








şteptările îndreptăţite faţă de profesia
de audit sunt organic legate de cerinţele
satisfacerii interesului public şi implicit
ale îndeplinirii rolului său social prin
rapoarte de audit credibile, realizate la
un nivel calitativ corespunzător şi în 
condiţii de etică şi independenţă
ireproşabile. 

Ca urmare, pentru bunul său renume, profesia
însăşi este pe deplin interesată ca auditorii finan-
ciari să-şi facă datoria, să respecte regulile şi nor-
mele de lucru statuate, să fie permanent competi-
tivi şi eficienţi. 

Organizaţia noastră profesională, Camera
Auditorilor Financiari din România, a fost de la
bun început - şi a dovedit în permanenţă prin
acţiunile sale că este - pe deplin conştientă de răs-
punderile care îi revin în această privinţă. 

Dacă a organizat un sistem performant de formare
profesională şi de acces la calitatea de auditor, de
pregătire continuă, dacă s-a preocupat de asigura-
rea unor servicii în sprijinul activităţii acestora,
precum şi în general dacă a întreprins acţiuni pe
plan intern şi extern pentru rezolvarea probleme-
lor profesiei şi pentru racordarea sa la viaţa inter-
naţională de profil, toate acestea au avut şi vor

avea în continuare drept obiectiv crearea cadrului
optim de exercitare a misiunilor de audit de către
fiecare membru al Camerei.

Dar cât de sigură putea fi Camera că toţi membrii
săi vor avea un comportament etic, se vor dovedi
în măsură să ţină pasul cu cerinţele profesiei, pen-
tru a nu-i ştirbi bunul renume? Şi atunci, pornind
de la experienţa unor organizaţii profesionale din
ţări cu mai vechi state de serviciu în profesie, pe
lângă Cameră a fost organizat un sistem de con-
trol şi monitorizare a activităţii membrilor săi, sub
forma unui departament independent. După cum,
în cadrul Executivului funcţionează şi un
Departament de etică, conduită profesională şi
investigaţii. 

Inspectorii din cadrul Departamentului de moni-
torizare desfăşoară activitatea de verificare a com-
petenţei profesionale demonstrate de auditori şi
de firmele de audit, acordând calificative şi propu-
nând, după caz, măsurile sancţionatorii prevăzute
de regulamentele Camerei.

Nu vom intra foarte mult în mecanismele de con-
trol şi monitorizare, având încredinţarea că practic
cititorii noştri sunt familiarizaţi cu sistemul utilizat
şi, în calitate de auditori financiari, s-au întâlnit în
câteva rânduri cu inspectorii de profil.
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l Este locul să precizăm că an de an, operaţiunile de

inspecţie au crescut în calitate, observaţiile şi con-
cluziile desprinse din această activitate au servit
nemijlocit la îmbunătăţirea de ansamblu a servicii-
lor oferite membrilor, dar şi la perfecţionarea
cadrului normativ. Chiar recent Consiliul Camerei a
aprobat un nou sistem de apreciere, de notare a
performanţelor demonstrate de auditorii finan-
ciari în urma controalelor efectuate.

Am putea pune, deci, într-o măsură importantă pe
seama activităţilor de monitorizare din ce în ce
mai eficiente faptul că performanţele auditorilor
financiari români au crescut an de an. Şi cea mai
bună dovadă că aşa stau lucrurile este imaginea
de corectitudine şi profesionalism pe care o pre-
zintă auditorii financiari în societatea românească.
Practic, în România, nu s-au consemnat abateri
grave sau măcar notabile din partea membrilor
Camerei în îndeplinirea misiunilor lor. Ceea ce
înseamnă că, în mod semnificativ, concluziile
cuprinse în rapoartele de audit au asigurat infor-
maţii corecte, utile mediului cărora li s-au adresat.
Numai că, în ultimii ani asistăm pe plan internaţio-
nal, dar şi intern la un nejustificat proces de trece-
re de la o profesie autoreglementată la o profesie
reglementată. Evenimente notorii pe plan mon-
dial, care au produs scandaluri financiare de pro-
porţii, precum şi evoluţiile în criza economică
mondială au pus în cauză şi profesia de audit,
modul în care anumite firme, chiar de prestigiu, îşi
îndeplinesc misiunile. Pe de altă parte, chiar şi fără
semnalul tras de asemenea derapaje, lumea îşi
pune tot mai multe speranţe în auditul financiar,
de la care se aşteaptă o mai mare implicare în eva-
luarea şanselor reale ale fiecărei afaceri şi chiar în
sugerarea unor posibile căi de redresare şi de in -
tra re în normalitate a activităţii entităţilor auditate.

Pe acest fond, încă de la mijlocul deceniului trecut
s-a considerat, de pildă, pe plan european, că ar fi
indicată construirea unei structuri suplimentare de
supraveghere a auditorilor statutari. Aşa încât, în
conformitate cu prevederile Directivei europene
43/2006 transpusă în România prin Ordonanţa
90/2008, devenită ulterior lege, s-a constituit
Consiliul pentru Supravegherea Activităţii de
Audit Statutar. Desigur, la vremea respectivă, s-au
purtat şi la noi discuţii, cu argumente pro şi con-
tra, asupra oportunităţii unui asemenea organism,
în condiţiile în care Camera dispunea de un meca-
nism dovedit a fi eficient de monitorizare. Între

altele, de pildă, s-a pus problema sursei de finan-
ţare a unui asemenea organism.

În cele din urmă, implementând amintita
Directivă, majoritatea statelor din Uniunea
Europeană au înfiinţat organisme de supraveghe-
re publică a auditului statutar – care s-au dovedit
a fi mai mult sau mai puţin funcţionale – în sarcina
cărora s-a stabilit responsabilitatea finală pentru
unele domenii: educaţie, acces la profesie, asigura-
rea calităţii, investigaţii şi disciplină. Este adevărat,
însă cu precizarea că autorităţile competente pot
delega unele atribuţii de acest fel organismelor
profesionale.

În ce ne priveşte, avem încredinţarea că impune-
rea, de către comunitatea europeană, a organizării
unui sistem de supraveghere publică ar trebui să
ţină cont de specificităţile fiecărui stat membru,
mai ales în ceea ce priveşte tipul de economie şi
dezvoltarea sa. Logica ne arată că trebuie să li se
acorde suficient timp auditorilor, firmelor de audit,
organismelor profesionale, autorităţilor naţionale
şi oricăror alte părţi interesate să se alinieze unui
sistem prescris. Modificarea, într-un termen prea
scurt, a prevederilor legislative - naţionale sau
comunitare - produce confuzii pe piaţă şi în rândul
celor care trebuie să ţină pasul cu noile schimbări,
precum şi poveri inutile pentru furnizorii şi benefi-
ciarii serviciilor de audit.

Iată însă că nu s-au aşezat bine organismele de
supraveghere, care abia au început să-şi găsească
un loc în sistem, şi ne aflăm în faţa unor noi pro-



puneri ale Comisiei Europene privind politica de
audit, făcute public la sfârşitul anului trecut, prin
care se doreşte să se întărească rolul organismelor
de supraveghere publică existente la nivel naţio-
nal, acestea preluând majoritatea atribuţiilor
curente ale organismelor profesionale. 

Ne aflăm, aşadar, în faţa unui pas major, care se
cere a fi bine pregătit. Iar prima cerinţă este aceea
ca documentele emise de Uniunea Europeană să
fie cât mai clare şi precise, nelăsând loc confuzii-
lor şi interpretărilor care pot interveni în trans-
punerea lor de către statele membre. Apoi, logica
ne indică faptul că actele comunitare trebuie să
aibă la bază analize detaliate ale impactului pe
care noile modificări le vor avea asupra profesiei, a
mediului de afaceri şi a economiei în general.

Din aceste considerente, poziţia oficială a CAFR
este că în ţara noastră cel puţin nu au existat frau-
de majore care să ducă la modificarea sistemului
de organizare actual şi, deşi susţinem în esenţă
ideea modernizării profesiei, suntem îngrijoraţi cu
privire la efectul asupra organismelor profesionale
al noilor prevederi şi al modului de aplicare a vii-
toarei directive în statele membre UE.

Cum motivăm această opinie?

Întâi, prin faptul că, pe plan naţional, sistemul de
supraveghere a profesiei de audit trebuie să ia în
considerare: independenţa faţă de profesie, com-
petenţele necesare, deţinerea resurselor umane
şi financiare adecvate, includerea, în sfera aces-
tui sistem, a cât mai multor părţi interesate -
mediu de afaceri, reglementatori, organisme pro-
fesionale etc. Există chiar pericolul ca, în unele ţări,
supravegherea profesiei de audit să devină un
atribut conferit statului, intrând în competenţele
unor structuri ale acestuia, ceea ce ar contraveni
flagrant cu statutul pe care îl are auditul financiar,
şi anume acela de profesie liberală. 

În al doilea rând, noul proiect de directivă privind
auditul statutar prevede că organismele profesio-
nale vor putea furniza, în sprijinul membrilor, doar
activităţile de înregistrare şi aprobare a auditori-
lor, fără a se ţine seama de faptul că acestea dis-
pun deja de toate structurile şi procesele care le
permit să gestioneze şi alte activităţi.

Practic, ignorându-se faptul că multe state mem-
bre se bazează, în prezent, pe experienţa dobân-
dită de organismele profesionale, potrivit noilor

prevederi preconizate organismul de supraveghe-
re naţional ar deveni similar unui organism profe-
sional, fiind diferit doar sub aspectul denumirii.

Or, tocmai dată fiind experienţa îndelungată şi
resursele pe care le posedă, organismele profesio-
nale ar trebui să continue să se implice în activita-
tea membrilor lor, indiferent de modul în care va
arăta arhitectura profesiei de audit. De ce? Simplu
şi uşor de înţeles: Organizaţiile profesionale locale,
cum este cazul CAFR, sunt membre ale unor orga-
nizaţii internaţionale de prestigiu – IFAC, FEE,
FIDEF – şi au drept obiectiv protecţia interesului
public şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor pres-
tate către membri. Dincolo de respectarea legisla-
ţiei naţionale, aceste organizaţii locale se aliniază
unor criterii şi prevederi cu aplicabilitate inter-
naţională, dată fiind apartenenţa lor la amintitele
foruri profesionale europene şi globale. Prin slăbi-
rea organismelor profesionale odată cu preluarea
atribuţiilor acestora de către alte autorităţi compe-
tente, profesia se modifică din temelii şi profesio-
niştii – auditorii şi firmele de audit – îşi pierd repe-
rele. Or, lucrurile ar trebui privite din altă perspec-
tivă: indiferent de sistemul de supraveghere publi-
că adoptat la nivelul UE, este esenţial ca organis-
mele profesionale, care au contribuit de atâta
timp la construcţia şi consolidarea profesiei, să se
implice în profesie, întipărind în rândul membrilor
valorile şi disciplina.

În al treilea rând, noile propuneri ale Comisiei
Europene privind reforma auditului sunt neclare în
ceea ce priveşte atribuţiile pe care autorităţile
competente le pot delega organizaţiilor profesio-
nale. Competenţele şi activitatea auditorilor au la
bază atât educaţia adecvată, pregătirea, autoriza-
rea/ recunoaşterea calificării precum şi învăţarea
permanentă de-a lungul carierei. Aşadar, nu doar
aprobarea şi înregistrarea ar trebui delegate
organismelor profesionale, ci întregul proces de
educaţie şi calificare. 

De altfel, deloc întâmplător, Comisia pentru
Afaceri Juridice a Parlamentului European a amen-
dat recent propunerea Comisiei Europene, suge-
rând ca autorităţile competente să poată delega
altor autorităţi sau organisme abilitate de lege, pe
lângă aprobarea şi înregistrarea auditorilor statu-
tari şi a firmelor de audit, educaţia şi calificarea
auditorilor statutari, organizarea registrului public
al auditorilor statutari şi al firmelor de audit, pre-
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cum şi revizuirile de asigurare a calităţii aferente
misiunilor entităţilor care nu sunt de interes
public.

