


Detalii, pe site-ul CAFR: www.cafr.ro

În perioada octombrie-noiembrie 2014 Camera Auditorilor Financiari
din România organizează cursurile de pregătire profesională anuală

organizate în sistem clasic pentru auditori.
Cursurile se realizează prin predarea directă de către lector, în săli de curs.

Auditorii participanţi pot adresa direct întrebări lectorilor
şi vor primi răspunsuri şi/sau explicaţii suplimentare.

Important pentru auditorii financiari!
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Centrele şi perioadele în care se organizează cursuri în sistem clasic pentru
auditorii financiari:
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onferinţa anuală a Camerei
Auditorilor Financiari din România
s-a desfăşurat la 27 septembrie
2014, la Hotel Ramada Parc din
Bucureşti. La conferinţă au partici-
pat membri cu drept de vot, desem-
naţi conform normelor de reprezen-
tare aprobate de Cameră, precum şi
invitaţi.

Deschizând lucrările Conferinţei, 
prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele
Camerei Auditorilor Financiari din România,
a salutat participanţii şi invitaţii care au
reprezentat instituţii şi organisme profesiona-
le cu care Camera are apropiate legături de
colaborare. Au fost transmise mesaje de salut
din partea unor instituţii sau organizaţii pro-
fesionale. 

C
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Adrian Vascu,
preşedintele Aso -
ciaţiei Naţionale a
Evalu atorilor Auto -
rizaţi din România

„Sunt onorat să mă aflu în rândul colegilor de
breaslă şi de profesii liberale. Mesajul pe care
vreau să îl transmit este legat de experienţa pe
care ANEVAR o are şi am constatat în ultima
perioadă că vorbim foarte mult între noi în inte-
riorul profesiei şi al organizaţiei, ajungând să
avem acelaşi limbaj. Ceea ce nu este rău, dar am
constatat că nu prea ne înţelege publicul. Nu ne
prea înţeleg clienţii pentru care lucrăm şi de
aceea am decis să încercăm să transmitem, ca
profesie, nişte mesaje către public, astfel încât să
ne fie mai uşor nouă, celor care lucrăm, fiecare
în profesia din care trăim. Pentru că sunt diverse
confuzii în piaţă. 

Am constatat că, printre altele, criza a dus la o
selecţie a evaluatorilor, a auditorilor financiari nu
pe criterii profesionale, ci pe criteriul preţ, ceea
ce a condus la o scară foarte periculoasă. Cei
care ne selectează nu sunt profesionişti, preţurile
cu care suntem plătiţi sunt mici, termenele care
ni se cer sunt înguste, calitatea pe care o reali-
zăm este bună, dar toată această spirală a condus
la o scădere a respectului pe care publicul îl are
faţă de noi, ca profesie. Şi atunci cred că este
bine să strângem rândurile acolo unde avem zone
comune, astfel încât să reuşim să câştigăm res-
pectul de care aceste profesii au nevoie în piaţă,
pentru că fără noi nu se poate într-un asemenea
mediu.

Vă vorbesc din poziţia cunoscătoare a pieţei eva-
luării, pe care încercăm să o menţinem la nivelul
ei. Pe de altă parte, făcând parte şi din KPMG,
înţeleg ce înseamnă rolul auditorului financiar şi
intersecţia cu zona de evaluare. Apelul pe care îl
facem este ca noi, ca profesionişti, să milităm
pentru câştigarea respectului fiecăruia, noi, ca
organizaţie, onorând valoarea.”

Lazăr Balaj,
membru al
Consiliului Superior
al Consiliului pen-
tru Supravegherea
în Interes Public a
Profesiei Contabile

„Îmi face o deosebită plăcere să adresez un salut
călduros tuturor participanţilor la Conferinţa ordi-
nară anuală a Camerei Auditorilor Financiari din
România. 

Permiteţi-mi să urez succes lucrărilor acestei
Conferinţe din partea mea şi a membrilor
Consiliului Superior al Consiliului pentru
Supravegherea în Interes Public a Profesiei
Contabile din România. Ştim că acest eveniment
este unul foarte important pentru dvs. deoarece în
acest an aveţi posibilitatea să alegeţi membrii
Consiliului dumneavoastră, care să vă reprezinte
interesele în următorii trei ani. Mai mult decât
atât, CAFR împlineşte 15 ani de existenţă, fiind
aşadar şi o ediţie jubiliară. Apreciem ca pozitiv
faptul că organismul dvs. profesional a imple-
mentat încă de la început prevederile Directivei
europene în domeniul auditului statutar, consti-
tuindu-se, încă din start, într-o profesie care a
funcţionat după standardele profesionale interna-
ţional recunoscute. 

Aşa cum ştim cu toţii, trăim într-o lume tot mai
globalizată, în care schimbările au devenit facto-
rul comun. Directiva europeană care reglementa
activitatea de audit statutar la momentul înfiinţării
Camerei a fost valabilă mai mult de 20 de ani. În
2006 a fost înlocuită şi acum, după nici zece ani,
s-a modificat substanţial. Organismele de supra-
veghere în domeniul auditului statutar au fost
introduse încă din 2006. În acest context, aşa
cum ştiţi, a fost înfiinţat în 2008 Consiliul pentru
Supravegherea în Interes Public a Profesiei
Contabile din România, ca principală structură
operaţională în cadrul sistemului naţional de
supraveghere publică a activităţii de audit statu-
tar. Reamintim că rolul său este de a asigura
îmbunătăţirea activităţii de audit şi, prin urmare,
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de a contribui semnificativ la creşterea credibili-
tăţii situaţiilor financiare auditate, având, prin
urmare, acelaşi obiectiv ca şi al auditului, aşa
cum este acesta statuat în ISA 200. 

Înfiinţarea instituţiilor de supraveghere a fost
necesară deoarece s-a considerat că autoregle-
mentarea profesiei nu răspunde, în totalitate, inte-
resului public întrucât organismele profesionale
caută, cum este şi normal, să protejeze interesele
propriilor membri. CSIPPC nu şi-a propus şi nici
legea nu îi dă dreptul să vă spună ce să faceţi.
CSIPPC are în principal rolul de a veghea asupra
calităţii activităţii de audit statutar, dar şi al
supravegherii modului în care persoanele alese de
dvs. să vă conducă se descarcă de responsabilită-
ţile pe care le au pe domeniile de competenţă ale
CSIPPC. Este un moment bun să reflectaţi asupra
faptului că acest organism serveşte în ultimă
instanţă şi interesului dumneavoastră.” 

Marius
Vorniceanu,
consilier la 
Curtea de Conturi 
a României 

În salutul preşedintelui Curţii de Conturi a
României, Nicolae Văcăroiu, transmis de Marius
Vorniceanu, se spune:

„Curtea de Conturi a României are atribuţii bine
definite prin Legea nr. 94/1992, republicată şi
este instituţia care exercită controlul asupra
modului de formare, administrare şi întrebuinţare
a resurselor financiare ale statului, asupra contu-
rilor de execuţie ale ordonatorilor de credite, asu-
pra modului de constituire a veniturilor care for-
mează bugetul de stat. Din punct de vedere pro-
fesional, activitatea de audit a Curţii de Conturi a
României este foarte asemănătoare cu activitatea
pe care o desfăşoară membrii Camerei
Auditorilor Financiari din România. Şi unii şi
alţii au reguli precise, pornind de la reglementări-
le proprii, codul de conduită fiind construit pe
aceleaşi principii şi la unii şi la alţii. Standardele
de audit pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea
şi auditorii Curţii de Conturi a României şi cei ai

Camerei Auditorilor Financiari din România au
aceeaşi bază, aceleaşi reguli, aceleaşi principii.
Activitatea celor două instituţii este complementa-
ră, deoarece în multe cazuri ne regăsim pe ace-
leaşi paliere ale auditului. La instituţiile publice,
la activităţile care privesc auditarea proiectelor
finanţate din fonduri europene, în special, şi unii
si alţii au un rol, o responsabilitate deosebită.
Având în vedere numai câteva din argumentele
precizate mai sus, la data de 27 februarie 2014  a
fost încheiat un Protocol de colaborare între
Curtea de Conturi a României şi Camera
Auditorilor Financiari din România, realizat în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de
Urgenţă nr. 90/2008 privind auditul statutar al
situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor finan-
ciare anuale consolidate şi supravegherea în inte-
res public a profesiei contabile. Conducerea
Curţii de Conturi a României a apreciat şi apre-
ciază în continuare activitatea deosebită şi plină
de responsabilitate a auditorilor financiari,
membri ai CAFR. Reprezentăm instituţia care
înţelege poate cel mai bine rolul CAFR în socie-
tatea românească colaborând permanent cu dum-
neavoastră în interesul nostru general.” 

Alic Deli Maria,
membru al Consiliului
Naţional al Uniunii
Naţionale a Prac -
ticienilor în Insolvenţă
din România

„În numele Consiliului Naţional de conducere al
UNPIR vă mulţumesc, mai întâi pentru invitaţia
de a participa la acest important eveniment.
Permiteţi-mi să transmit felicitările noastre
Camerei Auditorilor Financiari din România pen-
tru întreaga activitate desfăşurată până acum şi
pentru modalitatea prin care a reuşit să se impună
atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional.
Profesia de practician în insolvenţă şi cea de
auditor financiar sunt profesii liberale comple-
mentare, de altfel, la ora actuală există un număr
mare de auditori financiari care deţin şi calitatea
de practician în insolvenţă. UNPIR, în cei 15 ani
de existenţă, a devenit un organism puternic,
numărând peste 3200 de membri. Activitatea şi
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Ø Raportul de activitate al
Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari 
din România pe anul 2013

După cum cunoaşteţi, în anul 2013
am desfăşurat împreună cu dumnea-
voastră o multitudine de activităţi.
Asupra câtorva mai importante mă
voi referi în cele ce urmează.

Astfel, am reuşit să traducem
Manualul de reglementări interna-
ţionale de control al calităţii, audit,
revizuire, alte servicii de asigurare
şi servicii conexe pe care dumnea-
voastră îl folosiţi în activitatea de zi

cu zi. De asemenea, am tradus ulti-
ma ediţie a Codului Etic, emis de
IFAC, ai cărui membri suntem. 

Am avut chiar plăcerea să mă întâl-
nesc săptămâna trecută cu preşedin-
tele IFAC la o conferinţă internaţio-
nală la Atena, organizată de colegii
noştri greci şi am constatat că sun-
tem bine apreciaţi, la fel ca şi alţi
colegi din zona noastră, ca fiind un
organism activ şi care coagulează
auditorii din zonă. 

În anul 2013 am purtat discuţii cu
membrii CAFR pe zone geografice
privind proiectele de reglementări

europene în domeniul auditului. Am
ajuns împreună la un punct de vede-
re pe care l-am transmis la FEE.
Acum avem de a face cu un produs
finit, noua Directivă europeană,
care urmează a fi adoptată şi adap-
tată. Am rugat Ministerul
Finanţelor Publice ca la transpune-
rea actualei  Directive să se aibă în
vedere şi aspectul deosebit de
important al limitelor minime obli-
gatorii pentru un audit financiar nu
numai pentru piaţa de audit, dar şi
pentru cunoaşterea situaţiei entităţi-
lor din economie. Aşa cum reiese
dintr-o cercetare empirică pe care
am făcut-o, din 600.000 de entităţi
care sunt înregistrate la Registrul
Comerţului noi audităm doar 1,8%.

Tot în anul la care ne referim am
demarat discuţiile cu Ministerul
Fondurilor Europene şi am încheiat
acel protocol, care este şi astăzi în
vigoare, prin care am încercat să
ridicăm din punct de vedere al cali-
tăţii auditurile pe care le efectuăm
la proiectele cu finanţare europeană. 

Am deschis, după cum bine ştiţi, o
nouă reprezentanţă la Cluj-Napoca.
Apreciem că este un lucru cu care
ne mândrim în acest mandat scurt,
pe lângă cea înfiinţată la Braşov tot
în acest răstimp. Prin această măsu-
ră am încercat să fim mai aproape
de dumneavoastră în zonele unde vă
desfăşuraţi activitatea. În acest mod
am acoperit zona centrală şi zona de

rezultatele UNPIR au fost recunoscute pe plan
internaţional prin faptul că, începând cu anul
2000, organizaţia noastră este membră INSOL
EUROPE. 

Preocuparea permanentă a UNPIR este pregătirea
profesională continuă, care are drept scop dezvol-
tarea şi menţinerea competenţei profesionale în
vederea furnizării unor servicii de calitate care să

contribuie la creşterea prestigiului profesiei de
practician în insolvenţă. Nu vreau să închei înain-
te de a mulţumi Camerei Auditorilor Financiari
din România, în special domnului preşedinte,
prof. univ. dr. Horia Neamţu, pentru modul efi-
cient în care am colaborat până acum, colaborare
care suntem siguri că va continua în aceeaşi notă
şi în viitor, în interesul celor două profesii 
liberale.” 
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nord-vest a ţării, zona de nord-est
fiind deja acoperită prin reprezen-
tanţa de la Iaşi. 

De asemenea, profesia noastră a
fost prezentă activ la toate eveni-
mentele naţionale şi internaţionale. 

Din punct de vedere al numărului
de membri, la 31 decembrie 2013
erau 4219 persoane fizice, 969 de
firme şi 1700 de stagiari. Numai în
2013 un număr de 448 de persoane
au devenit stagiari în activitatea de
audit şi aici o pondere însemnată au
deţinut-o cei peste 200 de auditori
publici externi de la Curtea de
Conturi care s-au înscris fără testul
de acces la stagiu. 

După cum vedeţi, trendul de
înscrieri este descrescător, având în
vedere şi restricţiile pe care le
întâmpinăm în piaţa de audit, iar
una din cauze este cea menţionată
puţin mai înainte. Ne străduim să
lărgim această sferă, chiar am intro-
dus recent la Senat un proiect de
lege care să mai permită auditorilor
financiari două activităţi, sper ca
astfel auditorii să fie antrenaţi şi în
alte genuri de activităţi, cum ar fi
misiuni de compilare şi misiuni de
diagnostic financiar.   

În perioada pe care o analizăm am
avut şi două sesiuni de examene de
competenţă, deci de atribuire a cali-
tăţii de auditor financiar. De aseme-
nea, am echivalat testul de acces la
stagiu în baza prevederilor Directi -
vei pentru auditorii publici de la
Curtea de Conturi, pentru absolven-
ţii ACCA şi pentru cei care se înca-
drează în prevederile Protocolului
pe care îl avem cu CECCAR. 

În legătură cu pregătirea profesiona-
lă, după cum bine ştiţi, ne aflăm în
al doilea an în care am introdus sis-
temul de pregătire e-learning, care
a avut succes şi pentru care am pri-
mit multe solicitări din partea dum-
neavoastră, întrucât este mai puţin
costisitor, este mai uşoară accesarea

pe calculator de la domiciliu, pon-
derea între cele două sisteme – cla-
sic şi e-learning -  fiind cam de
jumătate-jumătate. S-au organizat
cursuri suplimentare pe diverse
teme, precum şi o serie de manifes-
tări profesionale, cum a fost cea din
aprilie 2013 cu prilejul Conferinţei
anuale la care a participat ca invitat
preşedintele Camerei Auditorilor
Publici din Germania. 

În ceea ce priveşte Ziua Naţională a
Auditorului Financiar din România,
am marcat şi în anul precedent
această sărbătoare prin manifestări
organizate în timpul cursurilor care
s-au ţinut la aceea dată. 

De asemenea, am avut întâlniri pe
zone la Cluj-Napoca, Oradea şi
Baia Mare, unde au fost dezbătute
teme de interes pentru profesia
noastră, am participat la Ziua
Profesiilor Liberale, la seminarii
care sunt considerate pregătire pro-
fesională nestructurată, la seminarii-
le organizate de ACCA, cu care
avem foarte bune relaţii de colabo-
rare. Recent, am semnat cu condu-
cere a ACCA un Acord pentru pre-
lungirea colaborării noastre în
domeniul pregătirii profesionale
continue. Pentru membrii noştri
am întreprins asemenea acţiuni atât

la nivel central, dar şi la nivelul
celor trei reprezentanţe zonale. 

După cum spuneam, am demarat şi
am încheiat la sfârşitul anului 2013
discuţiile cu Ministerul Fondurilor
Europene, iar la începutul anului
2014 s-a încheiat Protocolul pe care
îl cunoaşteţi şi care în prezent îşi
produce efectele.

Se cunoaşte că prin Departamentul
de Monitorizare şi Competenţă
Profesională  ne pronunţăm asupra
calităţii activităţii dumneavoastră.
Acest departament a avut o activita-
te intensă în 2013 şi, în continuare,
va avea o activitate desfăşurată în
acelaşi ritm. În legătură cu califica-
tivele acordate în urma inspecţiilor
efectuate se observă că în anul 2013
comparativ cu anii anteriori se men-
ţin la acelaşi nivel calificativele A şi
B - 83%,  respectiv 78% din totalul
celor inspectaţi. 

Referitor la onorariu, comparativ cu
anul anterior onorariul maxim la
nivelul firmelor a fost mai mic cu
52%,  iar la persoanele fizice mai
mic cu 43% faţă de anul 2012.
Onorariile, ca nivel mediu, sunt
rezultatele rapoartelor pe care le
primim  de la dumneavoastră şi au
fost prelucrate pentru a vă fi pre-
zentate. 
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Legat de activitatea pe care o desfă-
şoară Departamentul de Etică se
observă că am fost nevoiţi să sanc-
ţionăm cu avertisment 85 de audi-
tori pentru neîndeplinirea obligaţii-
lor faţă de Cameră, s-a retras calita-
tea de auditor financiar pentru 172
de auditori cu respectarea întregii
metodologii şi suspendarea dreptu-
lui de exercitare a activităţii pe o
perioadă de şase luni pentru o firmă
de audit financiar.

Tot în legătură cu activitatea
Departamentului de Etică am avut
în vedere o serie de obiective legate
în special de Codul Etic al
Profesioniştilor Contabili. 

În perioada analizată Consiliul a
emis o serie de hotărâri prin care 
s-au aprobat o serie de aspecte care
ne interesează în activitatea de zi cu
zi, norme privind revizuirea calită-
ţii, norme legate de numărul minim
de ore pentru finalizarea unei
misiuni de audit pentru ISRS 4400,
pentru stoparea practicării unor pre-
ţuri de dumping.

Am avut relaţii de colaborare foarte
bune cu toate organismele care
funcţionează în ţara noastră şi spe-
răm să le îmbunătăţim. Fac o men-
ţiune specială în ceea ce priveşte
îmbunătăţirea relaţiilor cu CSIPPC
şi sunt convins că în perioada urmă-
toare vom găsi împreună un mod de
colaborare care să fie în sprijinul
profesiei şi al creşterii calităţii acti-

vităţii de audit statutar. 

Legat de activitatea publicistică a
Camerei în anul 2013, aceasta a
continuat foarte bine cu cele două
reviste „Audit Financiar” şi „Prac -
tici de Audit”, care vă sunt cunos-
cute şi, de asemenea, a fost publicat
Manualul de reglementări internaţio-
nale emis de IFAC prin IAASB,
ediţia 2012 şi Codul Etic al Profe -
sio niştilor Contabili, care este dispo-
nibil în format electronic pe site-ul
Camerei tuturor membrilor CAFR. 

Ne propunem ca, în viitor, să fie
deschise cel puţin încă două repre-
zentanţe în zone de mare interes,
cum ar fi de pildă, la Timişoara, un
centru universitar puternic şi recu-
noscut, precum şi în alte zone, după
cum va hotărî viitorul Consiliu. 

Colaborarea cu organizaţiile inter-
naţionale a fost foarte bună, am
participat permanent la întâlnirile
organizate de Federaţia Europeană a
Experţilor Contabili, de IAAER, la
EFRAG, şi la Comisia Europeană
cu dezbateri legate de reforma poli-
ticii de audit. 

Avem relaţii foarte bune şi proto-
coale încheiate cu colegii noştri din
Europa, în special. Dezvoltarea şi
promovarea acestor relaţii a consti-
tuit o preocupare pentru Consiliul
nostru şi sper să fie şi pentru viito-
rul Consiliu, pentru că este foarte
important să fim prezenţi la întâlni-

rile profesionale la nivel internaţio-
nal spre a fi cunoscuţi şi a ne aduce
contribuţia la îmbunătăţirea regle-
mentărilor care privesc profesia
noastră.

Am participat, ca organizatori ai
unor evenimente internaţionale.
Astfel, am avut  o colaborare cu
Banca Mondială, cu sediul la
Viena, împreună cu care am organi-
zat la Bucureşti o întâlnire intere-
santă cu tema: „Comitetul de audit
– o relaţie cheie în raportarea finan-
ciară”, pentru care am fost foarte
bine apreciaţi de colegii şi de parte-
nerii noştri. 

În acelaşi context, a fost organizată
întâlnirea internaţională cu tema:
„Beneficiile utilizării standardelor
internaţionale de audit şi propunerile
actuale pentru reforma auditului”,
precum şi atelierul cu tema: 
„Pro vo cări actuale ale profesiei de
audit”. 

Aşa cum am menţionat şi în
Raportul care v-a fost distribuit în
format tipărit, vă rog să fiţi încre-
dinţaţi că acest Consiliu care îşi
încheie astăzi mandatul a apărat cu
fermitate interesele auditorilor
financiari, având convingerea că
toate  deciziile pe care a trebuit să
le adopte au fost luate cu bună cre-
dinţă, cu grija majoră de a utiliza
cu folos resursele materiale şi finan-
ciare pe care le-a avut în gestiune. 
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Bilanţul la 31 decembrie 2013 arată
astfel. Poziţia de active imobilizate
are o creştere. În principal, aceasta
se bazează pe creşterea imobilizări-
lor corporale, întrucât au fost ree-
valuate clădirile. Indicatorul „total
active” are, de asemenea, o creşte-
re, bazată pe acelaşi algoritm, de
reevaluare. Capitalurile proprii, în
consecinţă, reflectă aceeaşi tendinţă.

Situaţia pasivelor este prezentată
comparativ cu perioada precedentă:
sumele sunt echivalente, capitalurile
proprii au o creştere bazată tot pe
reevaluare.

Datoriile au o scădere, iar venitu ri le
în avans reprezintă o poziţie nesem-
nificativă, având în vedere cifra.

Contul de rezultat financiar, prezen-
tat în comparaţie cu anul 2012,
arată o anumită dinamică. La capi-
tolul de venituri, clasificate după
natura lor, veniturile din activităţi
fără scop patrimonial înregistrează

o uşoară creştere, bazată în special
pe cotizaţii şi contribuţii băneşti.

Cheltuielile fără scop patrimonial au
cunoscut, de asemenea, o creştere
şi rezultatul activităţilor fără scop
patrimonial a suportat o descreştere,
care este echilibrată de alte activi-
tăţi. Veniturile din activităţile eco-
nomice au o uşoară creştere, iar
cheltuielile privind activităţile eco-
nomice – la fel. 

