şi profesie, tocmai
pentru a ilustra proiectele pe
care FIDEF îşi propune să le
concretizeze, mai ales în jurul
punctelor cuprinse în planul
său strategic, printre care:
formarea iniţială şi formarea
continuă.

Prin urmare, sunt în curs de
derulare două acţiuni majore,
care au pornit de la dezbateri-
le din cadrul lucrărilor desfă-
şurate pe ateliere, unde apor-
tul reprezentanţilor mediului
universitar din România a
contribuit la îmbogăţirea con-
ţinutului şi a intenţiilor prevă-
zute iniţial.

Astfel, în ceea ce priveşte
formarea iniţială, dintre cele
trei abordări sugerate s-a reţi-
nut o abordare de mijloc
(perspectiva cea mai realistă),
al cărui demers are la bază: 

F luarea în considerare a
diferitelor diplome, în raport
cu modelele determinate atât
de Standardele Internaţionale
de Educaţie (IES) emise de
către IFAC, cât şi de lucrări-
le grupului „conţinutului
comun” (common content):
fie prin perfecţionarea siste-

dimensiunea profesională a francofoniei



În martie 2009, Consiliul pen-
tru Standarde Internaţionale de
Control şi Asigurare (IAASB) a
finalizat proiectul Clarity, care
a urmărit îmbunătăţirea clarită-
ţii şi inteligibilităţii
Standardelor Internaţionale de
Audit (ISA) şi a Standardului
Internaţional privind Controlul
Calităţii 1 (ISQC 1), facilitând
astfel aplicarea lor consecventă.
Acestea au intrat în vigoare
pentru perioade începând cu
sau după 15 decembrie 2009.

Recent, IAASB a publicat un
raport în care sunt sintetizate
concluziile desprinse în urma
unei revizuiri post-implementa-
re a acestui proiect, realizat pe
baza unui sondaj de opinie la
care au răspuns 30 de părţi
interesate: 6 organisme de con-
trol al auditului şi alţi regle-
mentatori, 4 entităţi legislative,
12 firme de contabilitate, 3
auditori din sectorul public, 4
membri IFAC şi o persoană
individuală.

Rezultatele arată că ISA
Clarificate sunt, în general,
înţelese şi au atins scopul pen-
tru care au fost revizuite. 

Totuşi, în mod inevitabil, există
multe sugestii privind îmbună-
tăţirea în continuare a unor
ISA. „Propunerile vor fi folosi-

te pentru realizarea acţiunilor
viitoare ale IAASB, respectiv a
unui proiect de reaşezare a
standardelor în anul 2014. În
plus, IAASB începe să-şi dez-
volte o Strategie şi un Plan de
lucru pentru perioada 2015-
2019, care vor fi prezentate
spre consultare publică”, a pre-
cizat Arnold Schilder, preşedin-
tele IAASB.

Aprecieri asupra
rezultatelor
Pe baza răspunsurilor primite,
au fost sintetizate comentariile
respondenţilor asupra înde -
plinirii scopurilor urmărite 
prin implementarea ISA Cla -
rificate.

Îmbunătăţiri ale ISA: Unii
practicieni au apreciat că
IAASB şi-a atins scopurile prin
revizuirea standardelor şi că
acestea au fost bine primite de
către auditori. O parte dintre
respondenţi au spus că ISA
Clarificate sunt clare şi inteligi-
bile, câţiva au notat că au fost
utile auditorilor pentru a se
concentra mai bine pe zonele
de risc, iar o firmă de audit
consideră că acestea au cunos-
cut o îmbunătăţire semni -
ficativă.

Armonizarea globală a calită-
ţii auditului: Deşi s-a acceptat
faptul că un cadru comun al
standardelor de audit este bene-
fic pentru calitatea auditului pe
plan global, câteva firme de
contabilitate sunt sceptice cu
privire la presupunerea că ISA
ar duce în mod automat la
armonizarea calităţii auditului,
din cauza diferenţelor culturale
şi a stadiului de dezvoltare al
profesiei de audit. Câţiva res-
pondenţi au subliniat necesita-
tea unui sprijin şi a unui trai-
ning pentru firmele de profil,
în special pentru cele mici, în
vederea implementării eficiente
a ISA.