Referitor la asigurarea calităţii, împărtăşim pozi-
ţia Federaţiei Europene a Experţilor Contabili - FEE:
dacă CE îşi propune implicarea în acest domeniu a
autorităţilor competente pentru entităţile de inte-
res public, organizaţiile profesionale ar trebui să
continue să desfăşoare inspecţii şi să gestioneze
asigurarea calităţii, fireşte – acceptăm acest lucru
– responsabilitatea finală revenindu-i organismu-
lui de supraveghere publică.

În al patrulea rând în România, la 23 august
2012, guvernul a aprobat Ordonanţa pentru
modificarea şi completarea OUG 90/2008, prin
care Consiliul pentru Supravegherea Publică a
Activităţii de Audit Statutar devine Consiliul pen-
tru Supravegherea în Interes Public a Profesiei
Contabile. Mai exact, organismul profesional de
contabilitate – CECCAR – va fi, de asemenea,
supus supravegherii publice. Această reglementa-
re prevede la Art. 77, punctul (1): „Finanţarea
Consiliului trebuie să fie sigură şi în afara oricăror
influenţe exercitate de auditorii statutari, firmele
de audit, experţii contabili, contabilii autorizaţi,
societăţile de expertiză contabilă sau alte părţi
interesate”, iar la punctul (3) al aceluiaşi articol se
prevede ca finanţarea organismului de suprave-
ghere să fie asigurată în proporţie de 40% de
bugetul de stat şi în proporţie de 60% de orga-
nismele profesionale supuse supravegherii –
CECCAR şi CAFR. Or, acest model de finanţare con-
travine Directivei 2006/43/CE, care prevede clar:
„Sistemul de supraveghere publică trebuie să fie
finanţat în mod corespunzător. Finanţarea siste-
mului de supraveghere publică este sigură şi fără
nici un fel de influenţe nedorite din partea
auditorilor legali sau a firmelor de audit.”

Potrivit poziţiei CAFR pe marginea propunerilor
emise de Comisia Europeană – poziţie care a avut
la bază consultări purtate în teritoriu, cu membrii
Camerei – în cazul României nu s-a dovedit, până
în prezent, că acţiunile Camerei au adus prejudicii
calităţii activităţii auditorilor financiari.
Dimpotrivă, am putea afirma că au determinat
numai beneficii – pentru membri, dar mai ales
pentru publicul interesat.

Şi un ultim argument: pe plan intern, întreg siste-
mul de supraveghere publică din România este în

curs de aşezare. Încă o modificare şi o realiniere a
acestui sistem la prevederile ce vor fi adoptate de
UE va produce dezechilibre serioase pentru furni-
zorii şi beneficiarii serviciilor de audit, alături de
costuri suplimentare.
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Camera Auditorilor Financiari din România susţi-
ne nevoia de reformă a sistemului de suprave-
ghere publică a profesiei, precum şi necesitatea
unui organism de supraveghere publică funcţio-
nal, la nivel naţional, în măsura în care aceasta ar
aduce un plus de valoare profesiei de audit sta-
tutar.  

Însă, Camera şi membrii săi sunt de părere că
organismul de supraveghere nu ar trebui să
preia activităţile derulate de organismul profe-
sional deja existent, pentru a nu se transforma
într-o structură paralelă.

Punctul de vedere transmis de CAFR către
Comisia Europeană, învederează faptul că acţiu-
nea de amendare a Directivei 2006/43/CE este
prematură, statele membre fiind în etapa de
implementare a acesteia, mai ales că Directiva
aflată în funcţiune se aplică doar începând din
iunie 2008. 

Să mai amintim şi de faptul că, aşa cum preci-
zam mai înainte, proiectul de directivă nu le mai
permite organismelor profesionale să furnizeze
alte activităţi în sprijinul membrilor în afară de
înregistrarea şi aprobarea auditorilor. Această
prevedere va genera costuri inutile, implicate
de crearea unei noi infrastructuri, de punerea
bazelor necesare funcţionării autorităţii compe-
tente.

Şi încă o idee: conform propunerilor CE de refor-
mă a auditului: o singură autoritate competen-
tă va reglementa şi în acelaşi timp va supra-
veghea un anumit domeniu al profesiei. Va
garanta acest lucru independenţa auditului?
Sau trecem la un tip de dirijism, de ale cărui tare
românii s-au convins decenii de-a rândul?

Oricum, rămâne de văzut cum se vor derula dis-
cuţiile dintre Comisie şi Parlamentul European,
ce compromisuri se vor face şi sub ce formă vor
fi aprobate propunerile de modificare a directi-
vei curente privind auditul statutar.

În concluzie



În calitate de preşedinte al
prestigioasei organizaţii cu
profil internaţional ACCA,
dar şi de practician cu
experienţă în domeniu,
cum aţi caracteriza condiţia
actuală a profesiei contabi-
le şi de audit în contextul
manifestărilor crizei econo-
mice actuale pe plan mon-
dial? În ce măsură apreciaţi
că sunt responsabili conta-

bilii sau auditorii de efecte-
le şi mai ales de exacerba-
rea crizei?

Aceasta este o întrebare intere-
santă. În primul rând, pentru a
înţelege situaţia economică în
care funcţionează profesia,
ACCA a început, în urmă cu trei
ani, un studiu trimestrial numit
„Condiţiile economice globale”,
în care în fiecare trimestru

punem aceleaşi întrebări unei
baze globale de contabili: care
este sentimentul lor faţă de eco-
nomie, sunt optimişti sau pesi-
mişti cu privire la viitor?

În ultimii trei ani, această cerce-
tare a construit o imagine con-
vingătoare a perspectivelor eco-
nomice şi a aspiraţiilor contabili-
lor. Este clar că unele ţări şi con-
tinente sunt mai optimiste decât

interviu
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Dean Westcott este începând cu anul 2011 preşedintele ACCA - The Association of
Chartered Certified Accountants. A deţinut o serie de funcţii financiare de conducere în
Serviciul Naţional de Sănătate (Marea Britanie) şi a lucrat în cadrul serviciilor de îngri -
jire primară şi de urgenţă şi în cadrul Autorităţii de Sănătate. El este în prezent direc-
torul Financiar al Clinicii West Essex. A fost preşedintele comitetului reţelei de sănătate a
ACCA, reprezentând peste 3.000 de membri care lucrează în asistenţă medicală din
Marea Britanie. Dean Westcott a lucrat într-o serie de proiecte internaţionale de asis -
tenţă medicală pentru ACCA, din Europa continentală, Australia, Statele Unite ale
Americii, China, Noua Zeelandă şi Singapore şi a susţinut prezentări la Parlamentul
European, pe probleme de asistenţă medicală.

Preşedintele Dean Westcott a participat la Bucureşti la ceremonia de înmânare a diplo -
melor de absolvire a cursurilor ACCA în perioada decembrie 2011 – iunie 2012, prilej cu
care a acordat un interviu revistei „Practici de Audit”.

„Auditorii
financiari sunt 
ochii şi urechile
societăţii,  
aducând beneficii 
directe afacerilor”



altele. De exemplu, Africa este
aparent permanent optimistă cu
privire la viitor, în timp ce
Occidentul este mult mai pru-
dent şi nesigur.

Acum, să ne întoarcem la între-
barea dacă sunt contabili sau
auditori responsabili pentru
efectele şi exacerbarea crizei.
Am spus şi în rapoartele ante-
rioare că această criză financiară
globală a demonstrat că auditul
trebuie să evolueze şi să se
extindă pentru a aduce o valoa-
re adăugată părţilor interesate.
Noi am susţinut încă din 2008 că
acest lucru va fi realizat prin
extinderea domeniului de apli-
care a auditului, de la a da un
aviz asupra situaţiilor financiare
istorice, la a se angaja în proble-
me cum ar fi managementul ris-
cului, eficienţa guvernării corpo-
rative, testarea ipotezelor pri-
vind modelul de afaceri al unei
organizaţii şi probabilitatea
durabilităţii sale.

Există un curent de refor-
mare a profesiei contabile
şi de audit, promovat cu
diverse exprimări atât de
organizaţii profesionale
internaţionale, cât şi de

organizaţii instituţionale,
precum Comisia Europeană
sau Parlamentul European.
Pe site-ul acestora putem
găsi o serie de proiecte de
modificare a regulilor şi
standardelor de funcţiona-
re ale acestei profesii. Ca
organizaţie activă şi pe
acest plan, care sunt princi-
palele idei, soluţii, opinii
susţinute de ACCA în cadrul
acestui proces?

ACCA joacă un rol activ în dez -
ba terea politicilor de la
Bruxelles, din Europa şi chiar pe
scena mondială. Relaţia noastră
cu guvernele, factorii de decizie
politică şi consilierii lor este
esenţială pentru activitatea
noastră de a influenţa cursul vii-
toarelor acţiuni şi este important
pentru noi, ca organism profe-
sional, să fim parte a dezbaterii
şi, într-adevăr, să o conducem.
Am contribuit la consultări cu
privire la viitorul auditului; am
răspuns, de asemenea, întrebări-
lor din partea unor organizaţii,
cum ar fi Federaţia Internaţio na -
lă a Contabililor, cu sediul în Sta -
tele Unite ale Americii. Observa -
ţiile noastre cu privire la consul-

tări sunt, de asemenea, publice
şi pot fi găsite pe site-ul nostru.
Ele se referă la următoarele do -
menii: audit şi asigurări; dreptul
afacerilor; guvernare corporativă
şi gestionarea riscurilor; raporta-
rea corporativă; finanţe şi conta-
bilitate pentru sectorul public;
IMM-uri; durabilitate; taxe.

Pentru a obţine o imagine de
ansamblu a ceea ce credem şi
de ce, cel mai bine este să acce-
saţi site-ul nostru:
http://www.accaglobal.com/
en/technical-activities/technical-
policy.html

Vă propunem să particula-
rizăm discuţia la nivelul
auditului financiar (statu-
tar). Consideraţi că întări-
rea supravegherii auditului
şi în general a activităţii
contabile, în maniera pro-
pusă în documentele insti-
tuţiilor internaţionale de
profil, este de natură să
determine plusul de rigoa-
re şi, implicit, de încredere
al investitorilor şi al tuturor
celor interesaţi în calitatea
profesiei contabile şi de
audit? În aceste condiţii,
concomitent cu o creştere a
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birocraţiei şi inflexibilităţii,
se poate vorbi şi despre o
restrângere a caracterului
liberal, de independenţă al
activităţii profesioniştilor
contabili?

Viitorul auditului este un subiect
extrem de cuprinzător, dar vreau
să mă concentrez asupra secto-
rului de afaceri mici aici, pentru
a ilustra ideea principală. Co -
misia Europeană revizuieşte pra-
gurile referitoare la întreprinde-
rile mici şi micro, în Directiva
pentru Contabilitate - şi, în prac-
tică, acest lucru va însemna creş-
terea numărului de întreprinderi
care nu sunt supuse auditului
statutar. De asemenea, se are în
vedere o modificare separată,
care va scoate întreprinderile
mijlocii din audit.

ACCA crede în valoarea auditului
pentru toate companiile. Auditul
poate aduce beneficii în mod
direct afacerilor prin îmbunătăţi-
rea accesului la finanţare şi redu-
cerea costului total al capitalului,
precum şi ajutând întreprinderi-
le să fie mai eficiente, prin iden-
tificarea domeniilor de risc, a
controalelor slabe şi a ineficien-
ţei. Auditorii au rolul de a fi ochii
şi urechile societăţii, de a rapor-
ta frauda, mita şi activităţile de
spălare a banilor. Ei ajută, de
ase menea, în evaluarea şi colec-
tarea impozitării directe şi indi-
recte.