În privinţa veniturilor din dobânzi,
plasamentele nu au mai fost atât de
eficiente ca în perioadele trecute,
când ne-au adus multe venituri. La
partea de venituri din cotizaţii şi
contribuţii băneşti se observă o
creştere care, procentual, nu este
foarte mare, dar trendul este bun. 

În legătură cu situaţia cheltuielilor,
aşa cum apar în contul de profit şi
pierdere, la 31 decembrie 2013, în
comparaţie cu 2012, sunt prezentate
pe natură – cheltuieli din activităţi
economice, din amortizare, cotizaţii

şi contribuţii la organismele profe-
sionale interne şi internaţionale  –
acestea s-au dublat faţă de perioada
precedentă, reprezentând pentru noi
o povară, pe care am reuşit s-o aco-
perim prin venituri.

Cheltuielile cu personalul de aseme-
nea  marchează o creştere, întrucât
a fost şi o creştere de personal.
Cheltuielile cu lucrările şi serviciile
către terţi sunt sub nivelul anului
2012, iar cheltuielile cu stocurile
sunt nesemnificative şi ele provin în
principal din reviste, cărţi, alte
materiale ş.a.

În ceea ce priveşte execuţia bugetu-
lui de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2013, activităţile au clasificaţie
pe natura de venit. Avem o realiza-
re bună pe venituri din activităţi
economice, dar, ca valori absolute,
nu sunt semnificative.

În ceea ce priveşte cheltuielile, exe-
cuţia bugetară a anului 2013, la gra-
dul de realizare suntem poziţionaţi
într-un procent rezonabil.

Cheltuielile cu amortizarea şi cele
neprevăzute au scăzut. Reprezen -
tanţele zonale au făcut economii, ca
de obicei, iar cheltuielile economi-
ce, la fel, sunt sub 100%.

Rezultatul curent, pe total, este
101%.

În proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2014, prezen-
tat în comparaţie cu 2013, se obser-
vă o creştere la veniturile totale,
bazate pe cotizaţii şi contribuţii şi
prin taxe de înregistrare în condiţii-
le aderării a noi membri, pe
dobânzi şi plasamente. Veniturile
din activităţi economice nu îşi men-
ţin trendul general de creştere.

Cheltuielile comparativ cu anul pre-
cedent, le aveţi prezentate pe struc-
tură. Ele sunt acoperite de venituri-
le pe care ni le-am propus pentru
anul acesta.

În privinţa rezultatului, avem o
încredinţare că fi sensibil mai bun
decât în anul precedent.
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Activitatea Consiliului CAFR pe
anul 2014 a fost conturată pe câteva
domenii prioritare şi anume: creşte-
rea calităţii activităţii de audit finan-
ciar, îmbunătăţirea capacităţii orga-

nizaţionale a Camerei, în contextul
noilor reglementări, şi a profesiei
de auditor financiar. Mă voi opri în
special la realizările anului 2014.
Ştim cu toţii că am deschis anul

acesta la Cluj-Napoca un nou Cen -
tru pentru  a dezvolta profesia şi a-i
ajuta pe membrii din regiunea res-
pectivă să fie mai aproape de tot
ceea ce se întâmplă în Europa şi
pentru o comunicare mai bună cu
CAFR.

De asemenea, legat de creşterea
calităţii activităţii de audit financiar
voi puncta sintetic transpunerea în
ţara noastră a noilor prevederi euro-
pene cu privire la piaţa de audit. În

Responsabilitatea noastră este ca, 
pe baza auditului efectuat, să 
ex primăm o opinie asupra acestor
situaţii financiare. Noi am efectuat
auditul conform prevederilor stan-
dardelor de audit ISA, elaborate de
IFAC şi adoptate de către Cameră.

Aceste standarde cer ca noi să  res-
pectăm cerinţele etice, să planificăm
şi să efectuăm auditul în vederea
obţinerii unei asigurări rezonabile
că situaţiile financiare nu cuprind

denaturări semnificative.

Un audit implică realizarea proce-
durilor necesare pentru obţinerea
probelor de audit referitoare la
sume şi alte informaţii prezentate în
situaţiile financiare. Procedurile uti-
lizate în vederea obţinerii probelor
de audit depind de raţionamentul
auditorului, inclusiv de evaluarea
riscurilor de denaturare semnificati-
vă a situaţiilor financiare ca urmare
a fraudei, fie ca urmare a erorii. De

asemenea, am evaluat gradul de
adecvare a politicilor contabile folo-
site şi rezonabilitatea estimărilor
contabile elaborate de către condu-
cere, precum şi situaţiile financiare
prezentate, luate în ansamblul lor.

Considerăm că probele de audit pe
care le-am obţinut sunt suficiente şi
adecvate pentru a constitui baza
opiniei noastre de audit.

În opinia noastră, situaţiile financia-
re au fost întocmite în conformitate
cu Ordinul ministrului economiei şi
finanţelor nr. 1969/2007 privind
aprobarea reglementărilor contabile
pentru persoanele juridice fără scop
patrimonial şi cu politicile contabile
descrise în notele la situaţiile finan-
ciare, sub toate aspectele semnifica-
tive, ceea ce ne permite a exprima
o opinie nemodificată.

Aceste Situaţii financiare prezintă
fidel sub toate aspectele semnificati-
ve poziţia financiară şi performanţa
pentru exerciţiul financiar încheiat
la 31 decembrie 2013 şi se adresea-
ză Consiliului Camerei, membrilor
Camerei, precum şi altor utilizatori.

În ceea ce priveşte gradul de con-
formitate al Raportului Consiliului
Camerei cu Situaţiile financiare
anuale pentru acelaşi exerciţiu
financiar, auditorii nu au identificat
neconcordanţe.
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contextul noilor reglementări, am
avut în vedere îmbunătăţirea calită-
ţii misiunilor de audit pentru proiec-
tele finanţate din fonduri europene
şi din alte fonduri nerambursabile,
o problemă extrem de veche, pe
care o cunoaşteţi cu toţii. Noul
Consiliu sperăm să-l îmbunătăţeas-
că, în sensul că va trebui dezvoltată
în continuare colaborarea cu tot
ceea ce înseamnă reglementare pe
linie de audit financiar, inclusiv
cifrele, pentru a dezvolta piaţa de
audit în România şi a avea nişte
situaţii financiare pe care se pot
baza utilizatorii generali în luarea
deciziilor economice eficiente. 

Va trebui să se realizeze în conti-
nuare o analiză legată de condiţiile
de dezvoltare a pieţei de audit.
Orice directivă europeană trebuie
corelată cu condiţiile României.  Iar
dacă dorim practic să dezvoltăm şi
să consolidăm această profesie,
organele de reglementare din
România trebuie să sprijine această
profesie în care s-a investit foarte
mult timp şi resurse financiare,
inclusiv pentru o pregătire continuă
şi substanţială de la înfiinţarea
Camerei până astăzi.

Un alt punct legat de creşterea cali-
tăţii a fost dat de desfăşurarea pre-
gătirii profesionale a membrilor Ca -
merei. Noi am dorit să dezvoltăm
pregătirea profesională şi să venim
în sprijinul membrilor noştri cu stu-
dii de caz, aplicaţii şi un suport per-
manent de consiliere pe aspecte
profesionale. Sigur că viitorul
Consiliu ar putea să dezvolte aceste
acţiuni prin editarea unor ghiduri
profesionale, studii de caz atât pen-
tru stagiari, cât şi pentru auditori,
mai ales pentru cei foarte tineri,
care nu au angajat nici o misiune de
asigurare sau non-asigurare.

O altă prioritate a fost consolidarea
relaţiilor de cooperare cu instituţiile
şi organismele profesionale pe plan
naţional. Am reuşit să avem o rela-
ţie profesională cu Ministerul

Fondurilor Europene, de asemenea
cu celelalte organisme profesionale,
participând la conferinţe, invitân-
du-i pe ei la noi, schimbând opinii,
impresii. De la fiecare putem învăţa
câte ceva, fiind, de altfel, o singură
profesie, fie că vorbim de evaluări,
contabilitate, audit financiar sau de
consultanţă fiscală. 

Aşadar, am avut în atenţie în anul
2014: activităţi în sprijinul membri-
lor, colaborarea cu organisme pro-
fesionale, accesul la profesie şi pre-
gătirea profesională, activităţi de
reglementare în domeniu şi de
popularizarea lor către toţi membrii
noştri. Controlul de calitate a misiu-
nilor de audit a fost o altă prioritate
în atenţia Consiliului CAFR. 

În sinteză, este necesar să punctăm
activităţile desfăşurate în sprijinul
membrilor, evenimentele profesio-
nale organizate la nivel european şi
naţional, transpunerea noilor regle-
mentări europene pe plan naţional,
îmbunătăţirea calităţii misiunilor
pentru proiectele finanţate din fon-
durile europene, extinderea în profil
teritorial a activităţii Camerei prin
noul centru zonal de la Cluj-
Napoca, alături de cele din Iaşi şi
Braşov. Desigur, intenţia este de a
înfiinţa şi alte centre. De asemenea,
se cuvin remarcate cele două publi-

caţii editate de Cameră - una orien-
tată spre cercetare şi cealaltă spre
practică -  care pot fi accesate de
membrii noştri gratuit, în format
electronic, în zona de autentificare
a site-ului Camerei.

Spunem că în bună măsură am reu-
şit să ne îndeplinim misiunea, dar
întotdeauna este loc de mai bine!
Le gat de exigenţa inspecţiilor de
calitate şi de îmbunătăţirea procesu-
lui de monitorizare a auditorilor am
colaborat cu Departamentul de Mo -
ni torizare privind deficienţele pe
care le-au întâlnit în urma controlu-
lui, iar cursurile de pregătire au fost
axate exact pe acele probleme con-
statate.

Rămâne ca noul Consiliu să preia
programul pe care noi, în bună
măsură l-am propus şi să îmbunătă-
ţească activitatea viitoare, inclusiv
pe baza propunerilor care vor fi
făcute în această Conferinţă. Voca -
ţia noastră este aceea de a creşte
credibilitatea situaţiilor financiare,
atât de necesară utilizatorilor de
informaţii financiare. Este o profe-
sie de interes public, ancorată în
noutăţile europene şi internaţionale
de promovare a Codului Etic şi a
standardelor internaţionale de audit
sub egida: calitate, profesionalism
şi competenţă. 
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În cadrul discuţiilor asupra docu-
mentelor prezentate au luat cuvântul
următorii auditori financiari:
Gheorghe Popescu – Bucureşti,
Ion Năstasă – Neamţ, Victoria
Ruse – Braşov, Carmen
Mataragiu – Timiş, Emil Culda –
Cluj, Alexandru Groza – Cluj,
Gheorghe Rusu – Constanţa, Ana
Morariu – Bucureşti, Ion
Mihăilescu – Argeş, Monica Şte-
fan – Bucureşti, Alin Zgreabăn –
Bucureşti, Ali Eden - Bucureşti.

În luările de cuvânt au fost abordate
probleme actuale stringente ale pro-
fesiei, generate de condiţiile dificile
de pe piaţa de audit, de unele prac-
tici de concurenţă neloială, de
structura şi conţinutul programelor
de pregătire profesională, de rigidi-
tatea unor reglementări legale,
îndeosebi în ceea ce priveşte limite-
le prea înalte prevăzute pentru obli-
gativitatea auditului la unele entităţi
economice. 

În legătură cu unele din problemele
abordate, participanţii au primit
anumite clarificări din partea dr.
Georgeta Petre şi a prof. univ. dr.
Horia Neamţu. Au fost apreciate
progresele marcate prin acţiunile
întreprinse în privinţa ordonării pie-
ţei serviciilor de audit pentru pro-
iectele cu finanţare europeană şi a
fost subliniată cerinţa aplicării în
practică până la capăt, de către
toate autorităţile de management ale
proiectelor, a măsurilor stabilite atât
în organizarea licitaţiilor, cât şi în
legătură cu formatul şi conţinutul
contractului de auditare. 

În contextul observaţiilor formulate,
au fost făcute o serie de propuneri
şi recomandări pentru a fi luate în
analiză şi soluţionate  de către noul
Consiliu al Camerei. Astfel, plenul
Conferinţei a abilitat noul Consiliu
să analizeze propunerile legate de
modificarea unor prevederi ale

Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Camerei şi să între-
prindă demersurile necesare pentru
promovarea acestora la instituţiile
de reglementare.

O alocuţiune emoţionantă a rostit
prof. univ. dr. Ion Mihăilescu,
unul dintre fondatorii Camerei
Auditorilor Financiari din România,
personalitate marcantă a profesiei
contabile şi de audit, care a avut un
rol determinant în construcţia, dez-
voltarea şi afirmarea organizaţiei
profesionale pe plan intern, euro-
pean şi internaţional.

Îmi aduc aminte că în urmă cu
aproximativ 8-10 ani, cu ocazia
diverselor întâlniri, vedeam în sală
în marea majoritate a participanţi-
lor colegi cu părul cărunt şi iată,
acum, cei tineri au devenit majori-
tari. Acest lucru ne asigură că pro-
fesia contabilă, cu vârful ei de
lance, auditul financiar, se află pe
mâini bune. Vă îndemn, stimaţi
colegi, să aveţi încredere în cei
tineri, să îi atragem la munca de
organizaţie, pentru că o organizaţie
puternică, ancorată la standardele
şi practicile internaţionale, presu-

pune un nou mod de gândire, deter-
minat de evenimentele momentului. 

Noi, membrii consiliilor care s-au
succedat, inclusiv Consiliul actual,
am încercat să facem tot ce ne-am
priceput mai bine pentru buna gos-
podărire a profesiei. Şi aici mă
refer atât la aspectele economice,
cât şi la cele sociale. Noul Consiliu
trebuie să-şi perfecţioneze me -
canismele de organizare şi func -
ţionare. 

Trebuie însă să păstrăm în conti-
nuare ceea ce este bun din cei 15
ani de existenţă a Camerei, ani
care, dacă vreţi, rămân marcaţi de
evoluţii profunde ale profesiei, în
care s-a format practic cultura
organizaţională a Camerei şi a
auditorilor financiari din România,
iar Consiliul sau celelalte comisii
din structura de organizare a
Camerei nu au drept de proprietate
asupra rezultatelor Camerei, aces-
tea vă aparţin de fapt dumneavoas-
tră, auditorilor financiari.

Şi pentru că după 15 ani omul mai
oboseşte, am hotărât să mă retrag
din activităţile de conducere ale
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Documentele prezentate şi dezbătute
în Conferinţă au fost în final supuse
aprobării prin vot şi aprobate de cei
prezenţi. 

Ø Alegerea membrilor
Consiliului, a Comisiei 
de auditori statutari 
şi a Comisiei de disciplină

Pentru numărarea voturilor,
Conferinţa a ales în plen o Comisie
formată din 11 auditori financiari. 

Rezultatele numărătorii voturilor au
configurat următoarea structură a

noilor organe alese, în ordinea
numărului de voturi.

Ø Consiliul Camerei

Ana Dincă; Elena Iordache; Daniel
Botez; Ciprian-Teodor Mihăilescu;
Scarlat Orzescu; Tatiana Dănescu;
Mirela Pău nescu; Gabriel Radu;
Iosif Cornel Kameniczki; Clemente
Kiss; Ioan Minda

Ø Comisia de auditori statu-
tari

Eugeniu Ţurlea; Mihail Manolache;
Anişoara Nacu

Ø Comisia de disciplină

Ion Manole, membru titular; Mihai
Aristotel Ungureanu, membru titu-
lar; Anne-Marie Grecea, membru
supleant; Gheorghe  Ştefănuţ, mem-
bru supleant.

Comisia de disciplină va fi formată
din membrii titulari împreună cu un
consilier juridic, desemnat de
Consiliul Camerei. 

În urma şedinţei Consiliului
Camerei din data de 2 octombrie
a.c. au fost stabilite următoarele
funcţii în cadrul Consiliului şi al
Biroului Permanent: 

l Preşedintele CAFR: Gabriel
Radu

l Prim-vicepreşedinte al
Consiliului: Ciprian-Teodor
Mihăilescu

l Vicepreşedinţi ai Consiliului:
Iosif Cornel Kameniczki,
Clemente Kiss, Mirela
Păunescu

Preşedintele, prim-vicepreşedintele
şi vicepreşedinţii formează Biroul
Permanent al Consiliului.

Preşedinte de Onoare al CAFR a
fost numit prof. univ. dr. Horia
Neamţu

Camerei, după aceste alegeri. 

Aş vrea să spun cu acest prilej că
toţi am încercat să ne facem treaba
cât mai bine, chiar dacă, trebuie
spus, cu siguranţă au fost şi aspecte
care poate nu au mulţumit toată
masa auditorilor. Închei cu speran-
ţa că poate ne vom mai întâlni
totuşi în activitatea de audit, atât
cât mai putem.

Vă doresc dumneavoastră, membri-
lor CAFR, să iubiţi această profe-

sie, să vă aduceţi contribuţia la
dezvoltarea şi prosperitatea dome-
niului şi în acelaşi timp să fiţi sănă-
toşi pentru a putea îndeplini obiecti-
vele propuse.

Vă sfătuiesc să fiţi echilibraţi în
calitate de conducători, să utilizăm
mediul academic în scopul perfec-
ţionării profesiei, iar aceasta să
servească pentru obţinerea compe-
tenţelor necesare absolvenţilor de
profil. 

Vă mulţumesc pentru tot ce aţi făcut
dumneavoastră şi alţi înaintaşi care
nu sunt aici, iar cei care vor veni
să se alăture îndemnului meu de a
sta cu sufletul la această Cameră,
pentru că ea s-a născut în condiţii
grele, dezvoltându-se ideea că ar fi
o acţiune de fărâmiţare a profesiei
contabile la nivel naţional, ceea ce
nu s-a confirmat în decursul timpu-
lui.

Vă doresc numai bine!
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Pentru început, vă rugăm să
ne oferiţi câteva informaţii pri-
vind sfera activităţilor desfăşu-
rate de Institutul Contabililor
Autorizaţi din Anglia şi Ţara
Galilor (ICAEW) – unul dintre
cele mai vechi institute profe-
sionale contabile din lume.

ICAEW a fost înfiinţat în 1880,
inovaţia şi interesul public fiind pie-
trele sale de temelie. ICAEW spriji-
nă peste 142.000 de contabili auto-
rizaţi (eng. chartered accountants)
ICAEW din întreaga lume.
Membrii noştri lucrează într-o mul-
ţime de sectoare industriale şi înde-
plinesc o paletă largă de servicii în
cadrul profesiei contabile şi finan-
ciare. Pentru a veni în sprijinul unei
asemenea diversităţi de interese,
organizaţia noastră trebuie să furni-
zeze sprijin tehnic, de reglementare
şi să răspundă nevoilor membrilor
săi. Prin intermediul facultăţilor
noastre, care furnizează expertiză
pe marginea aspectelor tehnice, al
echipei noastre de asigurare a cali-
tăţii, care lucrează cu cabinetele,
până la o mulţime de servicii pentru
membri, precum evenimente, 
cursuri de formare şi linii telefonice

care oferă consiliere – dispunem de
o echipă puternică, capabilă să îi
ajute pe membrii noştri.

Cititorii noştri sunt interesaţi
să îşi contureze o imagine des-
pre structura profesiei de audit
din Marea Britanie. Cum este
reglementată profesia?

În primul rând, trebuie să clarific
faptul că profesia contabilă şi fisca-
litatea nu sunt reglementate în Ma -
rea Britanie. Cu toate acestea, pro-
fesioniştii care sunt membri ai unu -
ia dintre organismele profesionale
de contabilitate sunt cei căutaţi, de
obicei, de clienţi sau de angajatori
pentru a oferi consiliere. Mai mult,
membrii noştri pot fi întâlniţi într-o
mare varietate de roluri şi sunt con-
sideraţi parte a profesiei, indiferent
de locul în care îşi exercită activita-
tea – ca liber-profesionişti, ca anga-
jaţi, în diferite domenii de activitate
şi aşa mai departe. Este o profesie
foarte cuprinzătoare.

ICAEW reglementează activitatea
membrilor săi, indiferent de dome-
niul în care aceştia activează.
Consiliul de Raportare Financiară
are responsabilitatea de a suprave-
ghea profesia.

O abordare bazată 
pe un parteneriat real 
cu autorităţile de
supraveghere şi
reglementare reprezintă
un factor cheie nu doar
pentru profesia însăşi, 
ci şi pentru sistemul
economic mai larg 
în care lucrăm. 

Pentru a continua să se
bucure de încrederea
acordată de autorităţile 
de supraveghere şi 
reglementare, organismele
profesionale de
contabilitate trebuie să
investească, să dea 
dovadă de transparenţă 
şi profesionalism. 

interviu
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Există un număr de organizaţii pro-
fesionale în Marea Britanie. Chiar
dacă există o oarecare competiţie
între ele şi au anumite interese de
împărţit, acestea vin laolaltă şi
cooperează în câteva domenii, prin
intermediul Comitetului Consultativ
al Organismelor de Contabilitate
(CCAB – ccab.org.uk – n.r.).

De asemenea, aş dori să spun câte-
va cuvinte despre accesul la profe-
sie. Spre deosebire de alte calificări
acordate în diferite alte jurisdicţii,
contabilii autorizaţi ICAEW îşi acu-
mulează cunoştinţele prin interme-
diul calificării contabile autorizate
de ICAEW, ACA.  ACA furnizea-
ză o combinaţie de cunoştinţe tehni-
ce, aptitudini profesionale şi expe-
rienţă practică. Această calificare
pregăteşte persoane talentate pentru
a activa, la cel mai înalt nivel, în
profesia contabilă, financiară şi în
mediul de afaceri. Aceasta înseam-
nă că o persoană se poate pregăti
pentru a deveni contabil autorizat
ICAEW, având o diplomă universi-
tară în orice disciplină. De fapt,
stagiarii noştri ACA nici măcar nu
au nevoie de o diplomă, multe din-
tre organizaţiile care oferă oportuni-
tăţi de formare ACA derulează pro-
grame de succes pentru persoanele
care au absolvit, cu rezultate bune,
o unitate de învăţământ. Calificarea
ACA este oferită peste tot în lume
şi un sfert din studenţii noştri stu-
diază în afara Marii Britanii.

După cum probabil cunoaşteţi,
organismul de supraveghere
publică din România a fost
înfiinţat doar cu câţiva ani în
urmă, ulterior adoptării pe
plan naţional a Directivei
43/2006/CE. Însă Marea
Britanie are o experienţă mult
mai bogată în acest sens. Cum
colaborează ICAEW cu orga-
nismul de supraveghere? Care
au fost lecţiile învăţate în acest
domeniu?