Consecvenţă: Câteva firme de
audit au precizat că aplică con-
secvent standardele ISA
Clarificate, dar că sunt necesa-
re îndrumări suplimentare, pre-
gătire, sprijin metodologic şi
tehnic. Totuşi, un reglementa-
tor a comentat că este îngrijorat
de inconsecvenţa interpretărilor
la nivelul firmelor de audit, iar
unele firme şi-au pus întrebarea
dacă standardele sunt interpre-
tate în acelaşi fel de către
reglementatori şi firmele de
audit. De asemenea, s-a obser-
vat că măsura în care sunt apli-
cate în mod consecvent standar-
dele într-o ţară depinde de
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natura şi amploarea coordonării
la nivel naţional. Câţiva res-
pondenţi şi-au exprimat îndoia-
la că ISA clarificate sunt inter-
pretate la fel în toate ţările şi
sunt preocupaţi de problemele
care au putut apărea la traduce-
re. O firmă de contabilitate a
observat că acest lucru trebuie
să fie abordat prin sprijin sporit
pentru implementare. 

Specificitate: Au existat opinii
diferite cu privire la stabilirea
unui echilibru între principii şi
reguli în cadrul ISA.
Organismele de control al audi-
tului şi alte organisme de regle-
mentare au solicitat cerinţe
suplimentare într-o serie de
standarde. Alţii au considerat
că, în timp ce clarificarea a
ajutat auditorii să înţeleagă ceea
ce au de făcut, acest lucru a
dus la prea multe cerinţe exage-
rat de detaliate, în special pen-
tru auditurile mai mici. Un
organism membru IFAC a con-
siderat că ISA clarificate sunt

prea lungi şi, în unele cazuri,
prea elaborate. Mulţi respon-
denţi, inclusiv firme de audit,
au solicitat îndrumări suplimen-
tare în anumite domenii. Un
organism membru IFAC a fost
de acord că este nevoie de mai
multe îndrumări, dar a conside-
rat că acestea nu ar trebui să
fie obligatorii şi, prin urmare,
să nu fie incluse în standarde.

Revizuirea formatelor ISA:
Deşi s-a susţinut conceptul de a
preciza un obiectiv pentru fie-
care standard, câţiva respon-
denţi nu au fost de acord cu
modul în care s-a realizat acest
lucru, menţionând că obiective-
le sunt doar un rezumat al
cerinţelor şi au valoare adăuga-
tă mică. Un respondent şi-a
exprimat îndoiala cu privire la
folosirea obiectivelor în practi-
că. O firmă de audit a sugerat
ca IAASB să studieze utilizarea
tehnologiei informaţiei (IT),
pentru a face mai uşor de citit
îndrumările de pe lângă cerinţe.

Creşterea volumului docu-
mentaţiei: Au fost exprimate
de către organele de control al
auditului şi de alte organisme
de reglementare preocupări
referitoare la documentaţia de
audit neadecvată. Cu toate
acestea, câţiva respondenţi au
considerat că ISA clarificate au
dus la o creştere inutilă a volu-
mului de documentaţie de
audit, mai ales pentru compa-
niile foarte mici. În timp ce
unii respondenţi au considerat
că documentaţia suplimentară a
clarificat procesul de gândire al
auditorului, unii au fost de pă -
rere că cerinţele de documenta-
re sunt excesive şi conduc la o
mentalitate de conformitate.

Schimbări viitoare: Unii res-
pondenţi au afirmat că nu au
crezut că modificări substanţia-
le ale ISA ar fi justificate sau
benefice şi că, în acest mo -
ment, IAASB ar trebui să se
abţină de la a face modificări
minore la standarde ca urmare
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a acestor constatări. Ei au fost
de părere că realizarea auditu-
lui utilizând ISA clarificate va
continua să se îmbunătăţească
în timp, pe măsură ce auditorii
vor câştiga mai multă experien-
ţă în utilizarea lor. S-a expri-
mat, de asemenea, opinia că
IAASB trebuie să ia în conside-
rare actualizarea unor standarde
care nu au fost recent revizuite,
pentru schimbările intervenite
în mediul de afaceri, cum ar fi
interesul crescut asupra infor-
maţiilor desprinse din situaţiile
financiare, confirmările electro-
nice, schimbări în pro cedurile
de inventariere fizică şi utiliza-
rea de centre de servicii parta-
jate.