ACCA apreciază că pentru com-
paniile mai mici şi gestionate de
către proprietar, beneficiile unui
audit pot duce la compensarea
costurilor. ACCA salută acţiunile
factorilor de decizie care urmă-
resc reducerea sarcinilor statuta-
re, în cazul în care costurile aso-
ciate depăşesc în mod clar bene-
ficiile şi din acest motiv este de

acord că auditul companiilor
mici ar trebui să fie voluntar mai
degrabă decât obligatoriu.

Companiile mici şi părţile intere-
sate ale acestora pot şi ar trebui
să continue să beneficieze de
valoarea pe care contabilii ex -
terni o aduc, fie că un audit este
efectuat sau nu. Acest lucru
poate fi realizat prin asigurarea
consultanţei sau a altor produse
orientate în mod special pentru
acea entitate.

Pentru întreprinderile mijlocii nu
credem că există dovezi convin-
gătoare pentru a susţine afirma-
ţia potrivit căreia costurile de
audit obligatoriu depăşesc în
mod clar beneficiile, nu doar
pentru afaceri, dar mai ales pen-
tru părţile interesate şi societate.
Întreprinderile mijlocii pot fi afa-
ceri substanţiale - angajatori
locali importanţi, implicaţi în
comerţul internaţional şi cu un
lanţ de aprovizionare extins.

În scopul de a sprijini orice pro-
punere pentru o creştere semni-
ficativă a pragurilor de audit, tre-
buie să existe o analiză cuprinză-
toare, bazată pe dovezi de eva-
luare a impactului, a efectelor,
luând în considerare beneficiile
care ar fi pierdute, precum şi
costurile salvate. Acest lucru ar
trebui să ţină seama de o abor-
dare socială, mai largă, cu privire
la verificări şi bilanţuri - ce meca-
nisme alternative există sau ar
putea fi create în sistem, pentru
a proteja nu doar investitorii, ci
şi părţile interesate - şi ar trebui
să observe în ce măsură ar fi
costurile cu adevărat micşorate
sau doar reportate.

Cum se pregăteşte ACCA
pentru ca procesul de for-
mare şi instruire a studenţi-
lor şi membrilor ACCA să

interviu
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ţină pasul cu evoluţiile de
conţinut şi de formă ale
reglementărilor, standarde-
lor şi metodelor de lucru în
contabilitate şi audit?

Pregătirea este totul. Studenţii
trebuie să revizuiască, trebuie să
fie la curent cu lucrările ante-
rioare şi trebuie să fie la curent
cu toată consilierea şi îndruma-
rea pe care le-o oferim prin
intermediul revistei ACCA,
Student Accountant. Ei ar trebui
să îşi găsească un mentor şi ar
trebui să vorbească despre pro-
blemele cu care se confruntă, pe
care le găsesc dificile. Ştiu cum e
să te pregăteşti pentru a fi un
absolvent ACCA - examenele
sunt o provocare, dar cu atitudi-
nea potrivită, dăruire şi aplicare
ele pot fi trecute!

De asemenea, membrii ACCA
trebuie să fie la curent cu
Dezvoltarea lor Profesională
continuă (CPD) - acest lucru
oferă certitudinea că sunt con-
ştienţi de noile evoluţii în dome-
niul lor de specializare - la urma
urmei, nimeni nu ar vrea un den-
tist sau un medic care nu este la
curent cu toate noile evoluţii din
domeniul lui de activitate.

În opinia dumneavoastră,
care ar fi principalele prio-
rităţi ale perioadei în care
ne aflăm pentru reformarea
şi adaptarea profesiei con-
tabile şi de audit la actuale-
le cerinţe şi tendinţe?

Cred că există o prioritate gene-
rală primordială şi că aceasta
este de a vorbi despre valoarea
profesiei de audit şi contabilita-
te, pentru a analiza ceea ce
înseamnă şi de ce contează. Am
efectuat recent o cercetare la
nivel mondial care analizează
problemele legate de încredere

şi de profesie. În ultimii ani, rolul
contabilului a evoluat în mod
semnificativ, în conformitate cu
schimbarea regulamentului şi
dreptul afacerilor, dar acest stu-
diu arată că există un decalaj de
percepţie între profesie şi public
atunci când vine vorba despre
încredere. Acest lucru subliniază
necesitatea ca profesia să fie lite-
ralmente mai implicată. Raportul
relevă o nevoie clară ca profesia
să se implice mai mult în relaţia
cu publicul şi să vorbească des-
pre valoarea pe care o aduce.
Raportul este intitulat
Recuperarea decalajului de valoa-
re: înţelegerea profesiei contabile
în secolul 21.

În contextul dialogului nos-
tru, cum aţi caracteriza
colaborarea ACCA cu orga-
nizaţiile profesionale şi
instituţiile de resort din
România şi în particular cu
Camera Auditorilor
Financiari din România,
îndeosebi pe planul adap-
tării continue a pregătirii
profesionale potrivit speci-
ficului autohton?

Avem cu adevărat relaţii exce-
lente de lucru cu organizaţiile
din România - datorită activităţii
echipei ACCA România şi deschi-
derii spre colaborare internaţio-
nală a partenerilor noştri locali.
Parteneriatele sunt importante
pentru ACCA - pe scena mondia-
lă şi aici, în România. Lucrăm
înde aproape cu furnizorii de 
cursuri, cu angajatorii, cu autori-
tăţile de reglementare - şi acest
lucru este important pentru noi.
În mod deosebit cu CAFR avem
o relaţie pro-activă, care ne îm -
bo găţeşte reciproc. Am observat
de-a lungul timpului investiţii
intelectuale şi de resurse în
îmbunătăţirea calităţii serviciilor

către membri din partea CAFR şi
suntem onoraţi să fim parteneri
cu o asociaţie profesională
ambiţioasă, cu planuri concrete
şi cu voinţa de a le implementa.

În final, o întrebare care
frământă lumea profesio-
niştilor în contabilitate şi
audit: cum aţi prefigura vii-
torul acestei profesii?

Viitorul este luminos pentru pro-
fesia contabilă. Unii au spus că
aceasta este vârsta de aur pen-
tru profesie, însă cercetările
noastre recente – aşa cum a fost
cea despre decalajul valorii - au
demonstrat că această vârstă de
aur va dura doar dacă profesia
contabilă se angajează într-o
colaborare semnificativă cu
publicul ei. Contabilii sunt mult
mai puternici decât înainte - îşi
desfăşoară activitatea într-o eco-
nomie volatilă, iar pentru conta-
bil şi mai ales pentru un director
financiar, locul lui de muncă la
nivel de top înseamnă că el este
la masă, în sala de consiliu, nece-
sitatea prezenţei lui fiind invoca-
tă de necesitatea de a oferi con-
sultanţă strategică şi orientare,
precum şi de a asigura că aface-
rile sunt controlate adecvat.

Un bun serviciu pentru clienţi
este extrem de important pen-
tru o creştere viitoare şi pentru a
fi perceput ca un partener ade-
vărat pentru organizaţiile clienţi-
lor lor. Acesta înseamnă să
asculţi ceea ce clientul doreşte şi
să oferi un serviciu adecvat
bugetului şi la timp; pur şi sim-
plu, satisfacerea nevoilor lui şi
chiar anticiparea acestora. Este
de la sine înţeles că standardele
profesionale corecte şi compor-
tamentul etic sunt, de aseme-
nea, de aşteptat.

A consemnat, 
Cristiana Rus
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Unele dintre entităţile care sunt
incluse în sfera acestor regle-
mentări au prezentat pentru
exerciţiile financiare precedente
situaţii financiare în conformita-
te cu IFRS, în paralel cu situaţiile
financiare statutare. Diferenţa
majoră faţă de anii anteriori este
că situaţiile financiare IFRS la
31/12/2012 vor constitui atât
raportarea în scop statutar, cât şi
baza fiscală. 

Contabilitatea acestor entităţi va
fi organizată în conformitate cu
cerinţele IFRS începând cu
1/01/2013, în conformitate cu
prevederile noului Ordin
1286/2012 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile confor-
me cu Standardele internaţionale
de raportare financiară, aplicabile
societăţilor comerciale ale căror

valori mobiliare sunt admise la
tranzacţionare pe o piaţă regle-
mentată.

Pentru a se adopta IFRS ca bază
a contabilităţii, societăţile
comerciale ar trebui să parcurgă
anumite etape, prin care să
adreseze o serie largă de impli-
caţii pe care această tranziţie le
presupune.

F Identificarea diferenţelor
de tratament contabil între
prevederile OMFP
3055/2009 şi IFRS.

Tranziţia către adoptarea IFRS ca
bază a contabilităţii ar trebui să
demareze de la analiza diferen-
ţelor de tratament contabil între

reglementările statutare şi IFRS
pentru situaţiile specifice ale fie-
cărei entităţi. După înţelegerea
acestor diferenţe se pot identifi-
ca zonele în care sunt necesare
ajustări/retratări ale elementelor
din contabilitatea OMFP în vede-
rea raportării unor situaţii finan-
ciare conform IFRS.

F Analiza implicaţiilor adop-
tării unor politici contabile
în conformitate cu cerinţe-
le IFRS.

După identificarea diferenţelor şi
a zonelor care vor fi retratate,
societăţile comerciale ar trebui
să stabilească politici contabile
în conformitate cu IFRS, aproba-
te de către consiliile de adminis-
traţie. Selectarea politicilor con-
tabile se poate face după o ana-
liză comparativă a impactului

Etape

Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o
piaţă reglementată au obligaţia de a elabora şi prezenta situaţii financiare în confor-
mitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exerciţiul
financiar încheiat la 31/12/2012. 

Pentru acest exerciţiu financiar situaţiile financiare IFRS vor fi întocmite prin retrata-
rea contabilităţii, realizată în conformitate cu cerinţele OMFP 3055/2009.

idei, sugestii, experienţe
Provocări 

din perspectiva 
noilor cerinţe de

raportare financiară
în conformitate cu IFRS

pentru entităţile ce
tranzacţionează 

pe o piaţă reglementată
Smaranda Ştreangă,

director, 
BDO AUDIT S.R.L.
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asupra rezultatelor entităţilor. În
această etapă se identifică atât
impactul cuantificat al ajustărilor
necesare în rezultatul contabil,
cât şi implicaţiile fiscale ale aces-
tor ajustări.

F Analiza modificărilor nece-
sare pentru adaptarea sis-
temului informatic/softului
de contabilitate.

Adoptarea IFRS ca bază contabi-
lă presupune modificări în siste-
mul informatic, astfel încât func-
ţionalitatea unor conturi să
poată fi adaptată, evidenţierea
unor ajustări/retratări să poată fi
detaliată la nivelul cel mai mic
etc. Deoarece contabilitatea
entităţii economice va fi organi-
zată în conformitate cu IFRS,
ajustările/retratările trebuie
identificate la nivelul cel mai mic
de detaliu: spre exemplu, o dife-
renţă de retratare aferentă unor
imobilizări corporale trebuie
identificată şi evidenţiată la
nivelul fiecărui activ din
Registrul de mijloace fixe, nu
doar ca sumă globală.

Comunicarea impactului estimat
al ajustărilor de retratare către
investitori, opinie publică, reali-
zarea bugetelor de cheltuieli şi
venituri pentru perioada urmă-
toare pe baza unor cifre IFRS etc.

În etapa de analiză a diferenţelor
între tratamentele contabile pre-
văzute de OMFP 3055/2009 şi
IFRS, în cazul unor companii din
industria de construcţii recu-
noaşterea veniturilor din con-
tracte de construcţii/servicii
lucrări de construcţie va consti-
tui o zonă afectată semnificativ.

În conformitate cu OMFP
3055/2009, Articolul 259 preve-
de că „Veniturile din prestări de
servicii se înregistrează în contabi-
litate pe măsura efectuării acesto-
ra. Prestarea de servicii cuprinde
inclusiv executarea de lucrări şi
orice alte operaţiuni care nu pot fi
considerate livrări de bunuri.”