ICAEW este cel mai
mare institut profesional
de contabi litate din
Europa şi i se solicită,
potrivit Decretului Regal
prin care a fost constituit, să lucreze în interesul publicului.
Activităţile regionale ale ICAEW în Europa cuprind
interacţiunea cu instituţiile europene şi părţile interesate 
cheie cu privire la relaţiile publice şi de reglementare 
ale UE, creşterea accesului la portofoliul de calificări şi
servicii oferite de ICAEW şi furnizarea de sprijin membrilor
ICAEW.

Martin Manuzi răspunde de relaţiile ICAEW cu FEE
(Federaţia Europeană a Contabililor), unde acţionează în cali-
tate de consilier tehnic al Comitetului Consultativ al
Organismelor de Contabilitate (CCAB),care este alcătuit din
principalele institute profesionale contabile din Marea
Britanie şi Irlanda. 

De asemenea, Martin Manuzi prezidează Forumul Strategic
al Profesiei Contabile, un proiect ICAEW care încurajează
planificarea strategică pro-activă şi inovaţia în rândul
asociaţiilor contabile profesionale. El conduce, totodată,
grupul de discuţii al ICAEW „Un mai bun sistem fiscal
internaţional: perspectivele UE”, care îşi propune să
promoveze dezbaterea politică de la Bruxelles în domeniul
gestiunii financiare şi răspunderii sectorului public.

Născut şi educat în Marea Britanie, Martin Manuzi şi-a
obţinut doctoratul în istorie, axându-se pe interacţiunea
dintre politică şi gestiune în sectorul industrial din Italia, de
la colapsul sectorului italian bancar din perioada interbelică
până la privatizările din anii 1980.

Martin Manuzi, 
director regional 

pentru Europa,
Institutul Contabililor

Publici Autorizaţi 
din Anglia şi Ţara
Galilor (ICAEW)



Marea Britanie s-a orientat către o
structură de supraveghere înainte de
directiva din 2006 şi ICAEW a
derulat misiuni de asigurare a cali-
tăţii firmelor de foarte mulţi ani.
Este corect să spunem că avem
puţin mai multă experienţă decât
multe alte organisme profesionale
cu autoritatea de reglementare din
Marea Britanie, Consiliul de
Raportare Financiară (FRC).Ce am
învăţat este că trebuie să investim
corespunzător în structurile de
reglementare, să lucrăm în partene-
riat cu FRC şi să ne îndeplinim
obligaţiile într-un mod transparent
şi profesional, pentru a genera
încredere şi credibilitate.

O abordare bazată pe un parteneriat
real cu autorităţile de supraveghere
şi reglementare reprezintă un factor
cheie nu doar pentru profesia însăşi,
ci şi pentru sistemul economic mai
larg în care lucrăm. Pentru a conti-
nua să se bucure de încrederea
acordată de autorităţile de suprave-
ghere şi reglementare, organismele
profesionale de contabilitate trebuie
să investească, să dea dovadă de
transparenţă şi profesionalism. Este
în interesul public ca organizaţiile
profesionale să fie parteneri dina-
mici, să propună iniţiative, să îşi

stabilească aşteptările şi să caute să
optimizeze partajarea responsabilită-
ţilor. O mai bună înţelegere a pro-
vocărilor şi constrângerilor fiecăreia
dintre părţi poate consolida sistemul
economic mai larg, ca întreg.

Consiliul de Raportare Financiară şi
organizaţiile profesionale de conta-
bilitate lucrează în parteneriat pen-
tru a reglementa contabilii şi audito-
rii. În timp ce FRC răspunde de
revizuirea auditului entităţilor de
interes public (EIP-uri), un număr
mare de sarcini sunt delegate. La
ICAEW, Departamentul de asigura-
re a calităţii controlează alte audi-
turi şi, de asemenea,verifică practi-
ca activităţii de non-audit.

În urma Directivei privind auditul
statutar, au existat, desigur, un
număr de domenii în care rolul
supravegherii independente a fost
întărit în Marea Britanie. Cu toate
acestea, delegarea responsabilităţi-
lor către organismele profesionale a
fost permisă la maximum, de legi-
slaţie. Şi acest sistem va continua
identic, prin prisma viitoarelor
modificări generate de ultima legi-
slaţie UE în domeniul auditului.

La ICAEW înregistrăm şi monitori-
zăm mai multe firme de audit decât
oricare alt organism. Este un fapt
recunoscut că ICAEW deţine multă
experienţă în acest domeniu. Am
lucrat şi pe plan internaţional cu
guverne şi autorităţi de reglementa-
re – de exemplu în Dubai şi Croaţia
– pentru dezvoltarea regimurilor de
monitorizare a calităţii auditului,
astfel încât în aceste ţări să se des-
făşoare inspecţii eficiente de moni-
torizare a auditului. Lucrăm, de
asemenea, cu firmele, pentru a
creşte gradul lor de conştientizare
cu privire la aşteptările pe care tre-
buie să le aibă de la o inspecţie şi
ce trebuie pus la punct. Furnizăm
sprijin permanent şi acces la resur-
sele tehnice cuprinzătoare ale
ICAEW, pentru a ne asigura că sis-
temul din fiecare ţară funcţionează
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Ne axăm pe împărtăşirea
experienţei noastre
tehnice pe scena de la
Bruxelles, pe marginea
unor aspecte de interes
pentru profesie, incluzând
aici auditul şi contabili-
tatea – care au fost
subiectul unei dezbateri şi
negocieri îndelungate în
ultimii trei ani – precum
şi pentru guvernanţa
corporativă, calificările
profesionale, politica
fiscală, serviciile
financiare şi raportarea
financiară din sectorul
public



eficient şi continuă să evolueze. Am
fost, totodată, în contact cu nume-
roase organisme profesionale din
Europa, realizând schimburi de
experienţă în domeniul monitoriză-
rii - şi ne-am luat angajamentul de a
continua în această direcţie.

În afară de activităţile pe care
institutul dumneavoastră le
derulează pe plan naţional,
ştim că ICAEW are şi o serie
de birouri în diferite colţuri
ale lumii. Care este acoperirea
internaţională a ICAEW şi ce
servicii vă propuneţi să oferiţi
în afara graniţelor Marii
Britanii? Care sunt beneficiile
extinderii teritoriale a activită-
ţii ICAEW?

Ca organizaţie asociativă de renume
mondial, cu sediul central la
Londra, noi avem, de asemenea,
birouri şi la Beijing, Bruxelles,
Dubai, Hong Kong, Kuala Lumpur
şi Singapore, venind în sprijinul
celor 142.000 membri menţionaţi
anterior precum şi al studenţilor
noştri. Avem un număr mare de
membri şi studenţi în afara graniţe-
lor Marii Britanii.

Birourile noastre internaţionale au
fost înfiinţate pentru a implementa
strategia ICAEW –furnizarea de
calificări şi dezvoltare profesională;
dezvoltarea reputaţiei şi influenţei
noastre – împărtăşirea de cunoştin-
ţe, perspective şi experienţă tehni-
că; promovarea, dezvoltarea şi spri-
jinirea membrilor noştri; şi proteja-
rea calităţii şi integrităţii profesiei.

Suntem, de asemenea, membri fon-
datori ai Federaţiei Europene a
Contabililor(FEE), ai Federaţiei
Internaţionale a Contabililor
(IFAC), ai Asociaţiei Contabililor
Autorizaţi de Pretutindeni şi ai
Alianţei Contabile Globale.  Ca
membri de frunte ai acestor organi-
zaţii, credem că ele joacă un rol
important în sprijinirea profesiei şi

a membrilor noştri din întreaga
lume.

ICAEW a avut întotdeauna un rol în
profesia contabilă globală – mem-
brii noştri au jucat, încă de la înce-
put, un rol important în dezvoltarea
profesiei la nivel mondial. În acest
context, ne îndreptăm către o orga-
nizaţie cu adevărat globală, lucrând
împreună pentru a oferi sprijin
membrilor şi institutelor profesiona-
le naţionale.

Dumneavoastră gestionaţi acti-
vitatea Biroului regional
ICAEW de la Bruxelles, cu
siguranţă unul dintre birourile
cu cea mai amplă activitate.
Care sunt obiectivele şi atribu-
ţiile acestui birou, aflat atât de
aproape de instituţiile europe-
ne, de cei care iau deciziile
cărora trebuie să se conforme-
ze toţi profesioniştii contabili
din UE?

Toate birourile ICAEW sunt ocupa-
te – avem multe de făcut! Ar trebui
să precizez aici că piaţa internă a
ICAEW se regăseşte, desigur, în
Europa, dar mă voi referi la activi-
tăţile noastre din Europa, în afara
Marii Britanii, care intră în respon-
sabilitatea regiunii europene.

Biroul dedicat regiunii europene a
ICAEW, pe care o conduc eu, are
trei roluri – să ne îndeplinim anga-
jamentul luat faţă de membri, orga-
nizaţiile contabile profesionale şi
alte părţi interesate din regiune; să
lucrăm în parteneriat pentru a oferi
acces la calificările noastre şi să ne
îndeplinim misiunea asumată faţă de
instituţiile europene.

Ne axăm pe împărtăşirea experien-
ţei noastre tehnice pe scena de la
Bruxelles, pe marginea unor aspecte
de interes pentru profesie, incluzând
aici auditul şi contabilitatea – care
au fost subiectul unei dezbateri şi
negocieri îndelungate în ultimii trei
ani – precum şi pentru guvernanţa
corporativă, calificările profesiona-

le, politica fiscală, serviciile finan-
ciare şi raportarea financiară din
sectorul public. Am lansat recent,
înainte de alegerile europene, mani-
festul nostru cu privire la UE, pen-
tru a contribui la asigurarea unui
mediu comun şi durabil de creştere
economică în Europa. Vom folosi
acest manifest pentru a lua legătura
cu noi membri ai Parlamentului
European şi ai Comisiei, având
drept teme principale:

Ø raţionalizarea elaborării de
politici în UE,

Ø îmbunătăţirea mediului de
afaceri, 

Ø dezvoltarea durabilă a finanţelor
publice, 

Ø crearea unui sistem fiscal pentru
secolul 21

Ø şi consolidarea bazei de aptitu-
dini.

Ne continuăm, totodată, activitatea
de parte interesată într-o gamă largă
de subiecte, la Bruxelles şi în regiu-
ne. Am publicat recent un raport
comun elaborat cu PwC, care reu-
neşte opiniile exprimate în cadrul a
patru ateliere pe tema finanţelor
publice durabile, la care au luat
parte responsabili politici importanţi
şi părţi interesate. Şi în domeniul
fiscal am început, mai devreme în
acest an, o serie de seminarii cu
tema „Un mai bun sistem fiscal
internaţional: perspectivele UE”,
organizat la Bruxelles, la care au
participat numeroase părţi interesa-
te. Luăm cuvântul, în mod regulat,
la conferinţe şi ne întâlnim cu părţi
interesate din regiune, împărtăşind
perspectivele şi părerile noastre.

Dacă mă pot referi la încă un aspect
al activităţii ICAEW, prin înfiinţa-
rea Reprezentanţei pentru Regiunea
Europa, în 2010, am consolidat
semnificativ capacitatea noastră de a
oferi acces la calificările şi servicii-
le ICAEW. Este un interes din ce
în ce mai mare manifestat pentru
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calificarea de Contabil Autorizat
ICAEW– ACA, pentru care există
în prezent programe active nu doar
în România, ci şi în Cipru, Grecia,
Malta, Bulgaria şi Gibraltar.
Preconizăm că programele ACA se
vor dezvolta în şi mai multe ţări din
regiune în următorul an sau în
următorii doi ani, alături de porto-
foliul nostru extins de calificări,
inclusiv în domeniul IFRS-urilor. 

Şi aş afirma că acest lucru nu se
datorează doar consideraţiei mani-
festate de studenţi, angajatori şi alte
părţi interesate pentru calificările
noastre, dar şi datorită modului în
care ICAEW a fost întâmpinat de
asociaţiile profesionale naţionale şi
organismele de supraveghere. Cred
că aceasta se datorează abordării
specifice adoptate de ICAEW în
creşterea ofertei sale internaţionale.
În încercarea de deschidere a unor
pieţe în afara Marii Britanii,
ICAEW se concentrează pe crearea
de parteneriate, care aduc beneficii
reale organismului profesional
naţional. Aşa cum se spune, un par-
teneriat este real şi de durată doar
dacă ambii parteneri beneficiază de
pe urma sa. Şi noi ne-am luat anga-
jamentul de a consolida această
abordare a parteneriatului cu CAFR
şi CECCAR, în România.

Consideraţi că noile reglemen-
tări legislative aprobate la
nivel comunitar vor favoriza
dezvoltarea profesiei şi creşte-
rea calităţii auditului sau vor
impune noi poveri în activita-
tea pe care o desfăşoară audi-
torii? Şi, în context, puteţi
aminti câteva dintre pro -
vocările actuale cu care se 
confruntă ICAEW în ceea 
ce priveşte reforma profesiei
de audit?

Aşa cum am comentat la data votu-
lui Parlamentului European din
aprilie, suntem bucuroşi că dezbate-
rea de trei ani şi jumătate a ajuns la
o concluzie asupra modului în care

auditul trebuie să se schimbe, la
nivelul Uniunii Europene. Legislaţia
va genera modificări semnificative
atât pentru auditori, cât şi pentru
companiile pe care le auditează. Cu
siguranţă, reforma adoptată o dată
cu acest pachet de legi a fost una
importantă. Ne aşteptăm la viitoare
consultări substanţiale, pentru a ne
asigura că modificările propuse se
îndreaptă în direcţia bună.

Desigur, profesia nu trebuie să facă
faţă doar pachetului de reformă a
auditului. Ne confruntăm, de ase-
menea, cu implementarea Directivei
Contabile, aprobată în iunie 2013.
Aceasta introduce noi praguri pen-
tru companiile mici, medii şi mari
şi cerinţe de raportare financiară
defalcată pe ţări, pentru industriile
extractive şi de exploatare forestie-
ră. Există un număr de opţiuni dis-
ponibile pentru statele membre, iar
ICAEW şi FEE au făcut apel la
profesia contabilă să colaboreze cu
guvernele naţionale pentru a ajunge
la cel mai bun tratament contabil şi
la cel mai ridicat nivel de compara-
bilitate în cadrul statelor membre.
Un domeniu cheie este reprezentat
de noile limitări cu privire la cerin-
ţele de prezentare pe care guvernele
le pot permite companiilor mici.
Continuăm să fim îngrijoraţi de
armonizarea maximă aici, care sim-
ţim că ar putea afecta negativ utili-
tatea informaţiilor financiare ale
companiilor mici care caută acces la
capital.

Evident, ICAEW este pregătită să
lucreze alături de colegii noştri din
organizaţiile profesionale de conta-
bilitate - şi autorităţile lor naţionale
de reglementare şi guverne – pe
măsură ce ne aliniem noului regim.

Cum se va implica ICAEW în
promovarea şi diseminarea
pachetului de legi de reformă a
auditului statutar atât pe plan
intern, dar mai ales prin
reţeaua proprie de birouri
existente în lume?

Există o mulţime de informaţii dis-
ponibile – fie că provin de la
ICAEW sau din alte surse. Cheia
este interpretarea corectă a acesto-
ra, corelarea legislaţiei UE cu cir-
cumstanţele locale şi diseminarea
informaţiilor către membrii noştri.

Facultăţile ICAEW joacă un rol
important în această privinţă. Ele
reprezintă echipe de specialişti care
răspund de opiniile practice înainta-
te şi îi sprijină pe membri în diferi-
tele domenii tehnice în care lucrea-
ză. 

Aşa cum am afirmat, ICAEW este
membru fondator al FEE, contri-
buind semnificativ la activităţile
sale. Activităţile noastre întreprinse
la nivelul UE şi schimbul de expe-
rienţă sunt, de asemenea, esenţiale
pentru a asigura informaţii consec-
vente şi practice referitoare la
implementare.

Şi aşa cum ştim de la birourile
noastre regionale, este o foame de
informaţii peste tot în lume. Din
nou, este important să obţinem
informaţii corecte şi prompte, pe
care să le împărtăşim cu părţile
interesate şi vizate din interiorul şi
din afara Europei.

În ultimii ani, institutul dum-
neavoastră a iniţiat organiza-
rea Forumului Strategic al
Profesiei Contabile, în partene-
riat cu organisme naţionale
reprezentative pe plan local –
eveniment la care au partici-
pat, de fiecare dată, cu deose-
bit interes, reprezentanţi ai
CAFR. Ce îşi propune să reali-
zeze acest Forum şi ce progre-
se s-au înregistrat până în pre-
zent în demersurile pe care vi
le-aţi propus?

Suntem mândri că organizaţia pro-
fesională română - CAFR a partici-
pat la fiecare din întâlnirile
Forumului Strategic al Profesiei
Contabile şi sperăm să vă vedem şi
la Atena, anul viitor. Sperăm, de
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asemenea, că se va implica în pro-
iectele permanente de lucru ale
Forumului, a căror idee s-a des-
prins în urma ultimei reuniuni.

Evenimentul care a constituit mode-
lul Forumului Strategic al Profesiei
Contabile (APSF) a fost organizat
la Sinaia în cooperare cu CECCAR.
Ulterior, am organizat acest Forum
la Sofia, Bulgaria şi la Varşovia,
Polonia.

APSF are la bază o abordare de tip
parteneriat cu organismele profesio-
nale de contabilitate participante.
Scopul este de a discuta principalele
provocări cu care se confruntă insti-
tutele contabile profesionale şi care
au impact asupra dezvoltării lor
durabile şi relevanţei permanente,
în contextele lor economice naţiona-
le. Se încurajează planificarea stra-
tegică pro-activă şi inovaţia, astfel
încât organismele profesionale de
contabilitate să îşi poată consolida
credibilitatea şi să poată răspunde la
nevoile pieţei şi ale interesului
public. 

Anul acesta am fost încântaţi să
întâmpinăm peste 70 de participanţi
din 33 de organizaţii. Organismelor
profesionale contabile din Europa
Centrală şi de Est, ţările baltice şi
Sudul Europei li s-au alăturat invi-
taţi din Suedia, Franţa, IFAC, FEE
şi Banca Mondială, precum şi
Nathalie Berger, şeful direcţiei de
Audit şi Agenţii de Risc de Credit
din cadrul Comisiei Europene. Mai
multe informaţii pot fi găsite la
adresa: icaew.com/strategicforum.

Camera Auditorilor Financiari
din România se mândreşte cu
bunele relaţii de colaborare pe
care le desfăşoară cu Institutul
Contabililor Autorizaţi din
Anglia şi Ţara Galilor, marca-
te chiar printr-un Acord oficial
de cooperare, semnat în 2009.
Cum vedeţi proiectele comune
viitoare derulate între ICAEW
şi CAFR?

În primul rând, permiteţi-mi să
spun că suntem încântaţi de relaţia
excelentă pe care o avem cu CAFR
şi pe care o preţuim foarte mult.
Ne-am angajat să dezvoltăm şi mai
mult această relaţie prin furnizarea
de asistenţă în ceea ce priveşte stra-
tegia proprie a CAFR, în sprijinul
economiei din România, inclusiv în
contextul rolului important pe care
noi, ca organisme profesionale, tre-
buie să îl jucăm în implementarea
reformelor auditului din UE. 

Am lucrat cu CAFR şi cu organis-
mul de supraveghere publică din
România pentru a sprijini dezvolta-
rea asigurării calităţii şi înţelegerea
Standardelor Internaţionale de
Audit.

Sper sincer ca ICAEW şi CAFR să
elaboreze, în curând, alte căi de
cooperare – sunt sigur că există un
număr de domenii în care putem
lucra împreună – nu neapărat direct
legate de audit şi asigurarea calită-
ţii, ci în ceea ce priveşte asistenţa
acordată membrilor, dezvoltarea
profesiei şi sprijinirea reformei sec-
torului public şi a economiei naţio-
nale.

A consemnat
Adriana Spiridon
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Forumului Strategic al
Profesiei Contabile
(APSF) are la bază o
abordare de tip 
parteneriat cu organis-
mele profesionale de 
contabilitate participante.
Scopul este de a discuta
principalele provocări cu
care se confruntă
institutele contabile
profesionale şi care au
impact asupra dezvoltării
lor durabile şi relevanţei
permanente, în contextele
lor economice naţionale.
Se încurajează
planificarea strategică
pro-activă şi inovaţia



Auditul celor trei categorii de
informaţii financiare descri-
se are ca obiectiv asigura-

rea că soldurile conturilor de dato-
rii şi rulajele conturilor de venituri
şi cheltuieli sunt prezentate corect
în conformitate cu cadrul de rapor-
tare financiară aplicabil, în cazul
prezentat - OMFP 3055/2009.

Pentru realizarea acestui obiectiv
trebuie să stabilim strategia de
audit a misiunii şi elaborarea unui
plan de audit adecvat.

În vederea realizării acestui obiec-
tiv trebuie să înţelegem entitatea şi
mediul său de afacere, ceea ce pre-
supune să obţinem înţelegerea sec-
torului de activitate, să cunoaştem
reglementările specifice, politicile
contabile şi controlul intern al enti-
tăţii.

Această documentare ne ajută în a
stabili şi desfăşura proceduri de
audit adecvate acestei circumstanţe,
în scopul obţinerii de probe de
audit suficiente şi adecvate.

Pentru auditul celor trei secţiuni
vom efectua teste de detaliu privind
tranzacţiile desfăşurate, teste de
parcurgere şi refacere a controale-
lor pe fluxul aferent achiziţiilor şi
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Venituri v Cheltuieli v Datorii

Auditarea vânzărilor 
şi veniturilor
– aplicaţie practică

Ana Dincă, Managing partner

Alexandru Stelea, Junior auditor

Veniturile constituie creşteri ale beneficiilor econo -
mice înregistrate pe parcursul perioadei contabile,
sub formă de intrări sau majorări de active ori redu -
ceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale
capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din
contribuţiile acţionarilor.

Pe de altă parte, cheltuielile reprezintă diminuări ale
beneficiilor economice înregistrate pe parcursul
perioadei contabile sub forma de ieşiri sau scăderi ale
valorii activelor sau creşteri ale datoriilor care se
concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii,
altele decât cele rezultate din distribuirea acestora
către acţionari.

Datoriile reprezintă obligaţii actuale ale întreprinderii
care decurg din evenimente trecute şi prin decontarea
cărora se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care
încorporează beneficii economice.

SC Audit One SRL - Moore Stephens Ltd



plăţilor şi vom aplica diverse pro-
ceduri analitice. 

Toate aceste proceduri de audit sunt
menite să conducă la obţinerea pro-
belor de audit suficiente şi adecvate
pe care auditorul se va baza în fun-
damentarea opiniei sale.

În acest număr, vom prezenta o
apli ca ţie practică privind secţiunea
N – Auditarea vânzărilor şi venituri-
lor. Secţiunile O – Auditarea achi -
ziţiilor şi cheltuielilor şi J – Au di -
tarea datoriilor creditorilor vor fa ce
obiectul unor abordări ulterioare.