În continuare, prezentăm teme-
le-cheie şi temele importante
identificate de IAASB care,
împreună cu altele, mai puţin
semnificative, vor constitui,
probabil, punctul de pornire
pentru acţiunile viitoare ale
organizaţiei. 

Ø ISA 200 Obiective generale
ale auditorului independent
şi desfăşurarea unui audit
în conformitate cu Standar -
dele Internaţionale de
Audit. Mulţi respondenţi au
considerat că este nevoie să
se pună mai mult accent pe
scepticismul profesional în
cadrul ISA, unii menţionând
chiar anumite standarde.

Ø ISA 220 Controlul calităţii
pentru un audit al situaţii-
lor financiare. Organismele
de control în audit şi alte
organisme de reglementare
şi-au exprimat îngrijorarea
că cerinţele din ISA 220 şi
ISQC 1 cu privire la faptul
că procesul de Revizuire a
controlului calităţii misiunii
(EQCR) nu este suficient de
robust.

Ø ISA 240 Responsabilităţile
auditorului privind frauda
în cadrul unui audit al
situaţiilor financiare. Au
fost exprimate preocupări cu
privire la inconsecvenţa
practicilor referitoare la pre-
zumţia unui risc semnifica-
tiv de fraudă pentru recu-
noaşterea veniturilor (în spe-
cial cu privire la gradul de
testare sau, alternativ, res-
pingerea prezumţiei). De
asemenea, s-au exprimat
îndoieli cu privire la abordă-
rile pentru testarea unor
înregistrări contabile.

Ø ISA 315 Identificarea şi
evaluarea riscurilor de
denaturare semnificativă
prin înţelegerea entităţii şi
a mediului său. Au fost
calificate drept teme-cheie
preocupările respondenţilor
vizavi de inconsecvenţa în
natura şi numărul de riscuri
semnificative identificate în
practică. De asemenea, au
existat temeri că cerinţele
pentru obţinerea unei înţele-
geri a controlului intern ar
putea fi dificil de aplicat în
practică. O temă importantă
a fost îndoiala că riscurile
IT ar fi suficient abordate în
cadrul standardului.

Ø ISA 320 Pragul de semnifi-
caţie în planificarea şi des-
făşurarea unui audit. Au
fost exprimate preocupări cu
privire la inconsecvenţa în
determinarea atât a pragului
de semnificaţie, cât şi al
celui de performanţă, pre-
cum şi solicitarea de îndru-
mare suplimentară în
anumite zone.

Ø ISA 520 Proceduri analiti-
ce. S-a exprimat îngrijora-
rea că acest standard nu de -
monstrează suficient efortul
de lucru necesar pentru a se

baza pe procedurile
analitice.

Ø ISA 600 Considerente spe-
ciale – audituri ale situaţii-
lor financiare ale grupului.
Multe probleme au fost ridi-
cate în legătură cu inconsec-
venţa măsurii în care audito-
rul grupului se implică în
activitatea auditorilor pe
componente. Au fost expri-
mate preocupări şi cu privi-
re la aplicarea acestui stan-
dard în ceea ce priveşte: l
Abordarea vizavi de investi-
ţiile de capital materiale; 
l În cazul în care partenerul
de angajament este situat în
altă parte decât locul unde
se realizează marea majori-
tate a activităţii de audit, şi
l Auditurile „Fondului de
fonduri”.

Ø ISA 620 Utilizarea activită-
ţii unui expert din partea
auditorului. Au fost expri-
mate preocupări cu privire
la inconsecvenţa efortului de
muncă al auditorului în rela-
ţie cu activitatea expertului
auditorului.