Pentru recunoaşterea veniturilor
din lucrările de construcţii este
important a se determina stadiul
de execuţie al lucrărilor. OMFP
3055/2009 precizează la acelaşi
articol, pct. (2) că „Stadiul de exe-
cuţie al lucrării se determină pe
bază de situaţii de lucrări care
însoţesc facturile, procese-verbale
de recepţie sau alte documente
care atestă stadiul realizării şi
recepţia serviciilor prestate. 

(3) În cazul lucrărilor de construc-
ţii, recunoaşterea veniturilor se
face pe baza actului de recepţie
semnat de beneficiar, prin care se
certifică faptul că executantul şi-a
îndeplinit obligaţiile în conformi-
tate cu prevederile contractului şi
ale documentaţiei de execuţie.”

Pentru exemplificare conside-
răm cazul unui contract de
lucrări de construcţii executat pe
perioada mai multor exerciţii
financiare. În această situaţie o
companie va recunoaşte la fina-
lul fiecărui exerciţiu financiar
valoarea lucrărilor nerecepţiona-
te în conformitate cu prevederile
OMFP 3055/2009, Art. 259 (4):
„Contravaloarea lucrărilor nere-
cepţionate de beneficiar până la
sfârşitul perioadei se evidenţiază
la cost, în contul 332 Servicii în
curs de execuţie, pe seama contu-
lui 712 Venituri aferente costurilor
serviciilor în curs de execuţie. ”

Astfel, în acest caz, se recunosc
în contabilitate venituri la nivelul
costurilor de realizare a servicii-

lor în curs de execuţie, dar marja
de profit aferentă acestui con-
tract de construcţii se recunoaş-
te doar în momentul în care se
emit facturi către beneficiar
însoţite de situaţii de lucrări sau
procese verbale de recepţie
semnate de beneficiar. Pe baza
acestor documente, companiile
pot înregistra venituri din servi-
cii aferente contractului de con-
strucţii. Conform contractului de
construcţii din exemplul nostru,
dacă se prevede ca facturarea şi
predarea obiectivului să se reali-
zeze o singură dată la sfârşitul
contractului, avem situaţia în
care întreaga marjă a contractu-
lui de construcţii este recunos-
cută în exerciţiul financiar în
care se finalizează contractul.

Tratamentul contabil prevăzut
de IFRS este diferit pentru recu-
noaşterea veniturilor din con-
tracte de construcţii.

În conformitate cu IAS 11
„Contracte de construcţii”, la Art.
22 se prevăd următoarele:
„Costurile şi veniturile contractua-
le asociate contractului de con-
strucţie trebuie recunoscute ca
venituri şi respectiv cheltuieli în
funcţie de stadiul de execuţie al
contractului la finalul perioadei
de raportare.”

Stadiul de execuţie poate fi sta-
bilit prin mai multe metode, aşa
cum se prevede la Art. 30:
„Stadiul de execuţie al contractu-
lui poate fi determinat în mai
multe moduri. Entitatea foloseşte
metoda care evaluează în mod
fiabil lucrările executate. În funcţie
de natura contractului, metodele
pot include:

l ponderea pe care costurile
contractuale suportate pentru
lucrările executate până la
data luată în considerare o au

Diferenţe de 
tratament contabil
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în totalul costurilor contrac-
tuale estimate;

l studii privind lucrările executa-
te; sau

l finalizarea, din punct de vede-
re fizic, a unei părţi din lucrări-
le contractate.”

Astfel, în situaţiile financiare
emise în conformitate cu IFRS se
va recunoaşte în fiecare exerciţiu
financiar venitul din servicii afe-
rent respectivului contract de
construcţii, în funcţie de stadiul
de execuţie. Aplicând acest tra-
tament contabil, se recunoaşte
proporţional partea de marjă a
contractului aferentă fiecărui an
de realizare a lucrării respective,
în funcţie de stadiul de execuţie.

O dificultate majoră cu care se
confruntă societăţile comerciale
care intră în aria de reglementa-
re a Ordinului 881/2012 privind
aplicarea de către societăţile
comerciale ale căror valori mobi-
liare sunt admise la tranzacţiona-
re pe o piaţă reglementată a
Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară este inter-
valul scurt de timp pe care-l au
la dispoziţie pentru retratarea
situaţiilor financiare în conformi-
tate cu IFRS, cât şi faptul că legi-
slaţia necesară care reglemen-
tează aspecte semnificative, cum
ar fi fiscalitatea, încă nu conţine
clarificări suficiente. 

Tranziţia către IFRS este un pas
important, care prevede o serie
de etape preliminare de analiză
a situaţiei şi de pregătire atât a
investitorilor, cât şi a opiniei
publice privind impactul asupra
rezultatelor financiare ale aces-
tor entităţi care reprezintă piaţa
de capital din România.

Dificultăţi

l La 29 noiembrie 2012 Camera Auditorilor Financiari din România şi
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – Biroul din
România au organizat în sala Amfiteatru din cadrul Institutului
Naţional de Statistică Bucureşti un seminar tehnic pe probleme de
IFRS, la care au participat peste 150 de auditori financiari.

În deschiderea manifestării, reprezentatul Camerei Auditorilor
Financiari din România, dr. Georgeta Petre, vicepreşedinte al
Consiliului CAFR, a adresat în numele Consiliului Camerei Auditorilor
Financiari din România călduroase urări de salut celor prezenţi la acest
seminar destinat auditorilor financiari şi  axat pe implementarea şi apli-
carea IFRS. În acest context, a mulţumit ACCA-Biroul reprezentativ din
Europa de Sud-est pentru ideea şi suportul acordat în vederea organi-
zării acestei importante reuniuni profesionale, a doua din acest an,
prima desfăşurându-se în luna aprilie având ca temă „Auditarea proiec-
telor finanţate din fonduri structurale”, ambele fiind organizate în coope-
rare de către cele două organisme profesionale, respectiv, ACCA şi
CAFR. Cele două seminarii s-au adresat auditorilor financiari, costurile şi
logistica fiind asigurate de organizatori, nefiind necesară o contribuţie
financiară din partea participanţilor. Camera Auditorilor Financiari din
România apreciază, în mod deosebit, excelentele relaţii de colaborare
cu ACCA şi, respectiv, cu Biroul ACCA din ţara noastră.
Reprezentatul ACCA România în Adunarea Generală ACCA, Cristina
Guţu, s-a referit la importanţa seminarului tehnic pe probleme de IFRS
şi a trecut în revistă o serie de activităţi desfăşurate în comun cu
Camera Auditorilor Financiari din România care atestă buna colaborare
profesională existentă cu Camera Auditorilor Financiari din România,
manifestată şi cu prilejul organizării acestei acţiuni. În acest sens, repre-
zentantul ACCA a transmis mulţumiri preşedintelui Camerei Auditorilor
Financiari din România prof. univ. dr. Horia Neamţu şi echipei care a
lucrat la pregătirea seminarului, fără de care nu ar fi fost posibilă orga-
nizarea acestei manifestări profesionale.

l La 28 noiembrie 2012, la Athenee Palace Hilton Bucureşti, ACCA
România a organizat un eveniment tehnic cu tema – „Actualizări
IFRS & Directiva privind întârzierea efectuării plăţilor, 
E-invoicing”.

În spiritul bunei colaborări între ACCA şi Camera Auditorilor Financiari
din România, la acest eveniment au fost invitaţi să ia parte şi auditorii
financiari, membri CAFR. Lectori au fost Richard Martin, director
Raportare Corporativa la ACCA şi Emmanouil Shizas, Senior Economic
Analist la ACCA, conducător al programului de cercetare al ACCA.
În cadrul manifestării au fost detaliate ultimele tendinţe ale Standar -
delor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), precum şi proble-
ma, pe scară largă, a întârzierii efectuării plăţilor şi modul în care com-
paniile se pot apăra împotriva ei. Discuţia s-a bazat pe cercetările ACCA
privind modul în care companiile mici gestionează creditele. S-a evi-
denţiat rolul noii Directive UE privind întârzierea efectuării plăţilor, pe
care statele membre trebuie să o transpună în legislaţia naţională până
la 16 martie 2013 şi s-a analizat modul în care companiile încearcă să
rezolve problema întârzierii efectuării plăţilor. Sesiunea s-a încheiat cu o
scurtă discuţie asupra eforturilor la nivel UE pentru a promova factura-
rea electronică (e-invoicing), ca parte a soluţiei la problema întârzierii
efectuării plăţilor.

Dezbateri pe probleme tehnice privind 
aplicarea IFRS
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Dată fiind aplicarea pe scară
largă a IFRS în întocmirea situa-
ţiilor financiare, precum şi com-
plexitatea şi importanţa acestor
standarde, dorim să vă supunem
atenţiei un subiect care are o
legătură directă cu aceste aspec-
te: inspecţia calităţii situaţiilor
financiare întocmite în confor-
mitate cu IFRS.

Standardele internaţionale
ISQC1 şi ISA 220 „Controlul cali-
tăţii pentru un audit al situaţiilor
financiare”, adoptate şi de către
Camera Auditorilor Financiari
din România (CAFR), solicită ca

misiunile de audit să fie subiec-
tul unui control de calitate adec-
vat, iar în cazul societăţilor
comerciale ale căror valori mobi-
liare sunt admise la tranzacţio-
nare pe o piaţă reglementată se
dovedeşte util să existe un
inspector de control al calităţii
misiunii, independent de echipa
de audit.

Majoritatea societăţilor mari de
audit au implementat deja o
politică de inspectare/verificare
a calităţii situaţiilor financiare
întocmite în conformitate cu
IFRS, asupra cărora urmează să-

şi exprime opinia de audit.
Astfel, există o practică comună
în cadrul societăţilor mari de
audit de a numi un inspector de
verificare a calităţii situaţiilor
financiare întocmite în conformi-
tate cu IFRS (IFRS Reviewing
Partner) atunci când urmează a
emite un raport de audit privind
situaţii financiare întocmite în
conformitate cu IFRS, dacă este
îndeplinită una din următoarele
condiţii:
F valorile mobiliare ale socie-

tăţii auditate sunt tranzacţio-
nate pe o piaţă reglementa-
tă;

Clemente Kiss, 
Senior Manager - Audit,

KPMG România

Angela Manolache,
Director - Consultanţă,

KPMG România

Importanţa acordată în ultimii ani Standardelor Interna -
ţionale de Raportare Financiară (IFRS) a crescut exponen-
ţial. Astfel, în conformitate cu cerinţele Regulamentului 
CE nr. 1606/2002, începând cu anul 2005, toate entităţile
cotate la bursele din Uniunea Europeană sunt obligate să
întocmească situaţii financiare consolidate în conformita-
te cu IFRS. În România, entităţile care nu sunt cotate la
bursă, dar care au obligaţia să întocmească situaţii finan-
ciare anuale consolidate pot întocmi aceste situaţii fie
potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva
a VII-a a Comunităţilor Economice Europene, fie în baza
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. 
De asemenea, de curând, Ministerul Finanţelor Publice a
emis Ordinul nr.881/25.06.2012 privind aplicarea de către
societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. 

Inspecţia calităţii
situaţiilor financiare 
întocmite în conformitate 
cu Standardele Internaţionale 
de Raportare Financiară
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F societatea auditată este
societate de interes public;

F misiunea de audit are un risc
ridicat.

Inspectorul de verificare a calită-
ţii situaţiilor financiare întocmite
în conformitate cu IFRS (IFRS
Reviewing Partner) nu trebuie să
fie niciodată acelaşi cu Parte ne -
rul responsabil pentru misiunea
de audit a societăţii ale cărei 
si tuaţii financiare IFRS sunt
inspec tate, pentru a evita con-
flictele de interese şi problemele
legate de independenţă.