APLICAŢIE PRACTICĂ:
AUDITUL VENITURILOR,
CHELTUIELILOR ŞI

CREDITORILOR LA

SOCIETATEA EXEMPLU SA

Client:Exemplu SA

Perioada auditată:      
01.01.2013 – 31.12.2013

Întocmit: XX
Data: 21.01.2014

Revizuit: YY Data: 22.01.2014

În cadrul acestui material vom pre-
zenta testele efectuate la societatea
Exemplu SA în vederea obţinerii
asigurării rezonabile că informaţiile
prezentate în situaţiile financiare
încheiate la 31.12.2013 referitoare
la venituri, cheltuieli şi creditori nu
conţin denaturări semnificative.

1. Extras din secţiunea
aferentă cunoaşterii
clientului

Prezentare generală

Societatea Exemplu SA activează
pe piaţa industriei de îmbrăcăminte
din anul 2000. Noi am fost numiţi
să audităm situaţiile financiare ale
anului încheiat la 31 decembrie

2013, întocmite în conformitate cu
Ordinul ministrului finanţelor publi-
ce nr. 3055/2009. Clientul a fost
auditat până în prezent de societatea
„Beta SRL”, însă pentru anul 2013
a dorit schimbarea auditorului pen-
tru a evita pericolul de familiaritate,
lucru care ar reduce încrederea uti-
lizatorilor situaţiilor financiare.

În acest sens, în etapa de planificare
vom desfăşura proceduri de comu-
nicare cu auditorul precedent în
vederea primirii de informaţii utile
referitoare la auditul anului ante-
rior.

Principalul obiect de activitate al
societăţii auditate îl constituie fabri-
carea de obiecte vestimentare pentru
bărbaţi şi femei: costume, panta-
loni, cămăşi, rochii etc.

Piaţa de desfacere a produselor fini-
te şi a mărfurilor este în mare parte
către ţări din Uniunea Europeană
(aproximativ 70% din cifra de afa-

ceri). De asemenea, societatea
vinde şi către clienţi interni persoa-
ne juridice (20% din cifra de afa-
ceri) şi prin intermediul a două
magazine proprii destinate persoa-
nelor fizice (10% din cifra de afa-
ceri).

Principalii furnizori de materii
prime ai societăţii provin în mare
parte din ţări din Uniunea
Europeană,dar şi din afara acesteia
(80% din achiziţiile de materii
prime şi materiale). De asemenea,
societatea achiziţionează materii
prime necesare şi de la furnizori
interni (20% din achiziţii). Politica
societăţii este de a achiziţiona de la
aceiaşi furnizori, care sunt selectaţi
şi evaluaţi în funcţie de gradul şi
capacitatea de inovare, dar şi în
funcţie de reducerile comerciale pe
care aceştia le acordă.

Societatea doreşte ca produsele sale
să fie de calitate superioară, aspect
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ce implică preţuri mai ridicate ale
materiilor prime faţă de costurile
practicate în România.

Unul din obiectivele pe termen
scurt ale conducerii este de a se
concentra pe îmbunătăţirea designu-
lui produselor. Societatea dispune
de un departament de design, în
care lucrează persoane calificate în
domeniu care colaborează cu per-
soane renumite din ţări cu tradiţie
ca: Italia, Spania, Franţa.

Societatea deţine în sold la sfârşitul
anului trei împrumuturi pe termen
scurt contractate de la Afiliat SA
(parte afiliată) în valoare totală de
10.933.162 lei. Prin contract,
dobânda aferentă acestor împrumu-
turi se calculează trimestrial, în
funcţie de dobânda de referinţă a
BNR. Începând cu 1 septembrie
2011, rata dobânzii de referinţă a
Băncii Naţionale a României este
rata dobânzii de politică monetară.

Conducerea societăţii ne-a informat
că pe parcursul anului 2014 se
doreşte contractarea unui nou
împrumut bancar în vederea achizi-
ţiei de noi utilaje, pentru a spori
capacitatea de producţie.

În cadrul discuţiei preliminare avută
cu clientul, reprezentanţii acestuia
ne-au comunicat că în anii trecuţi
au existat cazuri în care salariaţi din
secţiile de producţie au sustras
materie primă şi produse finite din
depozite. La fiecare depistare, res-
pectivii salariaţi au fost sancţionaţi,
conform regulamentului intern al
societăţii.

Informaţii financiare legate
de activitatea din anul curent
(2013)

Din informaţiile financiar - contabi-
le primite de la client am reţinut
următoarele detalii referitoare la
finalul anului 2013:

è Total venituri – 255.000.000 lei

è Cifra de afaceri – 251.000.000
lei, din care:

- Venituri din vânzarea produ-
selor finite – 240.000.000
lei;

- Venituri din vânzarea mărfu-
rilor – 10.000.000 lei

- Venituri din activităţi
diverse – 1.000.000 lei

è Total cheltuieli –  240.000.000
lei din care:

- Cheltuieli din exploatare:
220.000.000 lei;

- Cheltuieli financiare:
20.000.000 lei;

è Total datorii – 118.980.586 lei,
din care:

- datorii comerciale –
104.123.323 lei;

- împrumuturi de la părţile
afiliate – 10.933.162 lei;

- dobânzi aferente împrumutu-
rilor –  3.860.015 lei;

- alte datorii – 64.086 lei.

è Număr mediu de salariaţi - 490;

è Profit brut: 15.000.000.

Notă: Pragul de semnificaţie a
fost stabilit pentru faza de plani-
ficare de către partenerul de
audit la valoarea de 2.510.000
lei, reprezentând 1% din cifra
de afaceri.
Pragul de semnificaţie funcţio-
nal ce va fi utilizat în efectuarea
testelor de audit este calculat ca
75% din materialitatea totală 
şi se ridică la suma de
1.882.500 lei.

Politici contabile 

Veniturile din vânzările de bunuri
sunt recunoscute în momentul în
care societatea a transferat cumpă-
rătorului principalele riscuri şi
beneficii. În situaţiile financiare ale
anului 2013, veniturile sunt prezen-
tate la valoarea brută.

Cifra de afaceri reprezintă sumele
facturate şi de facturat, fără TVA şi
este formată în cea mai mare parte
din contravaloarea bunurilor livrate
terţilor.

Cheltuielile societăţii Exemplu
SA reprezintă valorile plătite sau de
plătit pentru:
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è consumuri de stocuri;

è lucrări executate şi
servicii prestate de care
beneficiază entitatea;

è cheltuieli cu personalul;

è executarea unor obligaţii legale
sau contractuale etc.

Pierderile reprezintă reduceri
ale beneficiilor economice şi pot
rezulta ca urmare a desfăşurării
activităţii curente a societăţii
Exemplu SA. 

În cadrul cheltuielilor exerciţiului
financiar societatea a evidenţiat, de
asemenea, cheltuieli cu provizioane,
amortizări şi ajustări pentru depre-
cierea sau pierderea de valoare
(acestea sunt verificate în cadrul
secţiunilor corespondente).

Contabilitatea cheltuielilor se ţine
atât pe elemente de cheltuieli, con-
form clasificaţiei din planul de con-
turi, cât şi pe tipuri de activităţi.

Împrumuturile pe termen scurt şi
lung sunt înregistrate la suma primi-
tă. Datoria cu dobânda aferentă se
înregistrează anual şi se plăteşte la

sfârşitul perioadei de creditare.
Partea pe termen scurt a împrumu-
turilor pe termen lung este clasifica-
tă în datorii ce trebuie plătite într-o
perioadă de un an.

Datoriile comerciale sunt înregistra-
te la valoarea sumelor care urmează
a fi plătite pentru bunurile sau ser-
viciile primite.

2. Identificarea şi 
evaluarea riscurilor
(ISA 315)

Am efectuat teste de parcurgere şi
refacere a controalelor pe fluxul
operaţional aferent achiziţiilor şi
plăţilor pentru a verifica dacă exis-
tă un mediu de control şi dacă aces-
ta funcţionează. Vom analiza dacă
în cadrul acestui flux există con-
troale şi dacă acestea se respectă.
Prin urmare, concluziile noastre le
vom utiliza în vederea stabilirii ris-
cului de control şi a minimizării ris-
cului de audit. 

Mai jos am sintetizat riscurile iden-
tificate şi evaluarea acestora:

Risc identificat: Riscul de fraudă 
Evaluare: Risc mediu
Răspunsul auditorului:Având în
vedere că în perioadele precedente
au existat cazuri de furturi din
gestiuni, vom verifica inventarierea
efectuată la finalul anului şi vom
analiza dacă eventualele lipsuri au
fost contabilizate corect.

Risc identificat: Supraevaluarea
veniturilor 
Evaluare: Risc mediu
Răspunsul auditorului: Luând în
considerare că în anul 2014 societa-
tea doreşte contractarea unui nou
credit, există riscul supraevaluării
performanţei financiare pentru o
imagine mai bună. Vom desfăşura
proceduri de reconciliere a unui
eşantion de tranzacţii cu documenta-
ţia justificativă.

Risc de control: ridicat – Nu am
efectuat teste de control pe fluxul
aferent vânzărilor şi încasărilor.
Risc identificat: Subevaluarea chel-
tuielilor
Evaluare: Risc mediu
Răspunsul auditorului: Vom des-
făşura proceduri de verificare a
documentaţiei prin selectarea ele-
mentelor ce vor fi examinate din
populaţia conturilor de cheltuieli.
Risc de control: scăzut – Am efec-
tuat teste de parcurgere a controale-
lor pe fluxul de achiziţii şi plăţi.

Risc identificat: Subevaluarea dato-
riilor
Evaluare: Risc mediu
Răspunsul auditorului: Vom des-
făşura proceduri de circularizare a
unui eşantion de solduri de datorii
de la 31.12.2013.
Risc de control: scăzut – Am efec-
tuat teste de parcurgere a controale-
lor pe fluxul de achiziţii şi plăţi.

Risc identificat: Separarea exerci-
ţiilor financiare
Evaluare: Risc mediu
Răspunsul auditorului: Vom
inspecta un eşantion format din fac-
turi de vânzare şi de achiziţie atât
din cursul anului 2013, cât şi din
2014 pentru a verifica respectarea
principiului separării exerciţiilor.

Risc identificat: Înregistrarea ero-
nată a stornărilor
Evaluare: Risc scăzut
Răspunsul auditorului: Vom des-
făşura proceduri de verificare prin
eşantionare a stornărilor.

Risc identificat: Riscul ca societa-
tea să se afle în imposibilitate de
plată
Evaluare: Risc mediu
Răspunsul auditorului: Vom obţi-
ne o situaţie a datoriilor aflate în
sold la finalul anului auditat şi
situaţia plăţilor efectuate la începu-
tul anului 2014.
Risc de control: scăzut – Am efec-
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tuat teste de parcurgere a controale-
lor pe fluxul achiziţii-plăţi.

3. Cerinţe de informaţii
ale auditorului

Pentru a putea efectua testele de
audit aferente celor trei secţiuni am
solicitat şi primit următoarele
informaţii:

è Componenţele conturilor de
datorii comerciale: 401, 404,
408, 419, 462 la 31.12.2013;

è Detalierea soldurilor de datorii
comerciale exprimate în valută;

è Detalierea împrumuturilor con-
tractate de societate, care să
cuprindă minim următoarele
informaţii: terţul de la care a
fost contractat împrumutul,
numărul şi data contractului de
împrumut, moneda
împrumutului;

è Situaţia dobânzilor datorate
aflate în sold la 31.12.2013,
precum şi calculaţia şi modul 
de înregistrare a acestora;

è Raportul plăţilor către furnizori
de la începutul anului 2014 pen-
tru datoriile aflate în sold la
31.12.2013;

è Registrul jurnal, pe baza căruia
se vor stabili eşantioane pentru
tranzacţiile semnificative şi
neobişnuite pentru care vom
solicita şi documente suport:
facturi, anexe, contracte etc.;

è În cazul în care un registru jur-
nal nu poate fi furnizat, vom
solicita fişele aferente conturilor
de cheltuieli/venituri;

è Acordul clientului pentru comu-
nicarea cu auditorul precedent.

4. Auditarea vânzărilor
şi veniturilor

4.1. Aspecte teoretice privind
auditul vânzărilor şi veni-
turilor

În primul rând, auditorul trebuie să
înţeleagă societatea şi mediul său,
ceea ce presupune obţinerea de
informaţii cu privire la: sectorul de
activitate, reglementările specifice,
politicile contabile şi controlul
intern al entităţii. Această documen-
tare ajută în stabilirea şi desfăşura-
rea de proceduri de audit, în scopul
obţinerii de probe suficiente şi
adecvate.

Vom prezenta auditul secţiunii de
Vânzări şi venituri, având ca
obiectiv obţinerea unei asigurări
rezonabile cu privire la măsura în
care acestea nu conţin denaturări
semnificative, fie ele ca urmare a
fraudei sau a erorii. 

Auditul ciclului de vânzări care
generează veniturile are ca obiectiv
asigurarea că rulajele conturilor
sunt prezentate în conformitate cu
cadrul de raportare financiară apli-
cabil, în cazul prezentat - OMFP
nr. 3055/2009. Pentru realizarea
acestui obiectiv trebuie stabilită
strategia misiunii şi elaborat un plan
de audit.

Pentru auditul vânzărilor şi venituri-
lor se efectuează teste de detaliu
privind tranzacţiile desfăşurate,
teste de parcurgere şi refacere a
controalelor şi se aplică diverse
proceduri analitice. 

În conformitate cu prevederile
„Ghidului pentru un Audit de
Calitate”, emis de CAFR, auditarea
conturilor de venituri are ca princi-
pale obiective asigurarea că:

F veniturile nu sunt denaturate şi
sunt clasificate corect;

F toate elementele sunt procesate
în perioada corectă;

F elementele care necesită o pre-
zentare specifică sunt corect
raportate;

F registrul jurnal este întocmit
corespunzător.

4.2. Stabilirea planului de
audit ca răspuns la riscu-
rile evaluate la punctul 2

Reconciliere

Se va obţine ultima balanţă de veri-
ficare şi registrul jurnal din cursul
anului 2013. Vom reconcilia cele
două informaţii şi astfel vom testa
completitudinea şi valoarea contu-
rilor aferente veniturilor.

Observare, intervievare

Pentru a ne asigura asupra valorii şi
acurateţei conturilor de venituri, pe
baza registrului jurnal vom selecta
eşantioane de tranzacţii pentru care
vom verifica documentaţia justifica-
tivă. Vom discuta cu reprezentanţii
societăţii legat de modificările sem-
nificative faţă de anul 2012 şi vom
verifica autenticitatea şi valabilitatea
contractelor încheiate pentru un
eşantion format din cei mai impor-
tanţi clienţi.

Verificarea alocării corecte la
perioada la care se referă

Pentru a ne asigura de acurateţea
şi valoarea corectă a veniturilor
prezentate în contul de profit şi
pierdere la 31.12.2013, vom verifi-
ca respectarea principiului separării
exerciţiilor. Astfel, vom selecta
spre verificare un eşantion de vân-
zări din cursul anului 2013 şi vom
verifica dacă au fost înregistrate
corect în contabilitate din punct de
vedere al perioadei la care acestea
fac referire.

Proceduri analitice

Vom calcula şi identifica variaţiile
semnificative ale conturilor de veni-
turi faţă de anul anterior şi, de ase-
menea, pe baza rulajelor lunare
vom întocmi grafice cu privire la
evoluţia din cursul anului şi vom
solicita explicaţii de la conducerea
societăţii cu privire la fluctuaţiile
mai evidente.
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Deşi în IFRS principiul prevalenţei
economicului asupra juridicului nu
este menţionat explicit ca fiind un
principiu ce stă la baza situaţiilor
financiare, îl regăsim totuşi consem-
nat în Cadrul general conceptual de
raportare financiară, la punctul 4.6
menţionându-se: „4.6. La stabilirea
momentului în care un element
corespunde definiţiei unui activ,
unei datorii sau capitalurilor proprii
trebuie acordată atenţie fondului şi
realităţii economice ale aces tuia şi
nu numai formei sale juridice.”

Nu doar recunoaşterea, ca moment
de timp, este influenţată de acest
principiu, ci şi modul de clasificare
şi evaluare a elementelor situaţiilor
financiare. 

Spre exemplu, deşi IAS 17 Leasing
are ca principal obiectiv contractele
de leasing, la punctul 21 se spune:
„Tranzacţiile şi alte evenimente
sunt contabilizate şi prezentate în
conformitate cu fondul lor econo-
mic şi cu realitatea financiară, nu
doar cu forma juridică.” Această
îndrumare considerăm că este uni-

versal valabilă, excedând contracte-
le de leasing.

Şi în IAS 18 Venituri, precum şi în
SIC 27  Evaluarea fondului econo-
mic al tranzacţiilor care implică
forma legală a unui contract de lea-
sing se face referire la acest princi-
piu, entităţile trebuind să analizeze
natura economică a tranzacţiei pen-
tru ca înregistrarea sa să ţină cont
de fondul economic, (aproape) indi-
ferent de o eventuală deghizare juri-
dică. 
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Unul dintre principiile de bază ale Standardelor Inter naţionale de Raportare Financiară
(IFRS) este “substance over form”, principiu tradus în literatura românească de special-
itate ca fiind principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Deşi în Directiva a
IV-a a Comunităţii Europene (78/660/CEE) principiul prevalenţei economicului asupra
juridicului nu apare explicit, îl regăsim totuşi în noua Directivă privind situaţiile
financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor
tipuri de întreprinderi ( 2013/34/UE).

În acest articol ilustrăm, printr-un exemplu, ce importanţă are acest principiu şi cum
diferă elementele situaţiilor financiare recunoscute în baza acestui principiu faţă de
recunoaşterea în baza unei analize superficiale a actelor juridice.

Lect. univ. dr.Mirela Păunescu, ASE, ACCA, auditor financiar

Principiul prevalenţei
economicului asupra
juridicului
Studiu de caz 



Aşa cum am menţionat, principiul
prevalenţei economicului asupra
juridicului este de asemenea regăsit
explicit în noua Directivă a contabi-
lităţii (2013/34/UE) la articolul 5,
punctul h: „elementele din contul
de profit şi pierdere şi din bilanţ
sunt contabilizate şi prezentate
ţinând seama de fondul economic al
tranzacţiei sau al angajamentului în
cauză”.

În OMFP 3055/2009 principiul este
regăsit explicit, mult mai detaliat
decât în IFRS. Astfel, la punctul 46
găsim menţionarea faptului că pre-
zentarea valorilor fie în bilanţ, fie
în contul de profit şi pierdere se
face ţinând seama de fondul econo-
mic al tranzacţiei sau al operaţiunii
raportate şi nu numai de forma juri-
dică a acestora, tocmai pentru a se
asigura faptul că înregistrarea în
contabilitate şi prezentarea fidelă a
operaţiunilor economico-financiare
se face în conformitate cu realitatea
economică, în conformitate cu drep-
turile, obligaţiile şi riscurile asocia-
te acelor operaţiuni.

Totuşi, această prevalenţă a econo-
micului nu trebuie înţeleasă ca
ducând la ignorarea cerinţelor lega-
le sau a cerinţei ca înregistrările în
contabilitate să se facă doar pe baza
documentelor justificative.
Dimpotrivă, documentele care stau
la baza înregistrării în contabilitate
a operaţiunilor economico-financia-
re trebuie să fie în concordanţă cu
realitatea, iar tranzacţiile şi contrac-
tele încheiate între părţi trebuie să
respecte cadrul legal existent. 

Mai mult, reglementările româneşti
subliniază faptul că, în cele mai
multe situaţii, forma juridică a unui
document este în concordanţă cu
realitatea economică. Doar în cazuri
(foarte)rare, atunci când există dife-
renţe între fondul sau natura econo-
mică a unei operaţiuni sau tranzacţii
şi forma sa juridică, entitatea va
înregistra în contabilitate aceste

operaţiuni dând prioritate fondului
economic şi nu formei juridice,
ţinând cont de toate informaţiile dis-
ponibile.

Pentru ilustrarea situaţiilor în care
acest principiu se aplică OMFP
3055/2009, la pct. 46, alin 3 dă
următoarele exemple, care, în opi-
nia noastră nu sunt exhaustive: cla-
sificarea contractelor de leasing (ca
leasing operaţional sau financiar),
recunoaşterea veniturilor ca fiind
din comisioane sau din activitatea
principală, recunoaşterea venituri-
lor, clasificarea instrumentelor
financiare, clasificarea reducerilor
în financiare sau comerciale.

După această introducere ne-am
propus să analizăm în paralel o
situaţie destul de comună, precum
şi modul ei de raportare în situaţiile
financiare, atât conform IFRS, cât
şi conform OMFP 3055/2009. 

Să presupunem că o societate româ-
nească, SC Bursucul SRL, are
nevoie de anumite piese pe care le
cumpără de la un furnizor din stră-
inătate, SC Lupul SRL. Pentru a le
putea produce, furnizorul are nevo-
ie de o matriţă pe care o va instala
pe propriile utilaje. Matriţa va fi
plătită la momentul semnării con-
tractului (suportată ca şi cost, fie
direct, fie indirect prin refacturare)
de către societatea românească şi va
fi folosită de furnizorul străin pen-
tru a obţine piesele personalizate,
dorite de SC Bursucul SRL. Preţul
matriţei este de 30.000 lei (depăşeş-
te lejer 2.500 lei - plafonul de recu-
noaştere a mijloacelor fixe în
România), utilizarea ei se va face
pe o perioadă de 2 ani, iar la sfârşi-
tul utilizării matriţa va rămâne la
furnizor deoarece SC Bursucul SRL
nici nu are utilajele necesare utiliză-
rii acesteia, nici nu are posibilitatea
să o vândă. Contractul de achiziţie
este ferm şi prevede livrarea a
30.000 de piese, la comanda cum-
părătorului, pe o perioadă de 2 ani.
Dacă matriţa se strică pe perioada
producţiei, furnizorul este responsa-
bil pentru înlocuirea ei, aşa cum
este şi pentru buna sa funcţionare
sau întreţinere. SC Bursucul SRL
nu va ajunge niciodată în posesia
sau să utilizeze componenta respec-
tivă. Pentru cele 30.000 de piese
SC Bursucul va plăti un preţ con-
tractual agreat, să zicem 10 lei pe
piesă (preţ ce acoperă costurile de
producţie şi o marjă de profit a fur-
nizorului), pe măsură ce se face
livrarea. Nu există un alt furnizor
pentru care să se ceară preţuri com-
parative. Întrebarea este: cum se va
recunoaşte această matriţă în conta-
bilitatea SC Bursucul SRL?

Prima tentaţie ar fi ca această matri-
ţă să fie clasificată ca mijloc fix în
situaţiile financiare ale SC Bursucul

Exemplu
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SRL. Aceasta deoarece la o analiză
superficială se pare că sunt regăsite
caracteristicile unui activ corporal
imobilizat la cumpărător şi anume:
este un activ corporal, are valoare
mai mare decât limita de 2.500 lei
şi va genera beneficii entităţii pe o
perioadă mai mare decât 1 an.