Rezultatele acestui proiect,
cuantificate prin sondajul de
opinie prezentat, vor reprezenta
o bază importantă în procesul
de planificare a activităţii
IAASB atât pe termen scurt,
cât şi în contextul pregătirii
strategiei pentru perioada 2015-
2019. Răspunsurile primite şi
problemele ridicate vor deter-
mina dacă sunt necesare modi-
ficări suplimentare ale ISA sau
dacă preocupările sunt legate
mai mult de modul de imple-
mentare şi de educare a profe-
sioniştilor din domeniu, caz în
care vor trebui luate măsuri în
această direcţie.

Traducere şi adaptare 
Cristiana Rus
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Contractul este structurat în
două părţi:

A.  Prima parte „Termeni
Comerciali” – reprezintă
contractul cadru de prestări
servicii, care conţine preve-
deri generale referitoare la:

è „IDENTIFICAREA
PĂRȚILOR”

è „OBIECTUL CONTRAC-
TULUI” – cuprinzând clau-
ze cu privire la cadrul legal
general aplicabil, comunica-
rea cu persoanele însărcinate
cu guvernanţa, raportarea la
Raportul administratorilor

è „DURATA CONTRACTU-
LUI”

Auditul va fi considerat înche-
iat pentru exerciţiul financiar
analizat în momentul transmite-

rii Raportului de Audit. După
transmiterea Raportului de
Audit, Prestatorul nu va mai
avea nicio responsabilitate
directă în ceea ce priveşte
situaţiile financiare.

è „ONORARIUL PRESTA-
TORULUI” – se va calcula
în funcţie de numărul esti-
mat de ore ce urmează a fi
lucrate de personalul impli-
cat în audit şi de pregătirea
acestuia. Se vor menţiona
totodată termenele la care
vor fi emise/plătite facturile
(se vor avea în vedere
prevederile Codului etic),

è „CLAUZE FINALE” – se
vor stabili persoanele res-
ponsabile din partea audito-
rului şi a clientului pentru a
purta corespondenţa şi a

efectua notificările în scris
între cele două părţi.

B. Cea de-a doua parte –
„Termeni şi Condiţii
Standard pentru Audit” –
cuprinde în detaliu aspecte
specifice angajamentelor de
audit statutar/financiar, care
se referă la:

è DESCRIEREA AUDITU-
LUI ŞI OBLIGAŢIILE
AUDITORULUI FINAN-
CIAR

În acest capitol din contractul
de prestări servicii se descrie
responsabilitatea auditorului de
a raporta către acţionari/aso-
ciaţi/consiliu de administraţie
dacă, în opinia sa, situaţiile
financiare oferă o imagine fide-
lă, în toate aspectele semnifica-
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MODELUL
contractului de prestări 

servicii pentru efectuarea
unui audit statutar/financiar

În luna mai 2013, la propunerea unui grup de auditori financiari şi cu sprijinul
unor specialişti din firma de audit PricewaterhouseCoopers, Camera Audito -
rilor Financiari din România prin departamentele sale de specialitate a elabo-
rat un model de contract de prestări servicii pentru realizarea auditului statu-
tar/financiar. Modelul contractului poate fi consultat pe site-ul CAFR la sec -
ţiunea „Membri à Activităţi în sprijinul membrilor à Materiale publicate pen-
tru membri”.

Daniela Ştefănuţ, consilier juridic, CAFR

Alice Petcu, consilier economic, CAFR
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tive, asupra poziţiei financiare
a Clientului. Prestatorul va
întocmi un raport al auditoru-
lui, care poate include o opinie
fără rezerve, cu rezerve, con-
trară sau imposibilitatea expri-
mării unei opinii. 

Totodată, se va specifica faptul
că serviciile prestate de auditor
se realizează în conformitate cu
Standardele Internaţionale de
Audit, precum şi obligaţia audi-
torului de a obţine dovezi adec-
vate şi suficiente pentru a-i per-
mite să formuleze concluzii
rezonabile.

è UTILIZAREA OPINIEI
DE AUDIT / RAPORTU-
LUI DE AUDIT

Se va menţiona utilizarea
raportului de audit al
Prestatorului exclusiv de către
cei cărora li se adresează.