Inspectorul care verifică din per-
spectiva calitativă situaţiile
financiare întocmite în conformi-
tate cu IFRS pune accent pe
următoarele aspecte:
F selectarea şi aplicarea adec-

vată a politicilor contabile, în
conformitate cu substanţa
economică a tranzacţiilor
efectuate;

F conformitatea cu cerinţele
contabile şi de raportare
IFRS în vigoare la data rapor-
tării;

F conformitatea cu poziţia so -
cietăţii de audit cu privire la
interpretările şi aplicarea
IFRS.

Inspectorul de verificare a calită-
ţii situaţiilor financiare întocmite
în conformitate cu IFRS trebuie
să documenteze concluziile sale
pentru a confirma aspectele
relevante pe care le-a adresat în
cadrul inspecţiei sale.

În cazul în care există divergenţe
de opinie cu privire la anumite
aspecte între Partenerul misiunii
de audit şi inspectorul de verifi-
care a calităţii situaţiilor financia-
re întocmite în conformitate cu
IFRS, raportul de audit nu este
emis până aceste divergenţe nu
sunt rezolvate şi documentate în

conformitate cu regulile şi meto-
dologia societăţii respective de
audit.

În ceea ce priveşte acreditarea
inspectorului de verificare a cali-
tăţii situaţiilor financiare întoc-
mite în conformitate cu IFRS, nu
există un procedeu validat de un
organism profesional indepen-
dent cu atribuţii specifice în
acest sens. Fiecare firmă de audit
are regulile sale specifice în
acest sens, având în comun
următoarele cerinţe:

F inspectorul trebuie să fi acu-
mulat un anumit număr de
ani de experienţă ca
Partener pe misiuni de audit
privind situaţii financiare
întocmite în conformitate cu
IFRS care au necesitat numi-
rea unui inspector de verifi-
care a calităţii situaţiilor
financiare întocmite în con-
formitate cu IFRS;

F inspectorul trebuie să înde-
plinească anumite cerinţe
pri vind specializarea şi pre-
gătirea profesională, cum ar
fi participarea periodică (cel
puţin anual) la cursuri IFRS şi
participarea periodică la 
cursuri de actualizare privind
principalele modificări aduse
IFRS (în principal, se pune
accent pe modificările inter-
venite în cerinţele IFRS pri-
vind perioada curentă şi
perioadele viitoare).

Majoritatea societăţilor de audit
cu reţele internaţionale şi-au
dezvoltat metodologiile globale
de audit înainte de aplicarea pe
scară largă a IFRS, ceea ce a
necesitat încorporarea de proce-
duri suplimentare aferente IFRS
în cadrul metodologiilor de
audit existente, precum şi dez-
voltarea de instrumente specifi-
ce de lucru în cadrul misiunilor

de audit al situaţiilor financiare
IFRS. Dintre aceste instrumente,
cele mai utilizate sunt situaţiile
financiare ilustrative IFRS şi che-
stionarul de verificare privind
situaţiile financiare IFRS şi notele
aferente (IFRS disclosure chec-
klist). De cele mai multe ori,
aceste instrumente sunt puse şi
la dispoziţia clienţilor societăţilor
de audit pentru a-i ajuta la întoc-
mirea situaţiilor financiare IFRS.
Societăţile mari de audit au ten-
dinţa de a dezvolta intern aceste
instrumente, cu resursele pro-
prii, în timp ce societăţile mai
mici apelează la subcontractori
specializaţi. Pentru societăţile
mari de audit, gama acestor
instrumente este mai largă, enu-
merând, cu titlu de exemplu, pe
lângă cele menţionate mai sus,
ghiduri de aplicare privind stan-
darde complexe/specifice anu-
mitor industrii, ghiduri privind
aplicarea pentru prima oară a
IFRS etc.

Inspecţia calităţii situaţiilor
financiare întocmite în conformi-
tate cu IFRS are rolul de a asigu-
ra aplicarea corectă şi completă
a principiilor şi cerinţelor IFRS,
precum şi reprezentarea fidelă în
cadrul situaţiilor financiare a rea-
lităţii economice, pentru a per-
mite atingerea obiectivelor de
transparenţă şi comparabilitate
urmărite prin aplicarea IFRS.
Implicarea unor persoane cu
experienţă şi independente în
procesul de revizuire a situaţiilor
financiare IFRS este cu atât mai
importantă cu cât IFRS reprezin-
tă un set de standarde bazat pe
principii şi nu pe reguli, cum
este cazul reglementărilor con-
tabile naţionale, necesitând în
multe situaţii exercitarea judecă-
ţii profesionale în ceea ce priveş-
te evaluarea şi prezentarea infor-
maţiilor în cadrul situaţiilor
financiare. 
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EVALUAREA PENTRU

RAPORTAREA FINANCIARĂ –
OBLIGAŢIE SAU NECESITATE?
Cine ar putea fi interesat ca
informaţiile privind valorile juste
ale activelor să prevaleze în
situaţiile financiare? În primul
rând, acţionarii, apoi auditorii
financiari, care trebuie să-şi
exprime opinia cu privire la fap-
tul dacă situaţiile reflectă în mod
fidel activul şi capitalul societăţi-
lor, autorităţile locale care stabi-
lesc impozitele pe clădiri pe
baza acestor valori, finanţatorii -
în special băncile comerciale şi
de investiţii, Banca Naţională a

României şi, nu în ultimul rând,
fondurile de investiţii şi ceilalţi
operatori economici. 

În limbajul evaluatorilor se utili-
zează atât noţiunea de evaluare,
cât şi noţiunea de reevaluare,
preluată mai ales din reglemen-
tările contabile. Reevaluarea nu
trebuie confundată cu actualiza-
rea unei evaluări prin aplicarea
de indici. De regulă, noţiunea de
„reevaluare” este asociată activi-
tăţii de evaluare pentru raporta-
re financiară şi din această per-
spectivă se poate pune semnul
de egalitate între cele două
noţiuni.

Întrebarea care apare în legătură
cu evaluarea pentru raportarea
financiară este dacă aceasta este
o obligaţie sau o necesitate.

Obligaţia reevaluărilor decurge
din normele contabile care defi-
nesc cadrul general de raportare
aplicabil de către entităţile eco-
nomice care operează în
România, respectiv Normele
contabile conforme cu directive-
le europene aprobate prin OMFP
nr. 3055/2009 şi Standardele
Internaţionale de Raportare
Financiară (IFRS). 

Majoritatea entităţilor economi-
ce aplică Normele contabile con-

Modificările care au loc în economie, dar mai ales influenţa inflaţiei şi structurarea
pieţelor au făcut ca, de la o perioadă la alta, valorile istorice, în special ale activelor
deţinute pe termen lung de către operatorii economici, să nu mai exprime imaginea
justă a patrimoniilor acestora. 

A apărut, aşadar, necesitatea ca, periodic, prin aplicarea unor standarde profesionale
care ţin cont de condiţiile specifice ale pieţei, să se intervină asupra valorilor istorice
ale activelor societăţilor comerciale, astfel încât situaţiile financiare ale acestora să
prezinte cât mai fidel valoarea patrimoniului la data raportării financiare. Aceasta
înseamnă că valorile istorice se înlocuiesc în situaţiile financiare cu valorile juste esti-
mate la data bilanţului.

Evaluarea 
pentru raportare

financiară
Relaţia 
auditor financiar –
evaluator autorizat

Filip Stoica, 
auditor financiar, 

evaluator autorizat, 
Elf Expert
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forme cu directivele europene
aprobate prin OMFP nr.
3055/2009. Aceste norme pre-
văd că „Entităţile pot proceda la
reevaluarea imobilizărilor corpo-
rale existente la sfârşitul exerciţiu-
lui financiar, astfel încât acestea
să fie prezentate în contabilitate
la valoarea justă, cu reflectarea
rezultatelor acestei reevaluări în
situaţiile financiare întocmite pen-
tru acel exerciţiu”.

Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară (IFRS) sunt
aplicate începând din anul 2006
de către instituţiile de credit şi
din anul 2007 de către societăţi-
le listate. Obligaţia vizează doar
întocmirea situaţiilor financiare
consolidate, dar unele societăţi-
mamă cu acţionariat străin au
impus filialelor să folosească
IFRS şi la raportările individuale.
Mai trebuie să spunem că, înce-
pând cu situaţiile financiare ale
exerciţiului 2011, entităţile de
interes public trebuie să întoc-
mească în paralel un set de
situaţii financiare pe baza IFRS.

Necesitatea reevaluărilor este
dată mai ales de considerentele
fiscale, dar nu numai. 

În ceea ce priveşte impozitul pe
clădiri, Codul fiscal prevede cal-
culul acestuia prin aplicarea unei
cote de impozit asupra valorii
impozabile a clădirii, care este
valoarea de inventar. Valoarea
de inventar este valoarea de
intrare a clădirii, dar poate fi şi
valoarea reevaluată, în cazul în
care entitatea economică a decis
reevaluarea.

Cota de impozit se stabileşte
prin hotărâri ale administraţiilor
locale şi poate fi cuprinsă între
0,25% şi 1,50% inclusiv. 

Cotele de impozit aplicabile clă-
dirilor care nu au fost reevaluate

în ultimii 3 ani anteriori anului
fiscal de referinţă se stabilesc de
către administraţiile locale în
procente cuprinse între 10% şi
20%, iar dacă nu au fost reeva-
luate în ultimii 5 ani cotele de
impozit sunt cuprinse între 30%
şi 40%. Cotele astfel majorate se
aplică la valorile de inventar ale
clădirilor înregistrate în contabi-
litatea persoanelor juridice până
la sfârşitul lunii în care s-a efec-
tuat prima reevaluare. 

Ca urmare, lipsa reevaluărilor
periodice poate atrage după
sine creşteri nejustificate ale
impozitelor pentru clădiri, mulţi
dintre agenţii economici bazân-
du-şi decizia de a proceda la ree-
valuarea clădirilor pe acest argu-
ment fiscal.

Necesitatea evaluării periodice
este dată însă şi de faptul că
neprezentarea în bilanţ a active-
lor imobilizate la valoarea justă
denaturează imaginea fidelă a
situaţiilor financiare şi atrage
după sine calificarea opiniei
auditorului financiar. Trebuie
amintit aici că acest aspect
reprezintă una dintre cele mai
frecvente motive pentru expri-
marea de rezerve în rapoartele
de audit cu privire la situaţiile
financiare.