Totuşi, analizând caracteristicile
unui activ, caracteristici menţionate
de pct 92 al OMFP 3055/2009,
constatăm că un activ clasificat ca
fiind imobilizare corporală este un
activ:

a. deţinut pentru a fi utilizat în pro-
ducţia de bunuri sau prestarea de
servicii, pentru a fi închiriat ter-
ţilor sau pentru a fi folosit în
scopuri administrative; şi

b. utilizat pe parcursul unei perioa-
de mai mari de un an.

Dacă reflectăm cu atenţie la carac-
teristicile imobilizărilor corporale
(similare cu cele identificate şi de

IAS 16 Imobilizări corporale) con-
cluzionăm că totuşi prima condiţie
nu este îndeplinită şi aceasta deoa-
rece cumpărătorul nu utilizează
direct matriţa respectivă, nici măcar
nu deţine utilajele pe care o astfel
de matriţă ar putea fi montată, ci
plăteşte furnizorului o sumă pentru
a putea primi bunurile pe care le-a
comandat.

Deoarece setul de IFRS este mult
mai complex decât reglementările
româneşti, ar fi util să ne inspirăm
şi din normele acestea în măsura în
care le găsim. IFRIC 18 Transfer
de active de la clienţi este cel mai
apropiat de situaţia descrisă. Totuşi,
interpretarea se aplică la contabili-
zarea elementelor de imobilizări
corporale de către entităţile care
primesc astfel de transferuri de la
clienţii lor. Cum recunoaşte SC
Leul SRL suma de bani primită de
la SC Bursucul SRL? 

Dacă SC Leul SRL cumpără de

Idei, sugestii, experienţe

Prevalenţa economicului
nu trebuie înţeleasă 
ca ducând la ignorarea
cerinţelor legale sau a
cerinţei ca înregistrările
în contabilitate să 
se facă doar pe baza 
documentelor
justificative. Dimpotrivă,
documentele care stau la
baza înregistrării în
contabilitate a
operaţiunilor economico-
financiare trebuie să fie
în concordanţă cu
realitatea, iar tranzacţiile
şi contractele încheiate
între părţi trebuie să
respecte cadrul legal
existent
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banii primiţi o matriţă pe care o
instalează pe propriile utilaje, atunci
va trebui să analizeze dacă matriţa
îndeplineşte caracteristicile unei
imobilizări corporale conform IAS
16 Imobilizări corporale. În cazul
nostru, caracteristicile probabil că
sunt îndeplinite deoarece matriţa va
fi utilizată în prestarea de servicii
(către SC Bursucul SRL), pe o
perioadă mai lungă de un an şi mai
degrabă nu este adecvat să fie recu-
noscută ca stoc şi nici agregată cu
alte componente. 

În contrapartida matriţei, SC Leul
SRL considerăm că va recunoaşte
un venit în avans la primirea bani-
lor şi va trece acest venit în avans
la veniturile exerciţiului, pe măsură
ce se livrează piesele convenite cu
clientul, în conformitate cu paragra-
fele 18-20 ale IFRIC 18. Aceasta
deoarece în schimbul banilor primiţi
furnizorul se angajează să livreze
30.000 de piese pe parcursul a 2 ani
(serviciu identificabil separat).

SC Leul SRL va amortiza probabil
matriţa pe durata contractului, dar
analizând totuşi dacă acea matriţă
mai are valoare pentru el la sfârşitul
contractului, dacă mai poate obţine
ceva pe ea şi alte informaţii simila-
re.

Acum, că am stabilit tratamentul
contabil aplicat de furnizorul bunu-
rilor, să vedem cum procedează
cumpărătorul acestora.

În IFRS nu există o reglementare
specifică aplicabilă celui care trans-
feră active la furnizor. IASB a res-
pins o eventuală interpretare aplica-
bilă acestora, considerând că recu-
noaşterea la cumpărător se face în
conformitate cu IFRS-urile existente
şi care sunt suficient de detaliate
astfel încât să nu existe dubii. În
practică totuşi au fost raportate
două tratamente alternative în con-
tabilitatea cumpărătorului: recu-
noaşterea activelor transferate ca

active necorporale, precum şi recu-
noaşterea acestora drept cheltuieli în
avans. În ambele situaţii, activele
respective sunt trecute la cheltuieli
pe durata pe care se primesc servi-
ciile.

În această situaţie considerăm că
alegerea cea mai potrivită ar fi
recunoaşterea unui avans plătit fur-
nizorului şi nu a unei imobilizări
necorporale. Aceasta deoarece,
practic, diferenţele sunt mici între
un avans plătit la începutul contrac-
tului (din care furnizorul îşi achizi-
ţionează materiile prime sau mijloa-
cele fixe necesare prestării servicii-
lor contractate sau livrării de
bunuri) şi această sumă, plătită la

începutul tranzacţiei, având ca des-
tinaţie precisă matriţa ce nu va intra
niciodată în posesia cumpărătorului
şi nu va putea fi utilizată în niciun
fel de acesta. Mai mult, acest avans
plătit trebuie regăsit în costul de
achiziţie al pieselor furnizate de SC
LEUL SRL. O alternativă ar fi con-
siderarea sumei plătite ca fiind o
cheltuială în avans, avans ce trebuie
trecut în costul de achiziţie a piese-
lor, pe măsură ce acestea sunt livra-
te către SC Bursucul SRL.

Ca înregistrări contabile la SC
BURSUCUL SRL propunem (igno-
rând impactul fiscal, în special al
TVA):
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Revenind la normele româneşti,
cele mai apropiate prevederi sunt,
prin asimilare, cele nou introduse
din ianuarie 2014 în Ordinul minis-
trului finanţelor publice nr.
3055/2009 la punctul 265^3, care
spun: „(1) În cazul racordării utili-
zatorilor la reţeaua electrică, con-
travaloarea cheltuielilor suportate
de utilizatori cu racordarea repre-
zintă imobilizări necorporale de
natura drepturilor de utilizare şi se
evidenţiază în contul 205 Conce -
siuni, brevete, licenţe, mărci
comerciale, drepturi şi active simi-
lare/analitic distinct.

(2) Amortizarea imobilizărilor

necorporale prevăzute la alin. (1) se
înregistrează pe perioada pentru
care entitatea are dreptul de a utili-
za reţelele respective, dacă această
durată este specificată în contractele
încheiate sau, dacă nu este stabilită
o asemenea durată, pe durata de
viaţă a instalaţiilor de utilizare de la
locul de consum.”

Aceste reglementări sunt reflectarea
în contrapartidă a regulilor de con-
tabilizare a activelor primite de la
cumpărători, şi acestea nou introdu-
se, tot din ianuarie 2014, la 238^1,
şi care zic: „Entităţile care primesc
active de la clienţii lor sub formă
de imobilizări corporale sau nume-
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rar care are ca destinaţie achiziţia
sau construirea de imobilizări cor-
porale, pentru a-i conecta la o reţea
de electricitate, gaze, apă sau pen-
tru a le furniza accesul continuu la
anumite bunuri sau servicii, potrivit
legii, evidenţiază datoria corespun-
zătoare valorii activelor respective
în contul 478 Venituri în avans afe-
rente activelor primite prin transfer
de la clienţi”.

În exemplul prezentat considerăm
totuşi că nu sunt regăsite caracteris-
ticile unui activ necorporal, astfel
încât recunoaşterea unui activ
necorporal nu este justificată. Ca
atare, în lipsa unor indicaţii mai
precise din Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 3055/2009, 
se pune întrebarea: cum recunoaş-
tem la cumpărător această sumă
plătită? Ne putem abate de la 
prevederea contractului (achiziţia în
contul cumpărătorului a unei matri-
ţe, care în principiu are caracteristi-
cile unei imobilizări corporale, dar
mai degrabă pentru vânzător, nu
pentru cumpărător) şi să dăm prio-
ritate fondului economic al tranzac-
ţiei?

Trebuie să ţinem cont de faptul că
din punct de vedere juridic cumpă-
rătorul este proprietarul matriţei pe
care nu o controlează sub nicio
formă ?

Trecând peste un posibil impact fis-
cal (generat de recunoaşterea ca o
cheltuială sau ca activ, recunoaşte-
rea diferită a costului de achiziţie,
trecerea pe cheltuieli a activului
recunoscut în funcţie de piesele
achiziţionate sau pe durata de 2 ani,
liniar) impactul se poate urmări în
bilanţ (clasificarea activului, prezu-
mând că un activ trebuie recunoscut
la cumpărător), cât şi în contul de
profit şi pierdere.

O altă întrebare importantă este
dacă putem să folosim reglementări-
le IFRS care sunt similare speţei

noastre în măsura în care acoperă
un vid în normă şi nu se încalcă
prevederile OMFP nr.  3055/2009?
În opinia noastră, atâta timp cât atât
IFRS, precum şi OMFP 3055/2009
fac referire la acest principiu, orice
prevedere de natura interpretărilor
date întru aplicarea IFRS  sau inclu-
siv de natura literaturii de speciali-
tate (recunoscută ca referinţă în
domeniu) pe IFRS poate fi utilizată
în justificarea raţionamentului pro-
fesional.

Aplicarea principiului prevalenţei
economicului asupra juridicului este
evident o chestiune de raţionament
profesional. În lipsa unor indicii
mai clare, rămâne la alegerea enti-
tăţii raportoare şi apoi a auditorului
să decidă dacă răspunsul la întreba-
rea noastră, răspuns formulat în
conformitate cu IFRS, respectă şi
cerinţele reglementărilor româneşti.

Concluzie
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PRINCIPII GENERALE

Vom descrie pe scurt, principiile
generale stabilite de fiecare standard
de educaţie, în parte. 

IES 1 stabileşte cerinţele privind
accesul la profesie, care diferă de la
un organism profesional, membru
IFAC, la altul, referindu-se la nive-
lul diplomei, durata de studii etc.

IES 2 prevede nivelul de cunoştinţe
pe care un candidat trebuie să îl
obţină pentru a se califica drept
contabil profesionist în domeniile:

l contabilitate, finanţe şi mediu
conex;

l mediul organizaţional şi de afa-
ceri;

l mediul IT.

IES 3 detaliază abilităţile profesio-
nale care se cer unui candidat pen-
tru a se califica drept contabil pro-
fesionist;

l abilităţi intelectuale;

l abilităţi tehnice şi funcţionale;

l abilităţi personale;

l abilităţi interpersonale şi comu-
nicaţionale; şi
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Standardele Internaţionale 
de Educaţie (IES) 

şi obligativitatea pregătirii 
profesionale a auditorilor financiari

Diana Săndulescu, şef al Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari, CAFR

Daniela Ştefănuţ, consilier juridic, CAFR

Scopul educaţiei profesionale este acela ca experienţa practică, pusă fiind pe o bază educaţio -
nală permanent îmbunătăţită şi înnoită, să aibă ca rezultat auditori financiari competenţi,
capabili să aducă o contribuţie pozitivă profesiei şi entităţii în care lucrează.

Educaţia profesională a auditorilor financiari are la bază opt standarde de educaţie, pe care le
enumerăm în cele ce urmează:

Ø IES 1 Cerinţe de a accede la un program de educaţie profesională;

Ø IES 2 Conţinutul programelor de educaţie profesională;

Ø IES 3 Abilităţi profesionale;

Ø IES 4 Valori, etici şi atitudini profesionale;

Ø IES 5 Cerinţe de experienţă practică;

Ø IES 6 Evaluarea capacităţilor şi a competenţelor profesionale;

Ø IES 7 Dezvoltarea profesională continuă – un program de învăţare pe tot parcursul
vieţii şi o dezvoltare continuă a competenţei profesionale.

Ø IES 8 Cerinţe de competenţă pentru auditorii profesionişti.



l abilităţi de management organi-
zaţional şi de afaceri.

Abilităţile sunt dobândite atât prin
cursurile specifice, cât şi prin expe-
rienţa practică, susţinute de auto-
perfecţionare de-a lungul vieţii.

IES 4 stabileşte că membrii - audi-
tori financiari trebuie să aibă com-
binaţia potrivită de abilităţi şi expe-
rienţă practică care, pe baza progra-
melor de educaţie profesională, tre-
buie să ofere potenţialilor auditori
financiari un cadru al valorilor, eti-
cilor şi atitudinilor profesionale
pentru exercitarea raţionamentului
profesional şi pentru a acţiona într-o
manieră etică, care este în interesul
societăţii şi al profesiei.

IES 5 detaliază experienţa practică
cerută de organismele membre
IFAC, înainte de obţinerea califică-
rii profesionale. Această perioadă
de practică trebuie să fie de minim
3 ani şi se obţine sub supravegherea
unui îndrumător, membru cu expe-
rienţă al organismului respectiv

IES 6 detaliază cerinţele pentru
evaluarea finală a capacităţilor şi
competenţelor profesionale ale can-
didaţilor. Această evaluare ar trebui
să testeze atât cunoştinţele teoretice,
cât şi pe cele practice şi este bine,

de obicei, să aibă loc la sfârşitul
perioadei de pregătire practică;

F uneori se pot organiza mai mul -
te sesiuni de testare a cunoştin-
ţelor profesionale, dar este
esen ţial ca acestea să fie organi-
zate astfel încât doar cei care
întrunesc standardele de compe-
tenţă profesională să fie admişi
cu calitatea de contabili profe-
sionişti;

F se recomandă ca examinarea să
aibă pondere importantă în for-
mat scris, dar se pot introduce
şi întrebări bazate pe scenarii
sau studii de caz, pentru a testa
abilităţile intelectuale ale viitori-
lor profesionişti.

IES 7 cuprinde următoarele elemen-
te principale:

l obligaţia de pregătire profesiona-
lă continuă;

l accesul facil la programele de
pregătire profesională;

l stabilirea de calificative pentru
membri;

l procesul de monitorizare şi de
sancţionare.

Organismele membre trebuie să
faciliteze accesul la dezvoltarea pro-

fesională continuă şi să asigure
resursele necesare pentru a ajuta
contabilii profesionişti în realizarea
responsabilităţii lor de învăţare pe
termen lung;

Organismele membre trebuie să
ceară tuturor contabililor profesio-
nişti să-şi dezvolte şi să-şi menţină
competenţa şi responsabilităţile pro-
fesionale.

IES 8 Scopul standardului este de a
se asigura că profesioniştii contabili
dobândesc capabilităţile specifice
cerute pentru a lucra ca auditori
profesionişti competenţi. Acest stan-
dard prescrie minimul de competen-
ţe pe care organismele membre
IFAC se aşteaptă să le obţină orice
membru înainte de a se implica sub-
stanţial într-o lucrare de audit finan-
ciar.

F Auditul financiar este una dintre
ariile în care un contabil profe-
sionist se poate specializa.
Pentru a activa cu competenţă
în acest domeniu, contabililor
profesionişti li se va cere un
nivel mai ridicat de educaţie şi
pregătire în audit şi arii conexe,
decât celor care nu au o impli-
care substanţială în lucrări de
audit financiar.

F Pentru dobândirea capabilităţilor
cerute auditorilor financiari,
contabilii profesionişti pot să
urmeze programe de educaţie şi
dezvoltare profesională, precum
şi activităţi în plus decât cele
cerute pentru obţinerea califică-
rii de contabili profesionişti.
Educaţia suplimentară şi cerin-
ţele de dezvoltare pentru audito-
rii financiari pot fi completate
ori după, ori în acelaşi timp cu
programul de educaţie şi dez-
voltare necesar obţinerii califi-
cării de contabil profesionist.

F Toate prevederile celorlalte
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standarde de educaţie se aplică
şi auditorilor financiari; în plus
pot exista cerinţe specifice pen-
tru dobândirea capacităţilor pro-
fesionale şi a valorilor necesare
pentru a fi un bun auditor.

IES 7 - Dezvoltarea profesională
continuă: programul de învăţare
pe tot parcursul vieţii şi dezvol-
tarea continuă a competenţei
profesionale

Prezentăm, în cele ce urmează, un
rezumat al IES 7, pentru a înţelege
necesitatea pregătirii profesionale
continue, care nu constituie numai o
cerinţă a Camerei Auditorilor
Financiari din România, dar şi a
altor organisme internaţionale,
membre IFAC. În primul rând, tre-
buie menţionat faptul că auditorii
financiari trebuie educaţi să priveas-
că programul de pregătire profesio-
nală nu ca pe o obligaţie, ci ca pe
un beneficiu oferit de Cameră,
pentru a-şi menţine şi dezvolta com-
petenţa profesională, astfel încât să
ofere clienţilor servicii de înaltă
calitate.

Acest standard subliniază faptul că
este responsabilitatea auditorului
financiar să-şi dezvolte şi să-şi
menţină competenţa profesională
necesară pentru a oferi clienţilor
servicii de înaltă calitate.

Organismele membre, deci şi
Camera Auditorilor Financiari din
România, sunt sfătuite să respecte
următoarele aspecte:

a. obligaţia continuă de pregătire
profesională pentru auditorii
financiari;

b. accesul facil la oportunităţile
continue de dezvoltare profesio-
nală pentru membrii acestora;

c. stabilirea de calificative pentru
membrii lor.

Auditorii financiari trebuie să facă
faţă unor cerinţe de cunoştinţe şi
aptitudini în creştere. Cerinţa de a
fi competitiv într-o economie de
piaţă a dus la intensificarea rolului
şi a responsabilităţilor auditorului
financiar în cadrul societăţilor, de
diferite tipuri. 

Dezvoltarea profesională continuă
nu asigură faptul că toţi membrii
vor oferi servicii profesionale de
înaltă calitate. Pentru a realiza acest
lucru se presupune nu numai men -
ţinerea competenţei profesionale,
dar şi aplicarea cunoştinţelor,
printr-un raţionament profesional şi
o atitudine obiectivă. De asemenea,
nu se poate garanta că toate persoa -
nele care participă la programul de
pregătire profesională continuă vor
obţine în întregime beneficii după
acest program, din cauza diferenţei
dintre indivizi şi în privinţa capa -
cităţii acestora de a învăţa. Cu toate
acestea, este cert că membrii care
nu-şi actualizează cunoştinţele
tehnice şi profesionale nu vor fi
capabili să ofere servicii profesion-
ale competente. 

Profesia de auditor operează într-un
mediu de permanente schimbări,
ceea ce face necesară pentru orga -
nismele membre actualizarea perio -

dică a politicilor privind dezvoltarea
profesională continuă şi aplicarea
acestui standard. 

Organismele membre trebuie să
faciliteze accesul la dezvoltarea pro-
fesională continuă şi să asigure
resursele pentru a ajuta auditorii
financiari în realizarea responsabili-
tăţii lor de învăţare pe termen lung.
În acest sens, Camera organizează
anual Programul de pregătire pro-
fesională continuă pentru auditorii
financiari şi stagiarii în activitatea
de audit financiar.

Prin Hotărârea Consiliului Camerei
nr. 06 din 21 februarie 2014 a fost
adoptată forma actualizată a Nor -
melor de pregătire profesională con-
tinuă a auditorilor financiari (link:
http://www.cafr.ro/uploads/Hot%
206%20din%202014-18a2.pdf).

Anual, auditorii financiari trebuie să
efectueze 40 de ore de pregătire
profesională, dintre care 20 de ore
structurate şi 20 de ore nestructura-
te. Formarea profesională continuă
structurată include participarea la
cursurile profesionale anuale obliga-
torii, organizate de către Cameră.

Cursurile din cadrul Programului de
pregătire profesională continuă se
organizează în două sisteme: clasic
şi e-learning.
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Echivalarea programului de pregăti-
re profesională, structurat şi nes-
tructurat, cu programul de pregătire
profesională organizat de un alt
organism profesional din domeniu
pe plan naţional sau internaţional se
poate face numai dacă există un
protocol încheiat între Cameră şi
respectivul organism profesional.

Unele organisme membre ale IFAC
pot să aleagă tipurile de activităţi de
dezvoltare profesională continuă
care sunt considerate relevante din
punct de vedere profesional. Alte
organisme membre pot alege să se
bazeze pe raţionamentul profesional
al fiecărui membru de a lua o deci-
zie în ceea ce priveşte activităţile de
dezvoltare profesionale relevante.
Altele pot alege să stabilească cerin-
ţe pentru anumite domenii şi să per-
mită membrilor să aleagă activităţile
de învăţământ relevante pentru cele-
lalte domenii.

Organismele membre pot să pres-
crie activităţi de pregătire profesio-

nală specifice sau suplimentare pen-
tru acei membri care lucrează în
domenii de activitate specializate
sau care implică un risc ridicat.

Măsurarea
Auditorilor financiari li se cere să-şi
măsoare (cuantifice) activităţile de
pregătire, pentru a veni în întâmpi-
narea cerinţelor de pregătire profe-
sională ale organismului membru.

Verificarea
Acest standard este bazat pe princi-
piul că activităţile de pregătire pro-
fesională pot fi verificate. Aceasta
înseamnă că pregătirea profesională
poate fi verificată, în mod obiectiv,
de către o sursă competentă. Unele
activităţi de pregătire pot fi măsura-
te, dar nu şi verificate.

Auditorii financiari sunt responsa-
bili să-şi păstreze o evidenţă, pre-
cum şi documentele referitoare la
pregătirea profesională şi, atunci

când organismul membru o cere, să
ofere suficiente dovezi care să
demonstreze că şi-au îndeplinit obli-
gaţiile cerute de organismul mem-
bru.

Scopul programului de pregătire
profesională continuă este de a ajuta
auditorii financiari să îşi dezvolte
competenţa profesională pentru a
oferi publicului servicii de o înaltă
calitate. Măsurarea îndeplinirii pre-
gătirii profesionale continue se
poate realiza prin cel puţin trei
metode diferite:

a. metoda bazată pe intrări – stabi-
lirea unui set de activităţi care
sunt considerate cele mai potri-
vite pentru dezvoltarea şi menţi-
nerea competenţei;

b. metoda bazată pe rezultate – se
cere auditorilor financiari să
demonstreze că şi-au dezvoltat
şi menţinut competenţa profe-
sională;

c. metoda mixtă – o combinare
eficientă şi efectivă a elemente-
lor metodelor de mai sus, stabi-
lind o cuantificare a activităţilor
de învăţământ cerute şi o măsu-
rare a rezultatelor obţinute.

Un sistem obligatoriu de dezvoltare
profesională continuă va opera efi-
cient şi în interesul public doar dacă
auditorii financiari care nu îndepli-
nesc cerinţele cerute de program
sunt sancţionaţi în mod corespunză-
tor. Organismele membre sunt încu-
rajate să determine sancţiuni după
ce analizează condiţiile legale şi de
mediu din ţara lor. Unele organis-
me membre pot elimina auditorii
financiari din cadrul profesiei sau le
pot interzice dreptul de practică. O
altă opţiune este publicarea auditori-
lor financiari care nu şi-au îndepli-
nit obligaţia de pregătire profesiona-
lă. Acest lucru transmite un mesaj
clar publicului privind angajamentul
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de păstrare a competenţei profesio-
nale.