è ONORARIUL PRESTATO-
RULUI ŞI PLATA ACES-
TUIA

Acest capitol cuprinde informa-
ţii referitoare la onorariul stabi-
lit prin contract. O parte din
aceste informaţii se pot regăsi
şi în prima parte – „Termeni
comerciali” – a contractului
cadru de prestări servicii.
Totodată, se poate menţiona că
orice activităţi efectuate de
auditor la solicitarea clientului,
legate de alte obiective, care nu
sunt prevăzute în contract, vor
fi plătite de client, suplimentar,
conform tarifelor obişnuite ale
auditorului.  

è OBLIGAŢIILE BENEFI-
CIARULUI

Clauze care ar trebui introduse
în acest capitol:

l Conducerea clientului
este responsabilă pentru

întocmirea şi prezentarea
fidelă a situaţiilor finan-
ciare;

l Conducerea clientului
este responsabilă pentru
punerea la dispoziţia
auditorului, în timp util
şi în forma solicitată, a
tuturor evidenţelor conta-
bile ale clientului, pre-
cum şi a altor informaţii
şi evidenţe relevante;

l Clientul este responsabil
pentru respectarea legi-
slaţiei fiscale din
România în ceea ce pri-
veşte întocmirea şi depu-
nerea declaraţiilor fiscale
la termenele legale, pre-
cum şi în ceea ce priveş-
te plata la scadenţă a
impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor prevăzute
de lege;
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l Clientul înţelege şi

acceptă faptul că audito-
rul poate întârzia sau
suspenda, integral sau
parţial, executarea obli-
gaţiilor asumate prin
contract, printr-o simplă
notificare, în cazul în
care îşi încalcă responsa-
bilităţile asumate prin
contract.

è LIMITAREA RĂS PUN -
DERII PRESTATO-
RULUI 

Acest capitol stabileşte limita
absolută a răspunderii auditoru-
lui conform contractului şi fap-
tul că orice altă răspundere este
în mod expres exclusă.
Răspunderea auditorului nu
poate depăşi contravaloarea a
trei onorarii de audit stabilite
prin contract (pentru auditul
situaţiilor financiare ale societă-
ţilor care nu sunt cuprinse în
categoria entităţilor publice) sau
contravaloarea a cinci onorarii
de audit stabilite prin contract
(pentru auditul statutar/finan-
ciar al entităţilor de interes
public plătit) pentru serviciile
în legătură cu care au apărut
motivele de angajare a răspun-
derii auditorului, cu excepţia
cazurilor de intenţie sau de
culpă gravă a auditorului.

è CONFIDENŢIALITATE

Auditorul se asigură că toţi
membrii echipei de audit vor
respecta cu stricteţe Codul etic
al profesioniştilor contabili.
Astfel, clauza de confidenţiali-
tate va continua să producă
efecte timp de doi ani de la
încetarea contractului.

Totodată, este bine să se 
specifice cazurile în care infor-
maţiile colectate pe parcursul
prestării serviciilor ce fac

obiectul contractului pot fi
divulgate.

è CLAUZE PRIVIND
ÎNCETAREA CONTRAC-
TULUI

Se vor menţiona situaţiile în
care contractul de prestări ser-
vicii de audit statutar/financiar
poate înceta:

l prin acordul scris al
ambelor părţi;

l prin denunţarea unilate-
rală;

l prin îndeplinirea obiectu-
lui contractului;

l în cazuri de forţă majoră
sau în alte cazuri expres
prevăzute de legea româ-
nă pentru încetarea con-
tractului;

l atunci când auditorul are
dreptul de a rezilia con-
tractul ca urmare a fap-
tului că:

- Clientul i-a furnizat
informaţii  care nu
sunt credibile în sco-
pul auditului;

- Clientul l-a împiedi-
cat să efectueze pro-
cedurile necesare de
audit;

- Clientul nu-i acordă
asistenţa necesară
pentru desfăşurarea
serviciilor prevăzute
prin contract;

- Clientul nu îndepli-
neşte sau nu îndepli-
neşte la timp şi/sau în
mod corespunzător
oricare dintre obliga-
ţiile asumate prin
contract. 

Aceste prevederi constituie un
minim de cerinţe ce pot fi

incluse în contractul de audit,
ele nefiind restrictive. 