PARTICULARITĂŢI ÎN

EVALUAREA PENTRU

RAPORTAREA FINANCIARĂ

Spre deosebire de evaluarea
pentru alte scopuri, cum ar fi
evaluarea pentru garantarea
împrumuturilor, evaluarea pen-
tru vânzare, evaluarea pentru
aport etc., evaluarea pentru
raportarea financiară prezintă o
serie de particularităţi care deri-
vă atât din standardele de eva-

luare, cât şi din reglementările
legale ale domeniului său din
standardele de contabilitate
aplicate de proprietarul active-
lor. Între aceste particularităţi,
fără a avea pretenţia unei pre-
zentări exhaustive, merită 
a fi puse în evidenţă urmă -
toarele:

F Data evaluării trebuie să fie
data de referinţă a situaţiilor
financiare. Cele mai multe
entităţi economice întoc-
mesc situaţiile financiare la
data încheierii anului calen-
daristic (31 decembrie).
Există însă din ce în ce mai
multe societăţi care au optat
pentru decalarea exerciţiului
financiar faţă de anul calen-
daristic. Acest fapt are avan-
tajul că elimină neajunsul ca
activitatea evaluatorilor care
realizează astfel de misiuni
să fie concentrată numai
într-o perioadă scurtă de
timp, la finele anului şi dă
posibilitatea unei planificări
mai echilibrate a activităţii
pe tot parcursul anului;

F Atunci când se evaluează un
activ trebuie evaluată întrea-
ga clasă de active. Desigur
că pot fi reevaluate doar
unele clase de active, cum ar
fi clădirile sau terenurile la o
anumită dată, fără a fi nece-
sar să fie evaluate echipa-
mentele sau mobilierul.
Decizia în acest caz aparţine
administratorului entităţii şi
nu evaluatorului; 

F Misiunea de evaluare poate
fi realizată de către mai mulţi
evaluatori. Entităţile care, de
exemplu, au un grad mare
de dispersie teritorială pot
apela la evaluatori autorizaţi
diferiţi (care activează pe
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plan local) pentru realizarea
evaluării activelor din
aceeaşi clasă. În astfel de
situaţii este recomandabil ca
evaluatorii să facă precizările
necesare privind evaluarea
parţială a unei clase atât în
contract, cât şi în raportul de
evaluare. Riscul principal
care trebuie evitat este să i
se reproşeze evaluatorului
că a evaluat doar parţial o
clasă de active şi că în rapor-
tul de evaluare a menţionat
faptul că scopul acesteia
este evaluarea pentru rapor-
tare financiară. Atunci când
scopul este evaluarea pentru
raportare financiară, evalua-
torul trebuie să intre în pose-
sia listei de inventar cu toate
bunurile componente ale
clasei de active, asigurându-
se (prin contract) că misiu-
nea sa se referă la evaluarea
doar a unei părţi din clasa
respectivă de active;

F Baza de pornire a evaluării
pentru raportarea financiară
este evidenţa contabilă şi
situaţia analitică a activelor
de evaluat, spre deosebire
de evaluarea pentru alte
scopuri când se pleacă de la
situaţiile cadastrale (în cazul
terenurilor şi construcţiilor,
de exemplu). Baza o repre-
zintă evidenţa imobilizărilor
corporale din contabilitatea
entităţii care trebuie să
corespundă valoric cu cifrele
din balanţa de verificare şi
care trebuie să conţină cel
puţin: denumirea bunului,
număr de inventar, cod de
clasificare, valoare de inven-
tar, amortizarea cumulată şi
valoarea rămasă. Importante
sunt şi informaţiile referitoa-

re la valorile intermediare
obţinute în urma reevaluări-
lor anterioare; 

F Evaluatorul trebuie să reali-
zeze şi să înţeleagă cores-
pondenţa dintre numerele
de inventar, denumirile şi
valorile din fişierul activelor
date de evidenţa contabilă
cu datele şi informaţiile din
evidenţa tehnic-operativă şi
respectiv cu caracteristicile
tehnice ale imobilizărilor
corporale constatate pe
teren sau furnizate de com-
partimentele tehnice ale
clientului. De exemplu, pre-
gătirea pentru evaluare în
cazul construcţiilor o repre-
zintă de cele mai multe ori
efectuarea corelaţiilor dintre
numerele de inventar (prac-
tic fiecare linie din evidenţa
analitică a mijloacelor fixe) şi
situaţia de pe teren. Fiecărei
construcţii i se va atribui
suprafaţa corespunzătoare
acesteia, precum şi celelalte
caracteristici tehnico-func-
ţionale care să permită eva-
luarea; 

F Opinia evaluatorului se
exprimă în monedă naţiona-
lă (lei), iar pentru situaţii spe-
ciale în care clienţii solicită şi
raportarea în altă monedă
aceasta se face pe baza 
cursului de schimb valabil
pentru ultima zi a anului
financiar. Acelaşi curs valutar
se foloseşte şi la conversiile
din procesul de evaluare,
dacă este cazul; 

F Data raportului de evaluare
va fi întotdeauna ulterioară
datei de referinţă a evaluării
(sfârşitul anului financiar).
Chiar dacă se poate începe

munca de pregătire a infor-
maţiilor pentru evaluare, de
inspecţie etc., raportul de
evaluare va fi finalizat întot-
deauna în anul următor
financiar, având ca dată a
evaluării ultima zi din anul
financiar;

F Rezultatul evaluării trebuie
prezentat de o manieră care
să permită identificarea unei
valori pentru fiecare număr
de inventar/înregistrare în
situaţiile financiare şi nu pe
întreaga proprietate, pe
grupe de active sau pe total
clasă de active. Rezultatul
evaluării, respectiv valoarea
rămasă după evaluare, este
echivalentul valorii nete con-
tabile a imobilizării corpora-
le evaluate; 

F Rezultatul evaluării pe fieca-
re număr de inventar/înre-
gistrare se va prezenta aşa
cum rezultă din calcul sau
din conversia pe baza cursu-
lui de schimb valutar şi nu se
vor efectua rotunjiri atunci
când în procesul evaluării se
estimează valoarea unui
ansamblu şi apoi se alocă
valoarea pe componente.
Aceasta este o excepţie de la
regulile pe baza cărora rezul-
tatul evaluării este o sumă
rotunjită şi se aplică doar în
cazul evaluării pentru rapor-
tare financiară; 

F Se evaluează şi activele cor-
porale care sunt amortizate
integral (a căror valoare
rămasă este zero), dacă aces-
tea sunt utilizate în procesul
de producţie şi participă la
obţinerea de venituri sau au
o valoare reziduală. În astfel
de cazuri va trebui estimată
o durată de viaţă rămasă, de
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comun acord cu proprietarii
acelor active;

F În cazul construcţiilor, clienţii
solicită şi estimarea noii
valori de inventar, având în
vedere utilitatea acesteia în
cazul impozitului pe clădiri.
Recalcularea valorii de
inventar nu este obligaţia
evaluatorului, dar dacă aces-
ta şi-a asumat-o prin con-
tract este recomandat ca
recalcularea să fie realizată
numai după ce primeşte o
îndrumare scrisă din partea
clientului privitoare la trata-
mentul contabil al amor -
tizării;

F Pentru a fi recunoscut şi
înregistrat în situaţiile finan-
ciare este obligatoriu ca
raportul de evaluare să fie
aprobat de către consiliul 
de administraţie al benefici -
arului;

F Rezultatele evaluării produc
efecte începând cu prima zi
a exerciţiului financiar urmă-
tor, cu condiţia să fie înregis-
trat în situaţiile financiare 
ale exerciţiului financiar
încheiat.

RELAŢIA AUDITOR

FINANCIAR – EVALUATOR

AUTORIZAT

În cazul evaluării pentru raporta-
rea financiară, specific este fap-
tul că unul din utilizatorii infor-
maţiilor cuprinse în raportul de
evaluare este auditorul financiar
al entităţii, care trebuie să-şi
exprime o opinie cu privire la
valoarea justă şi implicit cu privi-
re la imaginea fidelă a situaţiilor
financiare. 

Auditorul financiar este cel mai
calificat profesionist, care apre-

ciază critic raportul de evaluare
şi acest lucru trebuie privit ca o
şansă pentru evaluator. 

Auditorul, pentru a-şi exprima
opinia în privinţa valorilor juste
ale activelor imobilizate, având
la bază un raport de evaluare
realizat de către un evaluator
autorizat trebuie să se bazeze pe
două ipoteze şi anume:

l ipoteza dreptului de proprie-
tate deplin asupra proprietă-
ţilor în cauză;

l ipoteza continuităţii activită-
ţii societăţii, respectiv a utili-
zării activelor în continuare în
scopul pentru care societatea
funcţionează la data auditu-
lui. 

Aceste ipoteze trebuie să fie
regăsite în raportul de evaluare,
ştiut fiind că, în ipoteze diferite,
valorile la care ar putea ajunge
un evaluator pot fi sensibil dife-
rite.

În opinia noastră, auditorul
financiar analizează posibilitatea
utilizării raportului de evaluare
din punct de vedere al raportării
financiare, urmărindu-se:

l constatarea privind indepen-
denţa evaluatorului;

l conformitatea metodelor de

evaluare a activelor obiect al
evaluării cu standardele de
evaluare în vigoare la data
evaluării şi cu standardele de
contabilitate aplicabile de
către societatea auditată:

l modul de aplicare a metode-
lor de evaluare pe baza infor-
maţiilor de piaţă relevante şi
a procedurilor de „bună prac-
tică” în evaluare adoptate de
Uniunea Naţională a
Evaluatorilor Autorizaţi din
România;

l cuprinsul şi completitudinea
raportului de evaluare con-
form standardelor relevante; 

l adecvarea bazei evaluării
(standardele de evaluare apli-
cate şi definirea valorii în
concordanţă cu scopul eva-
luării şi cu metodele aplica-
te).

Sursele de informaţii utilizate de
auditor pentru fundamentarea
opiniei sunt constituite din
raportul de evaluare cu anexele
acestuia, datele şi informaţiile de
piaţă privind activele evaluate,
datele şi informaţiile din baza
proprie de date a auditorului
(dacă aceasta există), precum şi
argumentele şi explicaţiile pre-
zentate de către evaluator la
cererea auditorului.

În general, opinia auditorului financiar prezintă unele limite,
determinate de faptul că se bazează pe informaţiile şi ipoteze-
le descrise mai sus şi, de cele mai multe ori, auditorul nu reali-
zează o investigaţie pe teren, special destinată fundamentării
acestei opinii.

Bineînţeles că pentru realizarea acestei conlucrări între evalua-
tor şi auditorul financiar, evaluatorul trebuie să accepte prin
contractul de evaluare pentru raportarea financiară, de comun
acord cu clientul, furnizarea de explicaţii şi informaţii supli-
mentare către auditor după data finalizării serviciului şi predă-
rii raportului de evaluare.
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Proiectul „Clarity” a adus schim-
bări semnificative şi standardu-
lui ISA 600, Consideraţii Speciale
– Audituri ale Situaţiilor Finan -
ciare de Grup (incluzând munca
auditorilor componentelor unui
grup). 

Ca o mini-sesiune de întrebări şi
răspunsuri, vom încerca să clari-
ficăm câteva dintre aspectele
cele mai importante ale standar-
dului ISA 600.

Întrebarea 1: Pot să accept o
misiune de audit de grup în
cazul în care compania pen-
tru care lucrez nu auditează
mai multe (sau niciunul) din-
tre componentele grupului?

Răspuns: De multe ori, în cadrul
unei misiuni de audit de grup,
auditorul de grup trebuie să-şi
bazeze opinia pe activităţile
unor alte companii de audit. 

Cu toate acestea, în conformita-
te cu standardul ISA 600, audito-
rului de grup nu îi este permis să
transfere altor auditori responsa-
bilitatea asupra îndeplinirii unor
părţi ale auditului de grup.

Astfel, este permisă acceptarea
misiunii, cu condiţia ca auditorul
de grup să-şi poată forma opinia
bazându-se pe munca auditoru-
lui componentei. Acest lucru
presupune obţinerea unei înţe-
legeri proprii asupra ariei specia-
lizate sau asupra societăţii aflate
în responsabilitatea acestei terţe
părţi. 

Această responsabilitate nu pre-
supune obţinerea unor informa-
ţii detaliate, ca acelea ale exper-
tului extern, însă auditorul de
grup ar trebui să deţină cunoş-
tinţele şi competenţele necesare
revizuirii documentelor pregăti-
te de către auditorul componen-
tei, să aibă suficiente informaţii
pentru a înţelege munca efec-
tuată, scopul realizării testelor,
precum şi concluziile la care a
ajuns auditorul componentei 
pe baza probelor de audit colec-
tate.

Întrebarea 2: Există vreun avan-
taj sau deosebire între utiliza-
rea unei companii din
reţeaua auditorului de grup
şi a unei companii indepen-
dente ca auditor al elemente-

Despre auditul
grupurilor 
de societăţi

Sesiune de întrebări 
şi răspunsuri 

Andy Pickles, FCCA,
Senior Training

Consultant, 
The ExP Group

În anul 2004 Consiliul
pentru Standarde
Internaţionale de Audit
şi Asigurare (Interna tio -
nal Audit and Assurance
Standards Board) al
IFAC (Federaţia Inter -
naţională a Contabililor
– International Federa -
tion of Accountants) a
lansat un proiect de
anvergură de revizuire 
a Standardelor Inter na -
ţionale de Audit, numit
Proiectul „Clarity”.