Primul pas este de a determina
auditorul financiar să respecte
cerinţele de pregătire profesională
continuă. Trebuie să se realizeze o
balanţă între o sancţiune, care per-
mite auditorului să evite satisfacerea
cerinţelor de dezvoltare profesională
şi acele sancţiuni excesiv de rigu-
roase.

Excluderea sau retragerea dreptului
de a practica profesia se pot aplica
acelor auditori financiari care refu-
ză sistematic să îndeplinească cerin-
ţele de dezvoltare profesională con-
tinuă.

Impunerea de sancţiuni nu este o
acţiune ce se face cu uşurinţă.
Pentru un auditor financiar care nu
îndeplineşte aceste cerinţe reprezin-
tă o eludare a unei datorii profesio-
nale, care justifică o sancţiune dis-
ciplinară.

Un organism membru trebuie să
asigure un proces de monitorizare şi
sancţionare adecvat. Organismele
membre pot să stabilească un comi-
tet director sau o comisie formată

din voluntari, care să supravegheze
cerinţele de dezvoltare profesională
continuă şi procesul de monitorizare
şi sancţionare.

Organismele membre sunt încuraja-
te să informeze publicul asupra gra-
dului de îndeplinire a cerinţelor de
dezvoltare profesională continuă de
către membrii săi, prevăzute în
acest IES 7.

CONCLUZIE

Camera Auditorilor Financiari din
România este permanent preocupată
pentru menţinerea în rândul mem-
brilor săi a unui nivel ridicat de
cunoştinţe în domeniile relevante
activităţii de audit financiar, prin
elaborarea anuală a Programului de
pregătire profesională continuă,
care ţine cont de cerinţele pieţei,
dar şi de modificările din domeniul
au ditului financiar, în general,
determinat de clarificările aduse
Standardelor Internaţionale de Audit
şi din domeniul auditului statutar în
special (noile reglementări europene
emise pentru auditul statutar al enti-
tăţilor de interes public).
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Viitorul auditului 
şi asigurării 
– subiect de interes în agenda 
de lucru a Federaţiei Europene 
a Contabililor (FEE)

ederaţia Europeană a
Contabililor a iniţiat o discu-
ţie deschisă, la care toate 

organismele sale membre au fost
invitate să îşi aducă o contribuţie,
privind viitorul auditului şi asigură-
rii, pe fondul convingerii că profesia
trebuie să aibă curajul să se auto-
chestioneze, mai ales într-o perioadă
în care politica de audit se confruntă
cu noi tendinţe.

F

Dat publicităţii în semestrul I al aces-
tui an, cu o perioadă de comentarii
care s-a întins până la 30 iunie a.c.,
documentul FEE îşi propune să pro-
moveze o dezbatere publică, ce ar
putea duce la noi progrese pe termen
lung în materie de audit, asigurare şi
servicii conexe, domenii în care s-a
ajuns într-un punct în care sunt posi-
bile două abordări:

- putem ignora şi ne putem opune apelurilor la
schimbare, pierzând din vedere nevoile diferi-
telor categorii de părţi interesate şi, mai
devreme sau mai târziu, riscând să devenim
mai puţin relevanţi pentru aceştia; sau

- putem îmbrăţişa schimbarea, adoptând o
abordare mai inovativă, uneori auto-critică, şi
fiind printre primii care propun noi idei.



Obiectivele proiectului FEE con-
stau în iniţierea şi încurajarea
reflecţiei în vederea dezvoltării unei
viziuni privind domeniul viitor de
aplicare şi amploarea auditului şi
asigurării, precum şi în implicarea
părţilor interesate externe în acest
proiect, obţinerea reacţiilor lor cu
privire la serviciile de audit şi asi-
gurare şi la modul în care acestea
trebuie să evolueze pe viitor.

Camera Auditorilor Financiari
din România, în calitatea sa de
membru cu drepturi depline, a con-
tribuit la această dezbatere, transmi-
ţând comentariile şi observaţiile sale
către directorul executiv adjunct al
FEE. 

Organizaţia noastră a susţinut per-
manent dezvoltarea profesiei de
audit, precum şi nevoia de a identi-
fica cu acurateţe necesităţile pieţei,
ale mediului de afaceri, pentru a-i
putea orienta şi pregăti pe auditori
în consecinţă, astfel încât aceştia să
poată furniza servicii relevante şi de
actualitate.

Vă prezentăm în cele ce urmează
câteva dintre problemele de interes
ridicate de consultarea FEE, iar în
final vom trece în revistă răspunsu-
rile şi observaţiile înaintate de
CAFR.

PROVOCĂRI

ALE PROFESIEI, 
IDENTIFICATE DE FEE
Auditul şi asigurarea consti-
tuie doar o parte a lanţului
de furnizare a raportării

Auditorul este doar un element al
„ecosistemului” lanţului de furniza-
re a raportării financiare şi ne-
financiare, în cadrul mediului mai
larg de guvernanţă corporativă.
Valoarea unui audit contribuie la
încrederea în situaţiile financiare.
Totuşi, acestea din urmă sunt puter-

nic influenţate de aspecte ce nu sunt
controlate de un auditor. Aşadar,
când cadrul general al raportării
financiare este deficient, iar guver-
nanţa, evaluarea riscului şi măsurile
de control exercitate de conducere
sunt deficiente, un audit – chiar
dacă este efectuat la cel mai înalt
etalon al calităţii – nu poate întări,
în mod semnificativ, credibilitatea
şi fiabilitatea situaţiilor financiare
auditate.

Nu există o politică universal
valabilă

Trebuie asumat faptul că mediul de
afaceri european nu este omogen
şi că o soluţie universală nu poate
fi aplicată în toate cazurile. Rolul
auditorului sau al practicianului,
tipurile de servicii de asigurare sau
de altă natură şi categoriile de părţi
interesate vor varia în funcţie de
situaţiile, normele şi reglementările
locale, de tipul şi dimensiunea enti-
tăţilor etc.

Priorităţile profesionistului
contabil în viaţa de zi cu zi

Ar trebui să ne axăm pe creşterea
calităţii auditului, asigurându-ne
că dăm dovadă de un nivel cores-
punzător de scepticism profesional
în activităţile noastre de zi cu zi.

Maximizarea calităţii auditului a
reprezentat întotdeauna o aspiraţie a
profesiei. Evaluarea obiectivă a
calităţii auditului rămâne complica-
tă, în funcţie de perspectiva din
care este evaluată. Cei care întoc-
mesc situaţiile financiare, organele
de reglementare sau investitorii vor
avea, deseori, percepţii diferite şi
criterii diferite de evaluare. 

Scepticismul profesional – 
în centrul competenţelor 
profesiei

Profesioniştii de astăzi ţin cont de
standarde (globale) în activitatea

lor, iar FEE sprijină eforturile
IAASB în acest sens. Normaliza -
torii trebuie să se asigure că stan-
dardele sunt actualizate permanent,
pentru a nu împiedica inovaţia şi
progresele în practică. Totuşi,
modul de aplicare a standardelor
poate fi considerat o piedică în
calea inovaţiei, dacă ele sunt aplica-
te steril, pe baza unor puncte de
bifat într-o listă. Uneori este criticat
acest mod rigid de aplicare a stan-
dardelor – abordarea pe baza unei
liste de verificare – care ar putea
diminua aplicarea scepticismului şi
raţionamentului profesional.

Principiile fundamentale ale
profesiei

Aşa cum prevede Codul Etic IFAC
(sprijinit şi promovat de FEE), pro-
fesionistul contabil se diferenţiază
prin responsabilitatea asumată de a
acţiona în interes public, mai pre-
cis, conformându-se următoarelor
principii fundamentale:

Ø integritate,

Ø obiectivitate,

Ø competenţă profesională şi
atenţie cuvenită,

Ø confidenţialitate,

Ø comportament profesional.

Etica profesională este considera-
tă piatra de temelie a profesiei,
iar FEE continuă să susţină impor-
tanţa integrităţii şi a obiectivităţii
pentru profesia contabilă.

Integritatea, în acţiunile de zi cu
zi, este demonstrată prin anumite
ca racteristici comportamentale: a fi
onest şi sincer, a oferi tratament
echi tabil, a da dovadă de consecven-
ţă, a te conforma atât spiritului, cât
şi literei legii, a ţine cont de intere-
sul public, a fi deschis şi a efectua
acţiuni corective, dacă este cazul.

Obiectivitatea este o caracteristică
impusă tuturor auditorilor şi tuturor
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serviciilor acestora, fiind reprezen-
tată de obligaţia de a nu compromi-
te raţionamentul profesional sau de
afaceri, din cauza unor părtiniri,
conflicte de interese sau influenţe
nedorite din partea altora.

FEE recunoaşte nevoia de aplicare
a unor reguli stricte privind etica şi
independenţa atât în desfăşurarea
auditului, cât şi în efectuarea altor
servicii. Cu toate acestea, trebuie
atins un echilibru între măsurile de
protecţie corespunzătoare şi limită-
rile arbitrare aferente serviciilor de
asigurare şi de alt tip care se bazea-
ză pe expertiza solicitată din partea
profesioniştilor, mai ales în cazul
entităţilor complexe. Această limita-
re, din motive ce nu ţin de asigura-
rea independenţei, nu serveşte inte-
resului public, mai ales într-o
perioadă în care ar trebui promova-
te creşterea, inovaţia şi crearea
locurilor de muncă.

Inovaţia generată de 
tehnologie şi competenţă

Unul dintre factorii critici ai viito-
rului auditului şi asigurării este uti-
lizarea eficientă a tehnologiei infor-
maţiei în desfăşurarea auditului. IT-
ul a avut, are şi continuă să aibă
un impact uriaş asupra modelelor
de afaceri. Aşa-numitele „tehnolo-
gii Big Data” vor revoluţiona profe-
sia de audit: automatizarea datelor
privind reconcilierile, eşantionarea
şi testarea în audit, recalculările
complexe etc. vor fi utilizate din ce
în ce mai mult, în viitor.

Dezvoltarea tehnologiei informaţiei,
complexitatea crescută a societăţii
noastre şi a mediului de afaceri ar
trebui văzute drept oportunităţi de
dezvoltare pentru auditori, dar pot
uşor deveni ameninţări. Auditorii
vor trebui să îşi menţină cunoştinţe-
le şi aptitudinile profesionale la un
nivel corespunzător. Mediul de
afaceri se schimbă şi auditorii tre-
buie să se adapteze, la fel ca şi

procesele curente de educaţie şi
modelele de formare.

Raportări publice, mai 
concrete şi mai transparente 

Pe fondul aşteptărilor mai mari pri-
vind transparenţa, ar trebui îmbună-
tăţită valoarea informativă a rapor-
tului de audit. Aşadar, FEE susţine
demersul IAASB de a consolida
raportarea auditorului (care propune
noi cerinţe privind domeniile de
raportare cuprinse în raportul de
audit public, precum secţiuni speci-
fice despre aspectele cheie de audit,
nivelul de adecvare al principiului
de continuitate a activităţii, indepen-
denţa şi responsabilităţile auditoru-
lui). Cu toate acestea, noile propu-
neri sunt experimentale, rămâne de
văzut dacă vor fi utile în practică.

Au fost sugerate, de asemenea,
posibilităţi suplimentare de inovare
a auditului:

Ø Introducerea unui sistem de
notare sau evaluare. Pe baza
unor etaloane, auditorul ar
putea evalua performanţa clien-
tului în domenii precum rapor-
tarea financiară, guvernanţa
corporativă, controlul intern şi
raportarea sustenabilă.

Ø O raportare mai frecventă.
Dacă entităţile vor raporta mai
frecvent şi chiar în timp real,
auditorii vor trebui să urmeze
acest trend?

Ø Alte metode de comunicare. Se
estimează că profesia va comu-
nica mai multe informaţii cu
privire la munca desfăşurată,
prin intermediul raportului audi-
torului, dar ar trebui luate în
considerare noi canale de comu-
nicare, precum explicaţii verba-
le cu privire la problemele
majore, spre exemplu în cadrul
întâlnirilor cu părţile interesate,
precum în adunarea generală
anuală.

O mai bună comunicare 
cu comitetul de audit sau 
cu persoanele însărcinate 
cu guvernanţa

În entităţile de interes public, comi-
tetul de audit are o responsabilitate
importantă în numele acţionarilor
companiei, de a supraveghea proce-
sul de raportare financiară şi auditul
extern. Auditorul trebuie să se
simtă suficient de confortabil pentru
a discuta deschis problemele cu
comitetul de audit, rezultatele audi-
tului şi riscurile. De asemenea,
comitetul de audit trebuie să se
simtă suficient de confortabil pentru
a-i cere informaţii auditorului cu
privire la aspectele critice. În multe
jurisdicţii, funcţionarea eficientă a
comitetului de audit continuă să
presupună numeroase eforturi.

În entităţile care nu sunt de interes
public, nu se practică înfiinţarea
unui comitet de audit. Totuşi, acest
lucru nu ar trebui să îl împiedice pe
auditor şi pe cei însărcinaţi cu
guvernanţa să stabilească căi de
comunicare.

Ar trebui aprofundat rolul
practicianului, dincolo 
de numere şi de cerinţele 
statutare

Uneori, profesia este mult prea
axată pe auditul statutar, care ope-
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rează pe fondul unui regim norma-
tiv strict, ce ar putea împiedica
inovaţia. Pentru a răspunde mai
bine nevoilor acţionarilor, un aran-
jament contractual ar putea sublinia
drepturile şi obligaţiile părţilor
implicate, favorizând astfel flexibili-
tatea şi oportunităţile de inovare. 

Auditorul poate adăuga valoare
unor domenii precum:

Ø Informaţii financiare şi ne-
financiare, controale sau proce-
se ce ar putea beneficia de pe
urma expertizei auditorului

Ø Furnizarea unei imagini de
ansamblu asupra pieţelor/sectoa-
relor, pe baza cunoştinţelor sale
consolidate şi ale tendinţelor
acestora

Ø Asigurarea încrederii, prin
implicarea unui expert indepen-
dent într-o problemă referitoare
la servicii financiare.

Inovaţia generată de piaţă este
crucială dacă se doreşte găsirea
de soluţii durabile. Auditorii trebu-
ie să ţină cont de nevoile utilizatori-
lor şi de feedback-ul primit de la
aceştia.

Întreprinderile mici şi mijlocii
(IMM-urile)

În numeroase jurisdicţii din UE,
auditul nu este obligatoriu pentru
situaţiile financiare ale anumitor

companii mici. În altele, toate com-
paniile mici sunt deja scutite de
audit statutar. Dincolo de auditul
statutar, există totuşi oportunităţi
de inovaţie. În prezent, FEE pro-
movează discuţii, la nivel european,
privind pragul de scutire de la audit
şi diferitele tipuri de servicii de asi-
gurare care pot fi oferite, pentru a
veni în sprijinul IMM-urilor. Odată
cu pragurile de audit mai ridicate
pentru IMM-uri, trebuie să asigu-
răm consecvenţa calităţii raportării
financiare a IMM-urilor.

Auditorii pot oferi servicii alternati-
ve, precum:

Servicii de asigurare

Ø revizuiri, pe baza interogării
conducerii şi a procedurilor de
revizuire analitică, care pot
oferi un nivel de asigurare mai
limitat decât un audit tradiţional

Ø revizuiri extinse, în care audito-
rul va furniza anumite proceduri
suplimentare (pe lângă revizui-
rea propriu-zisă), pentru a obţi-
ne o asigurare suplimentară în
anumite domenii

Ø audituri voluntare, care ţin cont
de interesele părţilor terţe sau
ale marelui public – acesta este
cazul diferiţilor furnizori de
finanţe, membrilor sau volunta-
rilor din organizaţiile non-pro-
fit, de binefacere etc.

Alte servicii de non-asigurare şi
servicii conexe

Ø servicii de compilare, axate pe
expertiza contabilă a unui prac-
tician, în întocmirea şi
prezentarea situaţiilor financiare

Ø proceduri convenite, în care
entitatea şi orice parte terţă
adecvată convin cu practicianul
procedurile ce urmează a fi
efectuate cu privire la informa-
ţiile financiare şi ne-financiare,
precum şi rezultatele raportate

Alte tipuri de servicii

Ø implicarea unui practician, în
calitate de consilier competent
şi independent, în ceea ce pri-
veşte informaţiile financiare şi
ne-financiare; de ex. ajutorul
oferit unei entităţi în întocmirea
unui dosar de succes privind
accesul la finanţe; ajutor în
luarea deciziilor etc.

Ø servicii care ajută entitatea să
funcţioneze şi să îşi dezvolte
afacerile – acestea se dovedesc
deseori mai importante chiar
decât prezentarea justă a pozi-
ţiei financiare. Acestea pot
include evaluarea controlului
intern, evaluarea riscului de
fraudă etc.

Ø alte servicii specializate menite
să crească eficienţa entităţii şi a
proceselor sale privind organi-
zarea IT, sistemele de facturare,
serviciile financiare, proiectele
de externalizare, sau sprijin în
găsirea de capital, expansiunea
operaţiunilor şi alte servicii
financiare corporative sau de
consiliere.

În general, profesia va tre-
bui să găsească noi căi prin
care să îşi utilizeze compe-
tenţele şi experienţa în sec-
torul de piaţă dedicat
IMM-urilor.

Marile companii, inclusiv
entităţile reglementate şi 
entităţile de interes public

În cazul acestor tipuri de entităţi,
trebuie să învăţăm de pe urma cri-
zei financiare. Auditorii trebuie să
coopereze cu celelalte părţi interesa-
te – inclusiv cu autorităţile de regle-
mentare – pentru a dezvolta noi
oferte de servicii, precum asigura-
rea sau raportarea riscurilor sau
servicii aferente conformităţii inter-
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ne a sistemelor de gestiune ale enti-
tăţilor.

Pot fi explorate şi beneficiile impli-
cării profesiei în furnizarea de ser-
vicii de asigurare pe marginea altor
surse de informaţii, ca de exemplu:

Ø asigurarea pe marginea prezen-
tărilor făcute către investitori

Ø opinii pe marginea anunţurilor
preliminare

Ø servicii de etalonare care îl
ajută pe client să îşi compare
propria performanţă în raport
cu cea a competitorilor.

În plus, utilizatorii situaţiilor finan-
ciare au cereri din ce în ce mai
multe în ceea ce priveşte o anumită
formă de asigurare pe marginea pri-
mei jumătăţi a raportului anual. De
asemenea, dezvoltarea raportării
CSR (raportare socială), a raportării
ESG (a informaţiilor sociale, de
mediu şi de guvernare) şi a IR
(raportare integrată) pot duce la
necesitatea unei anumite asigurări,
dacă părţile interesate din piaţă
doresc acest lucru.

Aceste servicii ar fi diferite de asi-
gurarea pe marginea informaţiilor
financiare istorice şi ar implica o
expertiză sporită şi aptitudini supli-
mentare din partea auditorului, pre-
cum şi o nouă atitudine şi abordare.
Profesia nu trebuie să fie reţinută,
ci trebuie să îmbrăţişeze aceste pro-
vocări şi nevoia de evoluţie.

Entităţile din sectorul public

Acesta este un alt domeniu în care
expertiza profesiei ar putea să îşi
spună cuvântul. Fiabilitatea, trans-
parenţa şi răspunderea sunt esenţiale
pentru consolidarea încrederii publi-
ce, mai ales într-o perioadă în care
media şi percepţiile publicului sunt
la cel mai înalt nivel şi mai ales pe
timp de criză, în care îndoiala pe
marginea dezvoltării durabile are un
impact dramatic asupra societăţii.

Rolul profesiei poate fi întărit, de
exemplu în ceea ce priveşte imple-
mentarea unei raportări financiare
transparente şi comparabile, auditul
situaţiilor financiare ale entităţilor
din sectorul public, evaluarea per-
formanţei, activităţilor şi guvernan-
ţei sectorului public.

RĂSPUNSURI ŞI COMEN-
TARII ALE CAFR 
LA CONSULTAREA

LANSATĂ DE FEE
1. Cum putem răspunde

aşteptărilor într-un mod
constructiv şi realist?

Există o serie de limite fine între
criteriile de oferire ale serviciului în
speţă – audit financiar (obiectivita-
te, profesionism, independenţă etc.)
şi aşteptările clienţilor care de multe
ori îşi doresc mai mult „consul-
tanţi” decât „auditori” în persoana
care îi verifică. 

Pentru a răspunde aşteptărilor, în
mod constructiv şi realist, trebuie să
identificăm, succesiv, în mod
corect, următoarele aspecte care ţin
de pregătirea unei misiuni:

a) cine sunt utilizatorii „produsului
finit” al muncii auditorului -
acţionari, autorităţi de stat, dar
şi băncile, furnizorii, asigurato-
rii şi, nu în ultimul rând, posibi-
lii beneficiari ai serviciilor de
audit;

b) care sunt nevoile de informare
ale utilizatorilor;

c) nuanţarea naturii serviciului de
asigurare (audit, revizuire a
situaţiilor financiare etc.) în
funcţie de nevoile de informare
ale utilizatorilor.

Ar fi, de asemenea, utilă consulta-
rea practicienilor – auditori persoa-
ne fizice sau juridice – pe categorii:
profesonişti cu minim 2 misiuni de

audit statutar/an, întreprinderi mici
şi mijlocii, companii mari, BIG4,
pentru a afla opiniile şi preocupările
breslei auditorilor.

2. Cum ar trebui profesia să
intre în dialog cu părţile
interesate?

Considerăm că cea mai deschisă şi
transparentă modalitate de abordare
ar fi organizarea de discuţii deschi-
se, în care „aşteptările” părţilor
interesate să poată fi identificate şi
să existe „comunicarea” necesară
pentru a le putea identifica/exprima.
Ar trebui iniţiate întâlniri deschise
la nivel naţional, frecvente, de tip
mese rotunde, cu participarea prac-
ticienilor şi a autorităţilor interesate
(organisme profesionale, repezen-
tanţi ai autorităţilor guvernamentale
şi de supraveghere publică, investi-
tori, autorităţi care reglementează
piaţa financiară etc.), care să îşi
expună „aşteptările” şi experienţele
cu care s-au confruntat. 

Un alt mod de comunicare şi identi-
ficare a aşteptărilor este sondajul la
nivel naţional/regional, pe căi insti-
tuţionalizate, care să permită şi o
colectare de informaţie relevantă
pentru piaţa locală.

Dialogul dintre profesie şi părţile
interesate trebuie structurat pe tipuri
de utilizatori:

Ø într-un fel se va comunica cu
sectorul bancar (unde nevoia de
informare priveşte corectitudi-
nea evaluărilor mijloacelor fixe,
principiul continuităţii) şi 

Ø în alt mod cu cei care sunt fur-
nizori (unde predomină costuri-
le de administrare a clienţilor şi
costurile de asigurare a
clienţilor). 

Ø pentru cei care sunt utilizatori
(posibili) ai serviciilor de audit
ar trebui întreprinse acţiuni de
informare, prin care să se 
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promoveze profesia şi să se
explice în mod corect şi adecvat
de ce este util un serviciu de
audit.