Totodată, contractul mai poate
conţine prevederi, clauze
referitoare la:

è Dreptul de proprietate inte-
lectuală

Documentele de lucru şi dosa-
rele auditorului create în timpul
auditului, inclusiv documentele
sau dosarele pe suport electro-
nic, sunt proprietatea exclusivă
a auditorului. Drepturile de
proprietate intelectuală asupra
rapoartelor şi materialelor
întocmite în baza contractului
se nasc şi rămân în patrimoniul
auditorului, chiar şi după achi-
tarea onorariilor. În cazul în
care auditorul a creat programe
informatice, inclusiv foi de cal-
cul, documente, baze de date şi
alte instrumente pe suport elec-
tronic pentru a-i fi de folos în
cadrul proiectului său, acestea
se pot pune la dispoziţie „ca
atare” numai pentru uzul clien-
tului şi nu trebuie distribuite
sau făcute cunoscute niciunui
terţ. Orice program informatic
creat special pentru uzul bene -
ficiarului va face obiectul unui
contract separat.

è Comunicarea pe suport
electronic

Pe parcursul derulării contrac-
tului, părţile pot dori să comu-
nice pe cale electronică.  Cu
toate acestea, transmiterea de
informaţii pe cale electronică
nu poate fi garantată a fi  sigu-
ră sau lipsită de erori. În acest
sens, este bine ca părţile împli-
cate în contract să convină 
utilizarea unor proceduri rezo-
nabile din punct de vedere
comercial pentru a efectua veri-
ficări ale sistemelor
informatice.
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è Clauza de fidelitate

Exprimă obligaţia clientului ca,
pe o perioadă de un an de la
data raportului de audit, să nu
facă nicio ofertă de angajare şi
să nu încheie niciun contract cu
nici un angajat actual sau un
fost angajat sau subcontractant
al auditorului fără a avea în
prealabil acordul scris al
acestuia.

è Protecţia datelor 

Clientul este de acord că audi-
torul poate colecta, stoca, dez-
vălui şi transfera la nivel inter-
naţional date cu caracter perso-
nal referitoare la angajaţii,
reprezentanţii, contractanţii,
clienţii săi, precum şi la alte
persoane, în scopul prestării de
servicii asumate conform con-
tractului, respectând cerinţele
de confidenţialitate.

è Alte clauze

Asistenţa la întocmirea situaţii-
lor financiare nu face parte din
misiunea de audit, dar auditorul
poate sfătui clientul cu privire
la  principiile contabile aplica-
te, în special în zonele proble-
matice, sugerându-i ajustări 
pe care poate să le aibă în
vedere.

Prin contract se va menţiona că
un audit nu este neapărat con-
ceput să identifice deficienţele

semnificative ale sistemului
financiar de control intern al
clientului.  Cu toate acestea,
auditorul va raporta în scris
conducerii clientului, în urma
finalizării procedurilor de
audit, asupra acelor deficienţe
semnificative din sistemele 
contabile şi de control intern
ale clientului, precum şi 
asupra altor probleme legate 
de activitatea acestuia din urmă
care i-au atras atenţia în cursul
normal al activităţii de audit.
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Contractul este orientativ pentru auditorii financiari,
deci este dat cu titlul de exemplu şi nu este impus ca
model obligatoriu de urmat. Este la latitudinea fiecă-
rui auditor financiar să aleagă forma şi conţinutul
contractului de prestări servicii, clauzele contractuale
pe răspunderea sa şi potrivit negocierilor cu clientul.



Lucrarea cuprinde:

Standardele Internaţionale de Audit (ISA),

Standardul Internaţional privind Controlul Calităţii (ISQC),

Nota Internaţională privind Practica de Audit (IAPN),

Standardele Internaţionale privind Misiunile de Revizuire (ISRE),

Standardele Internaţionale privind Misiunile de Asigurare (ISAE),

şi

Standardele Internaţionale privind Serviciile Conexe (ISRS).
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Manualul poate fi achiziţionat
de la Camera Auditorilor Financiari din România.

Manualul de
Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii,

Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare
şi Servicii Conexe

Sub egida CAFR, a apărut în limba română