Scopul proiectului a fost
emiterea unui nou set
de standarde care să fie
mai uşor de înţeles, dar
şi armonizarea standar-
delor la nivel global.
Standardele au intrat în
vigoare pentru misiuni-
le de audit aferente
perioadelor contabile
începând cu 15 decem-
brie 2009.



idei, sugestii, experienţe

21Anul 2 - 1/2013

lor componente ale grupu-
lui?

Răspuns: Singura diferenţă, pe
care am putea-o numi una prac-
tică, este faptul că o companie
de audit din reţeaua din care
face parte auditorul de grup ar fi
în măsură să deţină deja infor-
maţii care conduc la o înţelegere
mai bună a muncii efectuate de
către auditorul componentei.
Aceste informaţii pot fi, de
exemplu: participarea la aceleaşi
cursuri de calificare şi dezvoltare
profesională cu auditorul de
grup, urmărirea unor politici de
independenţă similare etc.
Standardele de audit solicită,
chiar şi în cazul utilizării unui
auditor din reţeaua auditorului
de grup, ca auditorul de grup să-
şi documenteze înţelegerea pro-
cedurilor efectuate de către
auditorul componentei, dar şi
auditorul componentei să ia la
cunoştinţă şi să urmărească indi-
caţiile şi cerinţele auditorului de
grup. 

Întrebarea 3: Cum procedăm cu
identificarea riscurilor?

Răspuns: Standardul de audit
600 solicită auditorului de grup
să participe la procesul de iden-
tificare şi cuantificare a riscurilor
prin:

F Discuţii cu auditorul compo-
nentelor sau managementul
componentei despre activi-
tăţile care sunt semnificative
la nivelul grupului.

F Discuţii cu auditorul compo-
nentelor cu privire la orice
posibilitate de erori materia-
le sau fraude în informaţia
financiară transmisă de com-
ponente şi

F Revizuirea documentaţiei
emise de auditorul compo-

nentei cu privire la orice risc
semnificativ identificat în
legătură cu asemenea erori
materiale.

Această documentaţie poate lua
forma unui memorandum, care
reflectă concluzia la care a ajuns
auditorul componentei cu privi-
re la identificarea riscurilor.

Aceste proceduri pot fi efectuate
prin: 

F Organizarea unor conferinţe
telefonice cu auditorul com-
ponentelor, astfel încât ace-
ştia să poată participa la dis-
cuţiile echipei de audit de
grup, pe tema riscurilor (aşa
cum este solicitat de ISA
315, paragraful 10, inclusiv
luarea în considerare a riscu-
lui de fraudă, aşa cum este
prevăzut de ISA 240, para-
graful 15). 

F Obţinerea unei copii a pla-
nului de audit al componen-
tei. Presupunând că acesta
acoperă atât identificarea
riscurilor semnificative, pre-
cum şi procedurile ce acope-
ră aceste riscuri, va ajuta
auditorul de grup să evalue-
ze gradul de adecvare al
procedurilor planificate pen-
tru a diminua riscurile identi-
ficate la un nivel acceptabil. 

Dacă aceste proceduri sunt efec-
tuate în etapa de planificare,
auditorul de grup poate evita

apariţia unor surprize ulterioare,
pe parcursul misiunii de audit.
Bineînţeles, procedurile de mai
sus pot fi combinate conform
judecăţii profesionale a audito-
rului de grup. 

Întrebarea 4: Cine este respon-
sabil pentru determinarea
pragului de semnificaţie?

Răspuns: În faza de planificare,
partenerul responsabil pentru
un audit de grup trebuie să sta-
bilească un prag de semnificaţie
pentru fiecare componentă a
grupului (ISA 600, paragraf 21).

Auditorul unei componente a
grupului trebuie să îi comunice
auditorului de grup un rezumat
al tuturor erorilor neajustate în
pachetul de consolidare. 

De obicei, în cazul grupurilor
mai mari, situaţiile financiare
sunt pregătite utilizând un
pachet de informaţii pentru con-
solidare, care este trimis compa-
niei-mamă de către fiecare com-
ponentă a grupului. Prin acest
procedeu, practic se permite
omiterea mai multor informaţii
prezentate în situaţiile financiare
ale unei componente de grup,
care ar fi incluse într-un raport
anual al unei companii indivi-
duale. Auditorul de grup poate
solicita auditorului componentei
să emită o opinie specială de
audit asupra fidelităţii şi a corec-
titudinii pachetului de consoli-
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dare. Această opinie este, de
obicei, adresată conducerii exe-
cutive a societăţii componente,
dar ar putea fi adresată şi direct
auditorului de grup.

Pentru a minimiza riscul ca mai
multe erori accidentale sau deli-
berate din situaţiile financiare să
depăşească împreună pragul de
semnificaţie al grupului, praguri-
le de semnificaţie ale compo-
nentelor sunt mult mai mici
decât pragul de semnificaţie al
grupului, chiar şi pentru cele mai
mari societăţi componente.

Pragul de semnificaţie al situaţii-
lor financiare este stabilit ca
fiind 10% din valoarea profitului
sau pierderii pentru fiecare enti-
tate din cadrul grupului ABC. Să
presupunem că grupul ABC este
compus dintr-o companie-ma -
mă şi din două componente,
dintre care una realizează profit,
iar cealaltă înregistrează pier-
deri, conform tabelului de 
mai jos. Dacă Subsidiara 1 ar fi
fost auditată de o altă companie
care foloseşte aceeaşi metodă
de calcul a pragului de semnifi-
caţie ca şi auditorul companiei-
mamă, o eroare neajustată de 
1 milion de lei ar rezulta, în mod
normal, în emiterea unei opinii
de audit fără rezerve cu privire la
situaţiile financiare ale acelei
subsidiare. 

Cu toate acestea, din cauza efec-
tului pierderilor în alte arii ale

grupului ar însemna că, deşi
această eroare nu este semnifi-
cativă la nivelul subsidiarei, ea ar
fi semnificativă la nivelul grupu-
lui. Deoarece este foarte proba-
bil ca numai auditorul compa-
niei-mamă să aibă această
imagine de ansamblu, echipa
responsabilă pentru auditul de
grup trebuie să comunice pra-
gurile de semnificaţie tuturor
auditorilor componentelor,
înainte ca activitatea de audit să
înceapă. În acest exemplu, pra-
gul de semnificaţie maxim afe-
rent componentelor pe care
auditorul de grup ar putea să îl
comunice auditorilor compo-
nentelor este 900.000 lei.

Ar fi indicat însă ca valoarea
comunicată să fie mai mică, pen-
tru a reduce la un nivel accepta-
bil riscul ca erorile din ambele
componente să depăşească
împreună valoarea de 900.000
lei.

Întrebarea 5: Ce se întâmplă
dacă unul sau mai multe
componente ale grupului au
un an financiar diferit faţă de
cel al grupului?

Răspuns: În această situaţie,
auditorul de grup are două alter-
native. 

Prima, şi care este şi mai eficien-
tă din punct de vedere al audito-
rului de grup, este unificarea
datelor de raportare ale compo-
nentelor grupului. În această
situaţie, auditorul de grup trebu-
ie să obţină evidenţe că această

unificare a avut loc şi că toate
componentele grupului emit
situaţiile financiare la data
agreată.

A doua variantă este planificarea
unor proceduri adiţionale cu pri-
vire la perioada care este în afara
anului financiar al grupului, dar
ale cărei evenimente şi tranzacţii
sunt consolidate în situaţiile
financiare ale grupului.
Procedurile trebuie să acopere
toate evenimentele şi tranzacţii-
le semnificative din perioada
menţionată. 

Aceste proceduri nu ar trebui să
însemne o muncă extensivă
pentru auditor, deoarece este
oricum printre responsabilităţile
auditorului componentei să mo -
ni torizeze evenimentele ulteri -
oare, conform standardului de
audit 560 - Evenimente ulte -
rioare. 

Grupul de companii Geo include
compania mamă Geo, precum şi
două subsidiare, GA şi GB. GA
face parte din grup de la înfiinţa-
re, GB a fost achiziţionat pe par-
cursul anului financiar curent,
care se termină pe 31 decem-
brie. Perioada de raportare a GB
se finalizează pe 30 noiembrie. 

În această situaţie, grupul Geo
poate solicita modificarea anului
financiar al GB, astfel încât aces-
ta să fie aliniat perioadei de
raportare a grupului sau poate
proceda la solicitarea planificării
procedurilor adiţionale ce trebu-
ie să acopere tranzacţiile şi eve-
nimentele perioadei 1 decem-
brie – 31 decembrie, perioadă
aferentă căreia auditorul compo-
nentei nu va emite opinie dis-
tinctă (aceasta fiind emisă pen-

Exemplu

Exemplu
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tru situaţiile financiare datate 30
noiembrie) până la finalizarea
misiunii auditului de grup.

Întrebarea 6: Ce se întâmplă
dacă documentaţia pregătită
de auditorul companiei
membre a grupului nu este
întocmită în limba
română/engleză/altă limbă
de circulaţie internaţională?

Răspuns: Auditorul de grup tre-
buie să obţină probe şi evidenţe
suficiente şi adecvate pentru a
emite opinia asupra situaţiilor
financiare de grup. Acest lucru
nu înseamnă că auditorul de
grup trebuie să citească fiecare
document, ci faptul că el trebuie
să înţeleagă toate comunicările
relevante emise de către audito-
rul componentei şi orice altă
documentaţie care trebuie revi-
zuită sau citită de către el. 

Dacă nici acest lucru nu este
posibil, auditorul de grup poate
solicita auditorului componentei
emiterea documentaţiei princi-
pale în engleză (sau în altă limbă
de circulaţie internaţională) sau
poate asigura unul sau mai mulţi
membri în echipa de audit care
vorbesc o limbă comună cu
auditorul componentei.

Întrebarea 7: Auditorul de grup
trebuie să revizuiască docu-
mentaţia şi evidenţele audi-
torilor componentelor?

Răspuns: Conform standardului
de audit 600, paragraful 44,
auditorul de grup trebuie să eva-
lueze dacă evidenţe şi probe
suficiente şi adecvate au fost
colectate pe parcursul auditării
procesului de consolidare şi pe
durata auditării companiilor
componente. Pe baza acestor
informaţii auditorul de grup îşi
va forma opinia asupra situaţiilor

financiare de grup. Acest lucru
poate însemna obţinerea unor
documente de la auditorul com-
ponentelor, precum o listă a
activităţilor, procedurilor efec-
tuate, discuţii, chestionare.
Conform paragrafului 42 al ace-
luiaşi standard, auditorul de
grup va evalua documentele
transmise de către auditorul
componentelor, va discuta toate
implicaţiile semnificative şi apoi
va considera dacă este necesară
revizuirea altor documente din
dosarul de audit al componen-
tei. Bineînţeles, această evaluare
va fi influenţată de evaluarea ris-
curilor de către auditorul de

grup, evaluare care la rândul ei
va depinde de semnificaţia com-
ponentei în situaţiile financiare
consolidate. 

CONCLUZIE

Aşa cum am putut observa din
întrebări şi răspunsuri, ISA 600
reprezintă, faţă de standardul
precedent, o extindere semnifi-
cativă a responsabilităţilor atât
pentru auditorul de grup, cât şi
pentru auditorii componentelor,
iar în practică tinde să fie un
standard din ce în ce mai con-
troversat, tocmai din cauza spo-
ririi responsabilităţilor profesio-
niştilor din domeniu.

NOTĂ: Aceste note reprezintă rezumate şi fragmente ce au ca unic
scop îndrumarea educaţională şi ca suport de studiu limitat. A se con-
sulta textul integral al tuturor documentelor menţionate în acest
material, precum şi sfatul unui specialist înainte de a se aplica orice
concept în practică. The ExP Group nu este răspunzătoare de niciun
prejudiciu cauzat de folosirea acestui material.