3. Standardele adaugă valoa-
rea intenţionată sau împie-
dică inovaţia? Devin stan-
dardele prea mult bazate
pe reguli?

Profesia de auditor este bazată pe
reguli, norme, standarde naţionale
sau globale, este o profesie standar-
dizată (acolo unde există reguli, nu
pot exista suspiciuni asupra raportă-
rii). Regulile sunt bune într-o anu-
mită măsură şi chiar necesare. Însă,
peste o anumită limită, ele determi-
nă o oarecare îndepărtare de profe-
sie, dacă se aderă ad-litteram la
regulile scrise, fără filtrul raţiona-
mentului profesional. Pe de altă
parte, standardizarea este o barieră
intenţionată în meseria noastră, pen-
tru „creativitate” în sensul ei nega-
tiv. Existenţa unor reguli de
„lucru” nu permite abateri sau
„compromisuri” foarte mari. Într-o
industrie care este afectată de, dar
şi care afectează în egală măsură,
situaţia economică în mod direct,
acest risc trebuie controlat extrem
de bine. 

Standardele reprezintă un set de
reguli de uniformizare, dar sunt
concepute ca un minim. În speţă,
„ISA-urile clarificate” şi ISQC 1
sunt de natură să contribuie la audi-
turi armonizate şi de calitate care,
la rândul lor, vin în sprijinul calită-
ţii şi credibilităţii situaţiilor finan-
ciare. Nimeni nu a impus modul în
care auditorii aduc plus-valoare
standardelor existente, pe baza
experienţelor presante şi a unor
nevoi presante.

Desigur, ISA-urile pot fi îmbunătă-
ţite, pentru a le adapta mai bine
necesităţilor IMM-urilor (nu există
statistici ale pieţei, cu privire la

numărul auditorilor de talie mică şi
medie care aplică „scepticismul
profesional” şi „raţionamentul pro-
fesional” mai mult decît „conformi-
tatea cu regulile existente”).

4. Standardele ajută profesia
noastră să iasă în eviden-
ţă? De ce da sau de ce nu?

Indiscutabil că standardele ajută
profesia să capete credibilitate şi
acesta este un atu fundamental al
profesiei de audit. Credibilitatea
este una dintre „aşteptările” părţilor
interesate, aşadar standardizarea
face ca utilizatorii sa aibă încredere
în serviciul livrat. 

Aderarea la un set de standarde glo-
bale ajută la uniformizarea practici-
lor transfrontaliere, stabilind o
limbă comună între culturi şi prac-
tici profesionale diferite.

În acele jurisdicţii în care imple-
mentarea standardelor s-a adoptat
fără ca necesitatea utilizării lor să
fie efectiv „cerută” de piaţă sau
determinată de experienţă, utilizarea
lor este doar o măsură de „confor-
mitate” şi nu este percepută, nici
chiar de auditorii financiari, ca fiind
necesară (un „must” al profesiei). 

Însă, acolo unde implementarea a
venit pe cale „naturală”, din expe-
rienţă, utilizarea standardelor deter-
mină schimbarea mentalităţii, face
loc raţionamentului profesional şi
judecăţii în cadrul unui perimetru
definit. 

5. Cum putem dezvolta şi
demonstra integritatea şi
obiectivitatea şi nu doar
independenţa?

Aceste valori nu sunt doar nişte
atribute ale profesiei de auditor, ci
sunt indiscutabil valori ale omului
care profesează şi totodată ale
societăţii în care acesta profesează.
O schimbare de mentalitate este mai

proprie pentru a putea „sădi” în
piaţă perceptele integrităţii şi obiec-
tivităţii. Aşadar, pentru a demonstra
şi dezvolta aceste calităţi trebuie în
primul rând să existe mediul econo-
mic şi social propice. Acolo unde
compromisul este apreciat şi văzut
ca o calitate, acolo integritatea şi
obiectivitatea nu pot fi impuse. 

Integritatea şi obiectivitatea, în
cazul auditorilor, rezultă din menţi-
nerea independenţei pe tot parcursul
derulării misiunii de audit şi a con-
tractului, ele pot fi demonstrate şi
dezvoltate prin:

Ø activităţi de promovare de
imagine prin care să se susţină
şi să fie prezentate cazuri de
„toleranţă zero” faţă de acele
practici aplicate de unii profe-
sionişti şi care sunt nocive repu-
taţiei profesiei, de ex. discredi-
tarea auditorilor autohtoni care
întocmesc rapoarte de audit
contra unor plăţi simbolice sau
emit rapoarte fără rezerve,

Ø pregătirea profesională a viitori-
lor auditori şi pregătirea profe-
sională continuă a auditorilor
existenţi, 

Ø acţiuni de comunicare: comuni-
care care trebuie făcută către
utilizatori în primul rând şi în al
doilea rând către posibilii bene-
ficiari. Dezvoltarea acestora tre-
buie făcută pe un orizont rezo-
nabil de timp şi prin cooptarea
terţilor interesaţi.

6. La ce nivel veţi fi afectaţi
de inovaţie în domeniul IT
în anii următori? Dacă
este aplicabil, pentru ce
tipuri de servicii?

Inovaţia în acest domeniu este o
realitate, nu se mai poate vorbi de o
administrare eficientă a afacerilor
fără a vorbi, în mod direct, de
mediul IT. Inovaţia în IT se va
resimţi imediat în schimbările de
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business, în modul în care sunt
coordonate şi gestionate afacerile.

În condiţiile în care auditorul trebu-
ie să înţeleagă şi să demonstreze că
a înţeles sistemul informaţional al
clientului, considerăm că această
inovaţie la nivelul mediului infor-
matic va genera specializări secun-
dare şi specializări de practică la
nivelul auditorilor. 

Serviciile care vor fi afectate în pri-
mul rând vor fi serviciile de asigu-
rare şi în subsidiar celelalte servicii
de non-asigurare sau audit intern.

Inovaţia în IT ar trebui să faciliteze
accesul la multe informaţii existente
în sistemul intern al clientului, per-
miţând o mai bună selecţie de date
şi informaţii într-o manieră ştiinţifi-
că, eficientă şi cu siguranţă mai
puţin consumatoare de timp. 

O posibilă influenţă nocivă a ele-
mentului IT este că auditul se va
putea efectua „din birou” şi atunci
contactul inter-uman, detectarea,
discutarea anumitor aspecte profe-
sionale, comunicarea în general se
va canaliza pe mijloace electronice
şi va putea avea de suferit. 

7. Care sunt opiniile dvs.
despre educaţia şi pregăti-
rea profesioniştilor conta-
bili şi a auditorilor?
Răspund acestea obiective-
lor? Cum putem asigura
că vor continua să o facă?
Cum putem dezvolta edu-
caţia pentru a îmbunătăţi
calitatea serviciilor?

Camera Auditorilor Financiari din
România consideră că mai întâi ar
trebui definite cât mai clar şi identi-
ficate obiectivele auditorilor, ale
profesioniştilor contabili şi aşteptă-
rile pieţei. 

În contextul unor politici în conti-
nuă schimbare si optimizare, educa-
ţia şi pregătirea profesională conti-

nuă reprezintă unul dintre cele mai
importante aspecte pentru dezvolta-
rea şi menţinerea competenţelor
profesionale ale auditorului. 

Îmbunătăţirea pregătirii trebuie
începută încă din zona studiilor uni-
versitare când ar trebui învăţate
conceptele şi noţiunile de bază care
sunt dezvoltate ulterior, în funcţie
de alegerile fiecărui absolvent
(practică publică sau privată).

Delimitarea unei arii curriculare de
dezvoltare profesională ar trebui să
implice şi mediul universitar, iar
actualizarea ei să se facă periodic şi
prin cooptarea mediului privat, dar
şi a statului (ca potenţial angajator).

8. Cum ne putem asigura că
vom crea un nou tip de
auditor care se poate
adapta şi care poate face
faţă provocărilor actuale
şi viitoare ale mediului de
afaceri?

Din păcate, în domeniul educaţiei şi
al pregătirii nu se pot oferi garanţii
certe: se pot depune toate eforturile
pentru constituirea şi implementarea
unor sisteme actualizate şi eficiente,
dar promovarea şi însuşirea eficien-
tă a cunoştinţelor depinde, la nivel
personal, de fiecare individ. Simpla
promovare a testelor/examinărilor şi
accesul la profesie reprezintă doar
un început de drum. Ulterior, fieca-
re auditor trebuie să îşi dezvolte
permanent cunoştinţele, să ţină cont
de experienţele cu care se confrun-
tă, să aplice adecvat standardele în
vigoare şi raţionamentul profesio-
nal.

Pentru ca auditorii să furnizeze ser-
vicii de înaltă calitate, dar şi pentru
a întări încrederea publică în profe-
sie, organismele profesionale trebu-
ie să ţină cont de standardele de
educaţie globale (IES-urile emise de
IFAC), să se asigure că programul
de pregătire profesională include

teme de actualitate, abordări inova-
toare şi de o calitate ridicată, lectori
cu experienţă atât teoretică, cât şi
practică.

9. Există şi alte domenii în
care implicarea auditoru-
lui se poate dovedi benefi-
că?

Implicarea auditorului poate fi
benefică şi în ceea ce priveşte
raportarea taxelor şi conformitatea
cu cerinţele privind taxele, deoarece
s-ar reduce costurile asociate cu
administrarea acestora de către stat.

10. Destinatarii raportului de
audit ar trebui identificaţi
mai clar?

Destinatarii raportului sunt, de
regulă, acţionarii, dar există acea
masă „vagă” de utilizatori care pot
folosi acest raport. 

Identificarea în mod clar a utilizării
raportului trebuie nuanţată după
cum entitatea este de interes public
sau nu. În cazul entităţilor de inte-
res public lucrurile sunt clare, dar
în ceea ce îi priveşte restul compa-
niilor ar fi binevenită o astfel de
delimitare clară.

11. Ce servicii ar trebui dez-
voltate?

În opinia CAFR, ar trebui dezvolta-
tă, în primul rând, revizuirea situa-
ţiilor financiare, mai ales în cazul
IMM-urilor, deoarece acest serviciu
este sau ar trebui să fie unul mai
ieftin şi, în al doilea rând, pe acesta
s-ar putea baza şi băncile atunci
când oferă credite.

Beneficiile pe termen lung ar fi
creşterea costurilor asociate cu ser-
viciile, dar şi reducerea costurilor
cu cheltuielile bancare la nivelul
IMM-urilor, iar la nivelul băncii
reducerea provizioanelor şi creşte-
rea profiturilor.
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12. Este nevoie de examina-
rea unor alternative la
audit statutar pentru
IMM-uri? 

Incontestabil! Pentru un număr
mare de IMM-uri, un audit finan-
ciar este, la acest moment şi în con-
diţiile de standardizare existente, un
produs mult prea scump si greu rea-
lizabil vizavi de utilitatea raportului
în sine, în activitatea curentă.

Auditorii pot oferi servicii alternati-
ve de asigurare si non-asigurare,
precum:

Ø revizuiri, pe baza interogării
conducerii şi a procedurilor de
revizuire analitică, care pot
oferi un nivel de asigurare mai
limitat decât un audit
tradiţional,

Ø revizuiri extinse, în care audito-
rul va furniza anumite proceduri
suplimentare (pe lângă revizui-
rea propriu-zisă), pentru a obţi-
ne o asigurare suplimentară în
anumite domenii,

Ø proceduri convenite, în care
entitatea şi orice parte terţă
adecvată convin cu practicianul
procedurile ce urmează a fi
efectuate, cu privire la informa-
ţiile financiare şi ne-financiare,
precum şi rezultatele raportate.

13. Cum poate fi adaptată
seria de oferte de servicii,
pentru a răspunde nevoi-
lor actuale şi viitoare 
aferente domeniului 
IMM-urilor?

Suntem de părere că practicianul
trebuie să evalueze nevoile IMM-
urilor interesate de serviciile sale,
astfel încât să poată oferi beneficii
palpabile, pe care clientul să le per-
ceapă în mod real şi care să îi
aducă plus-valoare. 

Serviciile pe care un auditor le
poate oferi IMM-urilor trebuie
adaptate nevoilor acestora: de ex.
un „audit limitat” sau o „reexami-
nare statutară”, care să presupună
proceduri limitate ce permit depista-
rea denaturărilor datorate erorii sau
fraudei. 

Auditul limitat sau reexaminarea
statutară menţionate mai sus pot fi
însoţite de norme proporţionale de
control al calităţii şi supraveghere
de către organismele de reglementa-
re a auditului, ceea ce i-ar permite
unui IMM să îşi reducă costurile
administrative şi să îşi servească
mai bine clienţii.

14. Cum poate profesia să
ajute entităţile din sectorul
public în atingerea unei
raportări financiare de
înaltă calitate? 

În România, auditul entităţilor
publice nu este un instrument trans-
parent deocamdată, dar va putea
deveni dacă mentalitatea la nivel
naţional se va schimba şi dacă auto-
rităţile locale vor promova acest tip
de audit. 

Raportarea financiară de calitate, în
sectorul public, poate fi ajutată de
profesie prin:

Ø pregătirea profesională de cali-
tate a personalului care asigură
raportarea,

Ø introducerea unui audit extern
obligatoriu.

15. Ce puncte suplimentare
ar trebui luate în 
considerare în această 
dezbatere?

Referindu-ne la practica profesiei,
poate ar trebui discutată şi 
împărţirea pieţei actuale, în sensul
că micii practicieni şi entităţile 
de talie medie sunt primii afectaţi
de criză şi de maniera în care 
piaţa poate oferi oportunităţi de
dezvoltare şi practicienilor mici 
şi mijlocii. 

De asemenea, comportamentul
auditorului ar necesita să fie 
luat în considerare în această 
dezbatere.

Adriana SPIRIDON, 
CAFR
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În ultimii ani am asistat la o permanentă chestionare a profesiei de
audit, la nivelul Comisiei Europene, care şi-a propus să reformeze
piaţa auditului. Din această primăvară, reforma profesiei dispune şi
de un nou cadru legal, la nivelul Uniunii.

Federaţia Europeană a Contabililor, organizaţia reprezentativă a
profesioniştilor contabili şi auditorilor din statele membre UE, dis-
pune de capacitatea şi de pârghiile necesare pentru a sprijini pro-
gresele viitoare în acest domeniu. 

Sprijinul FEE se poate manifesta prin promovarea calităţilor şi
obiectivelor auditului, a manierei de lucru şi a beneficiilor obţinute
în urma misiunilor de audit, acţiuni de lobby la nivelul băncilor
care au afaceri în Europa, acţiuni de promovare la nivelul entităţi-
lor care au societăţi fiice în ţări din spaţiul Europei de est.

De asemenea, Camera Auditorilor Financiari din România crede
într-o promovare a auditorului local, a valorii auditului dincolo de
brand sau de numele companiei în care un individ este angajat.
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La începutul lunii februarie 2014,
IFAC a publicat rezultatele unui
nou Chestionar rapid pentru
PMM, ce s-a desfăşurat în perioada
15 noiembrie-31 decembrie 2013.
La această ediţie a chestionarului au
răspuns reprezentanţii a 3709 prac-
tici mici şi mijlocii din peste 120 de
ţări (Figura 1).

Cea mai mare parte a răspunsurilor
provin din practici mici (practician
individual sau cabinet cu 2-5 anga-
jaţi) din Europa (45%) şi Asia
(27%).

Încă de la prima ediţie a chestiona-
rului, la începutul anului 2011,
principalele îngrijorări ale PMM-
urilor şi ale clienţilor lor au fost
legate de poverile ce ţin de regle-
mentare şi de incertitudinea econo-
mică. Chiar dacă şi la această ulti-
mă ediţie a chestionarului în topul
provocărilor cu care se confruntă
PMM-urile s-au situat aspectele
economice, unele dintre cele mai
importante probleme ale PMM-uri-
lor în anul 2013 au fost atragerea
unor noi clienţi şi păstrarea celor
vechi, precum şi presiunea de a
reduce onorariile percepute. 

Printre sursele de venit ale PMM-
urilor care au înregistrat cea mai
mare creştere s-au evidenţiat servi-
ciile contabile, de compilare şi alte

PROVOCĂRI ȘI TENDINŢE INTERNAŢIONALE

Chestionar 

Practicile contabile mici 
şi mijlocii - evoluţii actuale
şi perspective
IMM-urile reprezintă marea majoritate a companiilor la nivel
global şi, în cele mai multe jurisdicţii, ele generează cea mai
mare parte a PIB-ului din sectorul privat. Mai mult, IMM-
urile deţin secretul pentru recuperarea economiei globale în
urma uneia dintre cele mai grave crize din epoca modernă. 

PMM-urile reprezintă marea majoritate a practicilor contabile
(cabinete – n.r.) la nivel mondial şi, în multe jurisdicţii, ele
angajează majoritatea profesioniştilor contabili. Considerate
pentru mult timp consilieri de încredere şi competenţi ai clien-
ţilor lor, PMM-urile oferă servicii de înaltă calitate pentru a
satisface o gamă largă de nevoi ale clienţilor lor. Domeniul lor
de activitate variază de la servicii bine stabilite, cum ar fi
auditul, contabilitatea şi serviciile fiscale, la servicii de consi-
liere care generează valoare.

Încercând să ofere practicienilor din întreaga lume care îşi
desfăşoară activitatea în PMM ocazia de a-şi exprima opiniile
cu privire la tendinţele şi evoluţiile care îi afectează şi care le
afectează clienţii, IFAC a lansat Chestionarul rapid al IFAC
pentru PMM. O primă ediţie a unei asemenea investigaţii a
fost iniţiată în anul 2011.



servicii conexe, care au înregistrat
un avans faţă de serviciile de audit
şi asigurare. Rezultatele chestiona-
rului au arătat că noii clienţi ai
PMM-urilor reprezintă una din
principalele surse de creştere, ceea
ce vine în sprijinul ideii că se înre-
gistrează o îmbunătăţire a condiţii-
lor economice care permite PMM-
urilor să îşi extindă baza de clienţi. 

PROVOCĂRI

ŞI PROBLEME

Cea mai mare provocare 
cu care se confruntă clienţii
IMM-urilor (Figura 2)

În cel mai recent chestionar, răs-
punsurile la nivel global au arătat că
provocarea cea mai mare o repre-
zintă incertitudinea economică
(18%), urmată îndeaproape de pre-
siunea exercitată pentru reducerea
preţurilor produselor şi serviciilor
şi dificultăţi în accesarea finanţării
(15%), de costurile în continuă
creştere (14%) şi absenţa cererii
pentru produsele şi serviciile lor
(13%).
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Cei 337 respondenţi din România
au considerat că provocarea cea mai
mare este incertitudinea economică
(36,5%), urmată la o distanţă im -
portantă de absenţa cererii pentru
produse şi servicii (17,5%), costuri
în continuă creştere (15,4%) şi pre-
siunea pentru reducerea preţurilor
produselor şi serviciilor lor (10,1%).

Regiunea şi dimensiunea
practicii

S-au evidenţiat diferenţieri impor-
tante între diferitele regiuni.
Incertitudinea economică s-a situat
pe primul loc în răspunsurile primi-
te din America Centrală şi de Sud /
Caraibe şi din Europa, dar numai
pe locul cinci în răspunsurile primi-
te din Asia, unde costurile în conti-
nuă creştere au reprezentat cea mai
importantă preocupare. În acelaşi
timp, presiunea asupra clienţilor
pentru reducerea preţurilor şi difi-
cultăţile în accesarea finanţării au
fost considerate principalele provo-
cări în America de Nord şi, respec-
tiv, în Africa / Orientul Mijlociu.

Opiniile au fost divergente şi în
funcţie de dimensiunea practicilor.
Respondenţii aparţinând firmelor
mai mici, în special profesioniştii
independenţi, au considerat că pro-
vocarea cea mai mare  pentru clien-
ţii lor IMM-uri este incertitudinea
economică. Pentru practicile mai
mari, principala provocare pentru
IMM-uri a fost presiunea pentru
reducerea preţurilor.

Cea mai mare provocare cu
care se confruntă practica
respondenţilor (Figura 3)

La nivel global, principalele provo-
cări pentru PMM-uri au fost atrage-
rea şi păstrarea clienţilor (24%),
urmată de presiunea pentru reduce-
rea onorariilor (21%). Pe locul trei
s-a situat problema informării per-
manente cu privire la noile standar-
de şi reglementări. 
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În domeniul provocărilor cu care se
confruntă în practica profesională,
respondenţii din România s-au
înscris în tendinţa globală – 33,5%,
considerând că principala provocare
este atragerea şi păstrarea clienţi-
lor, urmată de presiunea pentru
reducerea onorariilor (22%), pro-
blema informării permanente cu pri-
vire la noile standarde şi reglemen-
tări (11,3%) şi continua creştere a
costurilor (8,9%).

Regiunea şi dimensiunea
practicii

Răspunsurile privind principalele
provocări cu care se confruntă
PMM-urile nu au înregistrat dife-
renţe majore în funcţie de regiune.
Atragerea şi păstrarea clienţilor este
principala provocare a PMM-urilor
din America Centrală şi de Sud /
Caraibe, Asia şi Africa/Orientul
Mijlociu, în timp ce principala
preocupare în Europa este presiunea
pentru reducerea onorariilor.
Principala provocare a practicilor
din America de Nord este informa-
rea permanentă în domeniul noilor
reglementări şi standarde.

Teme pentru care este posibil
să fie căutate informaţii şi
îndrumări în mediul online
(Figura 4)

Respondenţii au fost rugaţi să selec-
teze toate domeniile de interes. Cele
mai populare teme au fost consul-
tanţa fiscală (63%), auditul (54%)
şi raportarea financiară (43%). Re -
zultatele sugerează că PMM-urile
caută cele mai multe informaţii în
domeniul serviciilor-nucleu pe care
le oferă, informaţii referitoare la
im plementarea standardelor şi la
cerinţele în domeniile reglementate
ale fiscalităţii, auditului şi raportării
financiare.

În România cele mai populare te me
pentru care respondenţii ar pu tea
căuta informaţii în mediul virtu al au
fost consultanţa fiscală (73,6%),

55Anul 3 - 4/2014

Pmm - evoluţii actuale și perspective



raportarea financiară (57,0%) şi
strategia de afaceri (38,9%). 

În domeniul auditului, 31,4% dintre
respondenţi s-ar informa on-line cu
privire la audit, 23,2% cu privire la
procedurile convenite, 21,7% cu
privire la controlul calităţii şi
19,9% cu privire la serviciile de
revizuire.

PROPUNERILE IAASB
PRIVIND RAPORTUL

AUDITORULUI

Chestionarul IFAC a inclus trei
întrebări privind modificările propu-
se de Consiliul pentru Standarde
Internaţionale de Audit şi Asigurare
(IAASB) pentru raportul auditoru-
lui. În special, întrebările s-au refe-
rit la Standardele Internaţionale de
Audit (ISA) 260, 570 şi 720.

ISA 701 Comunicarea aspectelor
principale de audit în raportul audi-
torului independent este un standard
nou propus, care este obligatoriu
pentru companiile cotate, dar poate
fi aplicat şi în mod voluntar.
Principalele aspecte de audit sunt
definite drept cele mai importante
în auditul perioadei curente şi
includ următoarele: domeniile iden-
tificate drept riscuri semnificative;
domenii în care auditorul s-a con-

fruntat cu dificultăţi semnificative
pe parcursul auditului şi împrejură-
rile care au necesitat o modificare
semnificativă a abordării planificate
de auditor pentru audit.

Respondenţii au fost rugaţi
să aprecieze dacă entităţile
necotate vor prezenta în
mod voluntar aspectele
principale de audit în
rapoartele de audit  
(Figura 5)

Peste jumătate din respondenţi au
considerat că entităţile necotate nu

vor prezenta în mod voluntar în
rapoartele de audit aspectele princi-
pale de audit – acestea din urmă
fiind definite ca acele aspecte care
au fost cele mai importante în audit,
domenii în care auditorii s-au con-
fruntat cu dificultăţi semnificative şi
împrejurările care au necesitat o
modificare semnificativă a abor-
dării planificate de auditor pentru
audit. 

Numai 16% dintre respondenţi con-
sideră că entităţile necotate vor pre-
zenta în mod voluntar în rapoartele
de audit aspectele principale de
audit. Aceste rezultate par să susţi-
nă propunerea ca aceste prezentări
de informaţii să fie voluntare.

Respondenţii români s-au înscris
în tendinţa înregistrată la nivel glo-
bal, înregistrându-se totuşi un pro-
cent mai mare al celor care au con-
siderat că entităţile necotate vor
prezenta în mod voluntar în rapoar-
tele de audit aspectele principale de
audit – 23,7% în România faţă de
16% a nivel global.

Noul ISA 260 (Revizuit) propus,
Comunicarea cu persoanele însărci-
nate cu guvernanţa, include o nouă
cerinţă aplicabilă tuturor auditurilor
şi anume aceea de a comunica ris-
curile semnificative identificate de
auditor. 
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Respondenţii au fost rugaţi
să aprecieze dacă persoane-
le însărcinate cu guvernan-
ţa vor considera utilă co -
mu nicarea riscurilor semni-
ficative identificate de audi-
tor (Figura 6)

Numai 51% dintre respondenţi au
fost convinşi că persoanele însărci-
nate cu guvernanţa vor considera
utilă comunicarea riscurilor semnifi-
cative identificate de auditor. 

În România, numai 38.6% dintre
respondenţi au considerat utilă
comunicarea riscurilor semnificative
identificate de auditor către persoa-
nele însărcinate cu guvernanţa.
Sesizăm repartizarea relativ unifor-
mă a opiniilor respondenţilor

români cu privire la această iniţiati-
vă, fiecare apreciere înregistrând
susţinerea unei treimi din respon-
denţi, fără să existe o polarizare a
opiniilor în sensul aprecierii utilită-
ţii sau, dimpotrivă, a inutilităţii
comunicării acestor riscuri.

Noul ISA 570 (Revizuit) propus,
Continuitatea activităţii, conţine
cerinţa ca fiecare raport de audit 
să includă o declaraţie specifică 
privind continuitatea activităţii,
chiar dacă nu au fost identificate
probleme din acest punct de 
vedere.

Respondenţii au fost rugaţi
să aprecieze dacă fiecare
raport de audit ar trebui să
includă o declaraţie specifi-

că privind continuitatea
activităţii (Figura 7)

Peste jumătate din respondenţi au
fost de acord că fiecare raport de
audit ar trebui să includă o declara-
ţie specifică privind continuitatea
activităţii, chiar dacă nu au fost
identificate probleme din acest
punct de vedere, rezultatele indi-
când astfel o oarecare susţinere a
propunerilor.

În România, 64.1% dintre respon-
denţi au fost de acord că fiecare
raport de audit ar trebui să includă
o declaraţie specifică privind conti-
nuitatea activităţii.

Având în vedere că propunerile noi-
lor standarde ale IAASB vizează
oferirea unor informaţii suplimenta-
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re în raportul auditorului, o transpa-
renţă sporită în raport cu situaţia
efectivă a entităţii şi cu riscurile la
care aceasta este expusă, majorita-
tea care pare să susţină această
transparenţă sporită, atât la nivel
global, cât şi în România, are o
aparenţă fragilă. Putem doar să ne
întrebăm dacă această atitudine
timidă de susţinere din partea profe-
sioniştilor se datorează reticenţelor
cu care se confruntă profesioniştii
din partea clienţilor lor sau numai
unei prudenţe fireşti privind aplica-
rea practică a cerinţelor noilor stan-
darde.

SERVICII ŞI CREŞTERE

Sursa de venit a practicii care
înregistrează ce mai rapidă
rată de creştere (Figura 8)

Respondenţii la nivel global au
raportat că sursa de venit care înre-
gistrează ce mai rapidă rată de creş-
tere este reprezentată de serviciile
contabile, de compilare şi alte ser-
vicii conexe (33%), urmată de ser-
viciile de audit şi asigurare (23%) şi
de serviciile de consultanţă. 

În România, sursa de venit care
înregistrează ce mai rapidă rată de
creştere este, de asemenea, repre-
zentată de serviciile contabile, de
compilare şi alte servicii conexe
(68,3%), urmată la o diferenţă sem-
nificativă de serviciile de audit şi

asigurare (12,5%) şi serviciile de
consultanţă (10,7%). Această dife-
renţă semnificativă înregistrată în
România se poate datora numărului
mic de entităţi care sunt obligate să
efectueze audit în România, număr
mic determinat de criterii de selec-
ţie cu o valoare exagerată în contex-
tul economic curent din România. 

Regiunea şi dimensiunea
practicii

Răspunsurile la această întrebare au
variat semnificativ în funcţie de
regiune. În Europa, Africa/Orientul
Mijlociu şi America de Nord rezul-
tatele au fost consecvente cu rezul-
tatele globale. La nivel european,
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serviciile de audit şi asigurare au
înregistrat un procent similar (12%)
cu cel înregistrat în România
(12,5%), permiţându-ne să consta-
tăm că, în acest domeniu, ne
înscriem în tendinţele europene.

În Asia, serviciile de audit şi asigu-
rare au fost desemnate ca sursa de
venit cu cea mai rapidă rată de
creştere, iar în America de Sud /
Caraibe, serviciile fiscale au obţinut
primul loc. 

Răspunsurile au variat şi în funcţie
de dimensiunea practicii (Figura 9). 

Pentru practicienii individuali şi
practicile cu 2-5 profesionişti sursa
de venit cu cea mai rapidă rată de
creştere sunt serviciile contabile, de
compilare şi alte servicii conexe, iar
pentru practicile cu peste 6 profe-
sionişti sursa de venit cu cea mai
rapidă rată de creştere o reprezintă
serviciile de audit şi asigurare.

Principalul factor care 
influenţează profitabilitatea
practicii (Figura 10)

La nivel global, principalii doi fac-
tori care influenţează profitabilitatea
practicii au fost desemnaţi ca fiind
obţinerea de noi clienţi (34%) şi
păstrarea clienţilor existenţi (33%).
Este posibil ca aceste rezultate să
indice necesitatea ca practicile să-şi
transfere o parte a atenţiei dinspre
obţinerea de clienţi noi spre păstra-
rea clienţilor existenţi.

Şi în România, principalii doi fac-
tori care influenţează profitabilitatea
practicii au fost tot obţinerea de noi
clienţi (32,1%) şi păstrarea clienţi-
lor existenţi (32,9%), aceştia înre-
gistrând valori similare cu cele 
de la nivel global. În creşterea 
profitabilităţii, respondenţii români
au acordat importanţă şi creşterii
productivităţii (11,3%) şi redu-
cerii cheltuielilor indirecte (11,0%).
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AŞTEPTĂRI PRIVIND

ACTIVITATEA ÎN ANUL

2014, ÎN COMPARAŢIE

CU ANUL 2013 (Figura 11)

Aproape jumătate dintre respondenţi
se aşteaptă ca activitatea în anul
2014 să fie similară cu aceea din
anul 2013, în timp ce o treime con-
sideră că activitatea va fi mai bună
şi numai 22% cred că va fi mai rea.

Regiunea şi dimensiunea
practicii

Zona euro abia a început să iasă din
recesiune la finalul anului 2013, în
timp ce în Asia s-a înregistrat o
încetinire a creşterii economice.
Rezultatele chestionarului au reflec-
tat aceste tendinţe regionale, Europa
şi Asia fiind cele două regiuni în
care s-a considerat că în anul 2014
va fi mai rău decât în anul 2013.

Firmele mari (cu peste 21 de profe-
sionişti) au fost mai optimiste cu
privire la activitatea în anul 2014.
Astfel, 40% se aşteaptă ca activita-
tea să fie mai bună în anul 2013, în
contrast cu numai 29% în rândul
practicienilor individuali. În Ro mâ -
nia, respondenţii au fost mai puţin
optimişti, numai 17,8% considerând
că activitatea din anul 2014 va fi mai
bună decât cea din 2013 şi 58,5%
considerând că ea va fi la fel. 
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RAPORTAREA NARATIVĂ

ŞI NON-FINANCIARĂ

Solicitări ale clienţilor către
profesioniştii contabili pentru
acordarea sprijinului în întoc-
mirea raportărilor narative şi

non financiare, cum ar fi ra -
portarea integrată (Figura 12)

Un număr redus de respondenţi
(33%) au raportat că au primit soli-
citări din partea clienţilor pentru
acordarea sprijinului în întocmirea
raportărilor narative şi non financia-

re. Dacă privim raportarea integrată
ca fiind pasul următor după raporta-
rea privind indicatorii de dezvoltare
durabilă în ceea ce priveşte mediul
înconjurător, aceste rezultate cores-
pund celor ale chestionarului de la
mijlocul anului 2013, care indicau



faptul că aproape jumătate dintre
respondenţi au oferit servicii în
domeniul dezvoltării durabile sub
formă de consultanţă şi raportare.

În România, procentul celor care
au raportat că au primit solicitări
din partea clienţilor pentru acorda-
rea sprijinului în întocmirea rapor-
tărilor narative şi non financiare a
fost semnificativ mai redus (16,6%)
decât cel înregistrat la nivel global,
indicând slaba dezvoltare a acestui
domeniu în ţara noastră.

Valoarea aferentă raportări-
lor integrate întocmite de
IMM-uri (Figura 13)

Aproape jumătate dintre res-
pondenţi consideră că există o
valoare aferentă raportărilor inte-
grate întocmite de IMM-uri, de
două ori mai mult decât cei care
consideră că acestea nu au valoare.
Totuşi, un procent important (33%)
sunt nesiguri, ceea ce ar putea 
indica o insuficientă informare cu

privire la această abordare relativ
nouă. 

În România, procentul celor con-
vinşi de valoarea aferentă raportări-
lor integrate întocmite de IMM-uri
este uşor mai ridicat decât cel de la
nivel global (51,3%), la fel ca şi cel
al celor care sunt nesiguri cu privire
la aceasta. Totuşi, procentul celor
care consideră acest tip de raportare
fără valoare este mai redus decât la
nivel global (10,4%).
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Probabilitatea ca IMM-urile
să solicite ajutorul firmei de
contabilitate pentru imple-
mentarea raportării integrate
în următorii cinci ani
(Figura 14)

Evaluând perspectivele următorilor
cinci ani, aproape jumătate dintre
respondenţi cred că este probabil
sau foarte probabil ca IMM-urile să
solicite ajutorul firmei de contabili-
tate pentru implementarea raportării
integrate. 

Astfel, 33% dintre clienţii PMM-
urilor solicită în prezent sprijin în
domeniul raportării narative şi non-
financiare, ceea ce sugerează că
respondenţii se aşteaptă ca interesul
să crească în mod constant în urmă-
torii ani. Pe de altă parte, cealaltă
jumătate a respondenţilor consideră
că probabilitatea este redusă sau
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foarte redusă sau nu au nicio opinie
pe această temă, ceea ce indică un
nivel crescut de incertitudine cu pri-
vire la cererea viitoare pentru
raportarea integrată. 

În România, 41% dintre respon-
denţi cred că este probabil sau foar-
te probabil ca IMM-urile să solicite
ajutorul firmei de contabilitate pen-
tru implementarea raportării inte-
grate, în timp ce peste jumătate
consideră că probabilitatea este
redusă sau foarte redusă sau nu au
nicio opinie pe această temă.

Traducere şi adaptare
Ana Maria LUPU
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IFAC a lansat acest chestionar cu
intenţia declarată ca punctele de
vedere exprimate să contribuie la
argumentarea unor măsuri pentru
adaptarea şi perfecţionarea cadru-
lui de reglementare a profesiei,
care constituie principalul său
domeniul de activitate. Deşi
materialul în sine nu este finalizat
în concluzii cu caracter general,
putem observa că problematica
actuală a profesiei, ce se întinde
pe o arie de interes destul de lar -
gă – de la provocările practicii la
raportul auditorului, la tendinţele
de creştere sau scădere în structu-
ra unor servicii specifice, la
aştep tările privind evoluţia si tua -
ţiei activităţii profesiei în acest an
– este abordată, în bună măsură,
în mod asemănător în zonele geo-
grafice evidenţiate de chestionar. 

În România însă, deşi opiniile se
încadrează în tendinţa generală,
există abordări specifice din care
se degajă o anume reţinere sau,
mai bine spus, suspiciune, în a
afişa un aer optimist cu privire la
evoluţia economică în general şi,
implicit, la creşterea pieţei servi-
ciilor pe care le oferă practicile
contabile.

NOTA REDACŢIEI

Sursa: Chestionarul IFAC pentru PMM (https://www.ifac.org/publications-
resources/ifac-smp-quick-poll-2013-year-end-
round?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=6f58ed70
48-SMP_Press_Release_2_6_20142_6_2014&utm_medium=
email&utm_term=0_cc08d67019-6f58ed7048-80289701)

Copyright © februarie 2013, deţinut de către Federaţia Internaţională a
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ce, stoca sau transmite acest document. Acest text a fost tradus din limba
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România. IFAC nu îşi asumă responsabilitatea pentru acurateţea sau corectitu-
dinea traducerii, sau pentru acţiunile ulterioare ca rezultat al acestora.
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Testul de verificare a cunoştin-
ţelor în domeniul financiar con-
tabil pentru accesul la stagiu
poate fi echivalat de următoare-
le categorii de persoane:

a. absolvenţii programelor
masterale pentru care există
protocol încheiat între insti-
tuţiile de învăţământ supe-
rior şi Cameră. Totodată, în
acest caz, persoanele pot
beneficia şi de reducerea
vechimii de 4 ani în dome-
niul financiar contabil.
Reducerea vechimii se acor-

dă pentru un singur program
de master. Durata maximă
care se poate echivala în
vederea reducerii vechimii
de 4 ani în domeniul finan-
ciar-contabil este de maxi-
mum 2 ani. Persoanele a
căror cerere de echivalare a
fost aprobată de către
Cameră se vor putea înscrie
în anul I de stagiu.

b. membrii Asociaţiei Conta -
bililor Autorizaţi (ACCA),
care nu au experienţă în
auditul statutar, precum şi
studenţii ACCA care au
promovat primele 6 exame-
ne aferente primului modul,
organizate de ACCA, dar
care nu sunt membri cu
drepturi depline ACCA.
Persoanele a căror cerere 
de echivalare a fost apro -
bată de către Cameră se 
vor putea înscrie în anul I
de stagiu.

c. persoanele care au obţinut
titlul ştiinţific de doctor în
domeniul „contabilităţii”.
Această categorie de per -
soane beneficiază atât de
echivalarea testului de acces
la stagiu, cât şi de reducerea
vechimii de 4 ani în dome-
niul financiar-contabil, ur -

Cine poate echivala 
testul de acces la stagiu,

organizat de CAFR?

Întrebări şi răspunsuri pe teme profesionale

În sprijinul auditorilor
şi stagiarilor 

Daniela Ştefănuţ, 
consilier juridic, CAFR
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mând a se înscrie, în urma
echivalării, în anul I de
stagiu.

d. persoanele din cadrul Curţii
de Conturi a României, care
au calificarea de auditor
public extern. Persoanele a
căror cerere de echivalare a
fost aprobată de către
Cameră se vor putea înscrie
în anul I de stagiu.

e. stagiarii care au susţinut
examenul de acces la stagiu
pentru profesia de expert
contabil organizat de CEC-
CAR (începând cu promoţia
2010), au finalizat primul an
de stagiu la CECCAR şi au
solicitat la înscriere efectua-
rea stagiului în paralel la
CAFR. Aceste persoane vor
solicita atât echivalarea tes-
tului de acces la stagiu, cât
şi a anului I de stagiu,
urmând a se înscrie la
Cameră în anul II de stagiu.

Toate persoanele care solicită
echivalarea testului de acces la
stagiu vor trebui să depună la
CAFR un dosar. Documentele
pe care trebuie să le conţină
acest dosar pot fi găsite pe site-
ul CAFR, la secţiunea Stagiari.

Începând cu 1 ianuarie 2014,
cotizaţia fixă anuală este în
sumă de:

F 780 lei pentru membri per-
soane fizice active (în
această sumă sunt incluse şi
cursurile anuale obligatorii
de pregătire profesională).
Cotizaţia se poate achita în
două tranşe, astfel: 400 lei
până la 31.03 şi 380 lei
până la 30.09;

F 390 lei pentru membri per-
soane fizice nonactive (în
această sumă sunt incluse şi
cursurile anuale obligatorii
de pregătire profesională).
Cotizaţia se poate achita în
două tranşe, astfel: 200 lei
până la 31.03 şi 190 lei
până la 30.09;

F 580 lei pentru membri sta-
giari (în această sumă sunt
incluse şi cursurile anuale
obligatorii de pregătire pro-
fesională). Cotizaţia se
poate achita în două tranşe,
astfel: 300 lei până la 31.03
şi 280 lei până la 30.09;

F 750 lei pe an pentru
membri persoane juridice.
Cotizaţia se achită integral,
până la data de 31 martie a
fiecărui an;

F 480 lei pentru stagiarii care
se află în perioada legală
de susţinere a examenului.

În cazul persoanelor care solici-
tă suspendarea activităţii sau a
căror suspendare încetează în
cursul unui an calendaristic,
cotizaţia fixă se va achita pro-
porţional cu lunile cât au avut
un anumit statut, respectiv cu
lunile rămase de la data încetă-
rii suspendării.

Conform Hotărârii Consiliului
CAFR nr.187/2010 pentru
aprobarea Procedurilor privind
programarea şi desfăşurarea
inspecţiilor de calitate a activi-

tăţii de audit financiar şi a altor
activităţi desfăşurate de audito-
rii financiari, membrii Camerei
care sunt programaţi pentru
efectuarea inspecţiei de calitate
pot solicita reprogramarea aces-
teia. Astfel, în situaţii deosebi-
te, cu cel puţin zece zile lucră-
toare înainte de data prevăzută
pentru efectuarea inspecţiei de
calitate, auditorii financiari pot
să solicite reprogramarea
inspecţiei o singură dată, într-o
altă perioadă, dar nu mai înde-
părtată decât cu două săptă-
mâni. Reprogramarea trebuie
solicitată Camerei prin trimite-
rea unei scrisori sau pe cale
electronică şi trebuie să fie
însoţită de documentele justifi-
cative.

Principalele modificări aduse
de Directiva şi Regulamentul
european, prin care se urmăreş-
te creşterea rolului societal al
auditorului statutar, sunt:

F armonizarea standardelor
internaţionale de audit

F consolidarea independenţei
şi a scepticismului profesio-
nal al auditorului statutar

F limitarea conflictelor de
interese, prin interzicerea
anumitor servicii de non-
audit, fiind constituită o
aşa-numită „listă neagră”,
care include limite stringen-
te aferente consilierii fisca-
le şi serviciilor legate de
strategia financiară şi de in -
vestiţii a clientului de audit

F rotaţia auditorilor şi a fir-
melor de audit care auditea-
ză entităţi de interes public.

Sunt planificat la
inspecţia de calitate

organizată de
Departamentul de 

monitorizare din cadrul
CAFR, dar nu pot
răspunde solicitării

echipei de inspecţie, pot
amâna inspecţia de 

calitate?

Care sunt principalele
modificări aduse de

Directiva şi
Regulamentul european,
aprobate de Consiliul şi
Parlamentul European?

Care este cotizaţia fixă
anuală pe care trebuie
să o achite membrii
Camerei, auditori 

şi stagiari?
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Ghid privind unele
reglementări
ale profesiei de audit
Ediţia a V-a revizuită
şi completată

Camera Auditorilor Financiari din România pune la
dispoziţia auditorilor financiari ediţia a V-a, revizuită
şi completată, a „Ghidului privind unele reglementări
ale profesiei de auditor”. Această publicaţie reprezintă
un sprijin activ în exercitarea profesiei, cuprinzând
reglementări actualizate şi îmbunătăţite, aplicabile în
domeniul auditului financiar.

Profesia de auditor financiar este marcată de adoptarea, de către Parlamentul European, la data de 16 aprilie
2014, a Directivei 2014/56/UE, care modifică Directiva 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor
anuale şi al conturilor consolidate şi a Regulamentului privind cerinţele specifice referitoare la auditul statutar
al entităţilor de interes public, ambele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 158 din 27 mai
2014, reglementări prin care, la nivel european, s-a dorit realizarea unei reforme a activităţii de audit
financiar.

Aceste două reglementări sunt cuprinse în primul capitol al Ghidului, respectiv

fiind incluse normele şi
procedurile de revizuire a calităţii activităţii, care au fost actualizate şi îmbunătăţite în anul 2013.

Având în vedere că de la lansarea ediţiei a IV-a a Ghidului au apărut unele schimbări cu privire la politicile
Camerei atât în materie de cotizaţii şi tarife, cât şi în materie de pregătire profesională, s-a hotărât includerea
în Ghid a capitolului III,

Prin această lucrare se asigură profesioniştilor în audit financiar racordarea la cerinţele perioadei actuale,
pentru a răspunde cu exigenţă profesională şi misiuni de calitate, în scopul îmbunătăţirii climatului de afaceri,
întăririi încrederii în mecanismele pieţei, atât de necesară pentru revitalizarea şi relansarea economiei.

.

„Reglementări generale”
„Reglementări specifice asigurării calităţii activităţii de audit

financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari”

Reglementări specifice altor domenii de activitate din cadrul
CAFR”

,
în cel de-al doilea capitol,

„

Sub egida Camera Auditorilor Financiari din România

Ghidul poate fi procurat de la sediul CAFR sau poate fi comandat
pe e-mail la adresa cafr@cafr.ro, ori la numărul de fax: 021/410.03.48,

cu plata ramburs, inclusiv taxe poştale