În România, standardele internaţionale de audit clarificate adoptate
de IFAC sunt publicate în limba română în lucrarea „Manual de
Standarde Internaţionale de Audit şi Control de Calitate. Audit
Financiar 2009”, publicată sub egida Camerei Auditorilor Financiari
din România, la editura IRECSON.
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Întrebarea 3: 
CE POT FACE FIRMELE DE

AUDIT ŞI AUDITORII PENTRU

A CREŞTE CONŞTIENTIZAREA

IMPORTANŢEI SCEPTICISMU-
LUI PROFESIONAL ŞI A

APLICĂRII ACESTUIA?
Scepticismul profesional este
influenţat de trăsăturile perso-
nale de comportament (de
exemplu, atitudinile şi valorile
etice), precum şi de nivelul com-
petenţelor (de exemplu, cunoş-
tinţele) persoanelor care efec-
tuează auditul. Acestea, la rân-
dul lor, sunt influenţate de edu-
caţie, pregătire şi experienţă. În
cadrul echipei de audit, scepti-

cismul profesional este influen-
ţat, de asemenea, atât de acţiu-
nile întreprinse de conducerea
firmei şi de partenerul misiunii,
cât şi de cultura şi mediul de afa-
ceri al firmei. ISA-urile şi ISQC 1
includ cerinţe şi îndrumări meni-
te să ajute la crearea unui
mediu, la nivelul firmei şi al
misiunii, în care auditorul să-şi
poată cultiva scepticismul profe-
sional în mod adecvat.

La nivel de firmă

Conducerea şi exemplele oferite
de aceasta influenţează, în mod
semnificativ, cultura internă a fir-
mei.3 În consecinţă, “tonul de la
vârf” şi reîntărirea permanentă a
importanţei scepticismului pro-

fesional în cadrul misiunilor de
audit constituie factori impor-
tanţi ce influenţează comporta-
mentul individual. 

Ocaziile în care firma îşi poate
defini aşteptările cu privire la
scepticismul profesional şi în
care poate accentua importanţa
acestuia, includ, de exemplu: 

F Stabilirea politicilor şi a pro-
cedurilor menite să promo-
veze o cultură internă care
recunoaşte calitatea drept
esenţială în derularea misiu-
nilor.4

F Promovarea unei culturi
interne orientate pe calitate,
prin intermediul unor acţiuni
şi mesaje clare, consecvente

IAASB: Scepticismul
profesional într-un audit 
al situaţiilor financiare (II)
În acest număr continuăm prezentarea publicaţiei cu titlul de mai sus, structurată pe „Între-
bări şi Răspunsuri”, realizată de personalul Consiliului pentru Standarde Internaţionale de
Audit şi Asigurare (IAASB). Reiterăm precizarea făcută de autori că această publicaţie nu
aduce modificări şi nu prevalează asupra Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) sau
asupra Standardului Internaţional pentru Controlul Calităţii (ISQC)1, ale căror texte au carac-
ter autoritar. Lectura acestei publicaţii nu înlocuieşte citirea standardelor. Acest document
nu îşi propune să fie exhaustiv2 şi trebuie realizate întotdeauna referinţe la standardele pro-
priu-zise. Deci această publicaţie nu constituie o prevedere cu caracter autoritar sau oficial
emisă de IAASB.

1 ISQC 1, Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de
asigurare şi servicii conexe 

2 Deşi sunt subliniate anumite cerinţe şi materiale explicative şi de aplicare din ISA-uri şi ISQC 1, această publicaţie nu
reproduce toate prevederile din ISA-uri şi ISQC 1 relevante pentru responsabilitatea auditorului de a planifica şi efectua
un audit cu scepticism profesional.

3 ISQC 1, alin. A4
4 ISQC 1, alin. 18
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şi frecvente, transmise de la
toate nivelurile de conduce-
re a firmei. Aceste acţiuni
pot fi comunicate prin, dar
fără a se limita la, seminarii
de pregătire, întâlniri, dialo-
guri formale sau informale,
declaraţii de misiune, news -
letter-uri sau note de infor-
mare. Asemenea acţiuni şi
mesaje încurajează o cultură
care recunoaşte şi recom-
pensează activitatea profe-
sională de înaltă calitate şi
pot fi încorporate, de exem-
plu, în documentaţia internă
a firmei, în materialele de
pregătire sau în procedurile
de evaluare ale partenerului
şi personalului, astfel încât
să se sprijine şi să se reîntă-
rească opinia firmei asupra
importanţei calităţii şi a
modului în care aceasta
poate fi atinsă, în practică.5

F Stabilirea procedurilor şi
politicilor menite să furnize-
ze firmei o asigurare rezona-
bilă că deţine suficient per-
sonal cu competenţele nece-
sare, capacităţile şi angaja-
mentul faţă de principiile
etice.6 În această privinţă,
promovarea culturii interne
fundamentate pe calitate se
poate realiza prin stabilirea
unor politici şi proceduri
care să vizeze performanţa,
evaluarea, recompensarea şi
promovarea (inclusiv siste-
me de stimulente), care fur-
nizează o recunoaştere
adecvată şi recompensează

dezvoltarea şi menţinerea
competenţelor.7

F Dezvoltarea şi implementa-
rea programelor de pregăti-
re internă şi educaţie conti-
nuă pentru toate nivelurile
personalului firmei. Aceste
activităţi pot fi întreprinse,
de exemplu, prin experienţa
de lucru, prin formarea la
locul de muncă, prin pregăti-
rea furnizată de personalul
cu mai multă experienţă (de
exemplu, alţi membri ai
echipei misiunii) şi prin edu-
caţia privind independenţa.
Se observă că aptitudinile
profesionale constante ale
personalului firmei depind,
într-o măsură semnificativă,
de nivelul adecvat al dezvol-
tării profesionale continue.8

La nivelul misiunii  

La nivelul misiunii, partenerul de
misiune este cel însărcinat cu
responsabilitatea pentru calita-
tea generală a fiecărei misiuni de
audit pentru care este desem-
nat.9 Acţiunile partenerului
misiunii şi mesajele adecvate
transmise către ceilalţi membri
ai echipei misiunii subliniază
caracterul esenţial al calităţii în
efectuarea misiunilor de audit şi
importanţa calităţii auditului, de
exemplu, pentru  abilitatea echi-
pei misiunii de a-şi exprima
îngrijorarea, fără teama de con-
secinţe şi de a emite rapoarte de
audit, adecvate circumstanţe-
lor.10

Ocazia ideală, pentru echipa de
audit, de abordare şi accentuare
a importanţei menţinerii scepti-
cismului profesional pe parcur-
sul auditului este reprezentată
de momentul discuţiei dintre
partenerul misiunii şi alţi
membri cheie ai echipei cu privi-
re la susceptibilitatea ca situaţii-
le financiare ale entităţii să fie
denaturate semnificativ. 

Această discuţie include aplica-
rea cadrului general de raporta-
re financiară aplicabil faptelor şi
circumstanţelor entităţii şi acor-
dă o atenţie deosebită modului
şi secţiunii în care situaţiile
financiare pot fi susceptibile să
sufere o denaturare semnificati-
vă cauzată de fraudă, inclusiv  a
modului în care frauda poate
apărea (făcând abstracţie de
convingerile membrilor echipei
misiunii, conform cărora condu-
cerea şi cei însărcinaţi cu guver-
nanţa sunt oneşti şi integri). 

Această discuţie constituie, de
asemenea, pentru echipa misiu-
nii, un fundament de comunica-
re şi schimb de informaţii noi,
care pot afecta evaluările riscului
sau procedurile de audit efec-
tuate.11

Alte ocazii în care partenerul
misiunii poate stabili aşteptări
cu privire la scepticismul profe-
sional şi poate sublinia impor-
tanţa acestuia includ, de exem-
plu, asumarea responsabilităţii
pentru: 

5 A se vedea ISQC 1, alin. A4.
6 A se vedea ISQC 1, alin. 29.
7 A se vedea ISQC 1, alin. A5 şi A25-A28.
8 A se vedea ISQC 1, alin. 29 şi A25-A26.
9 ISA 220, Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare, alin. 8
10 A se vedea ISA 220, alin. A3.
11 A se vedea ISA 315, Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă prin înţelegerea entităţii şi a mediului

său, alin. 10 şi A14, şi ISA 240, alin. 15.
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F Coordonarea, supravegherea
şi desfăşurarea misiunii de
audit.12

F Revizuirile activităţii efectua-
te. În această privinţă, parte-
nerul misiunii este cel care
deţine majoritatea cunoştin-
ţelor şi experienţei ce pot fi
împărtăşite membrilor mai
puţin experimentaţi ai echi-
pei, ajutându-i să îşi dezvolte
un spirit critic şi sceptic prin
revizuirea, printre altele, a
domeniilor critice de raţio-
nament şi a riscurilor semni-
ficative. Revizuirile oportune
permit, de asemenea, ca
problemele semnificative
(de exemplu, domeniile criti-
ce de raţionament, în special
cele referitoare la aspectele
dificile sau contencioase
apărute pe parcursul misiu-
nii) să fie rezolvate la sau
înainte de data raportului
auditorului.13

F Ca echipa misiunii să între-
prindă consultări adecvate,
pe marginea unor aspecte
dificile sau contencioase şi
concluziile formulate în
urma acestor consultări să
fie implementate.14

Cu toate că activităţile la nivelul
firmei şi al misiunii contribuie la
crearea unui spirit de scepticism
profesional, responsabilitatea
menţinerii unei astfel de atitu-
dini profesionale sceptice rămâ-
ne la latitudinea fiecărei persoa-
ne. Ca şi raţionamentul profesio-
nal, scepticismul profesional tre-
buie exercitat pe parcursul des-

făşurării auditului.  

Menţinerea scepticismului pro-
fesional pe parcursul auditului îi
permite auditorului să reducă
riscurile de omitere a unor cir-
cumstanţe neobişnuite, genera-
lizarea excesivă în momentul
formulării concluziilor pe margi-
nea observaţiilor de audit sau
utilizarea unor prezumţii inadec-
vate în determinarea naturii,
perioadei şi amplorii proceduri-
lor de audit şi în evaluarea rezul-
tatelor acestora.15

Întrebarea 4.
ÎN CE ETAPĂ A PROCESULUI

DE AUDIT ESTE NECESAR

SCEPTICISMUL PROFESIO-
NAL?
Scepticismul profesional este
relevant şi necesar pe parcursul
întregii misiuni de audit, chiar
dacă nu se face referire la acesta
în fiecare ISA.16 De exemplu: 

F Acceptarea misiunii – de
exemplu, în evaluarea aspec-
telor precum integritatea
proprietarilor principali şi a
conducerii.17

F Identificarea şi evaluarea ris-
curilor de denaturare semni-
ficativă – de exemplu, când:

- Sunt efectuate proceduri
de evaluare a riscurilor
(inclusiv discuţia din
cadrul echipei misiunii cu
privire la susceptibilitatea
ca situaţiile financiare ale
entităţii să fie denaturate
semnificativ, aşa cum s-a

discutat la întrebarea 3 de
mai sus).

- Este revizuită evaluarea
auditorului cu privire la
riscurile de denaturare
semnificativă şi sunt
modificate, în consecinţă,
procedurile de audit vii-
toare planificate – după
caz, de exemplu, ca urma-
re a unor informaţii noi
care sunt inconsecvente
cu probele de audit pe
care auditorul şi-a bazat
iniţial evaluarea sau prin
atenţia acordată modifică-
rilor în circumstanţele
date a noilor informaţii
sau a unei modificări în
procesul de înţelegere de
către auditor a entităţii şi
activităţilor acesteia, ca
rezultat al desfăşurării
unor proceduri de audit
viitoare.18

F Stabilirea naturii, perioadei
şi amplorii procedurilor de
audit ulterioare, care răs-
pund riscurilor evaluate de
denaturare semnificativă, şi
a probelor de audit desfăşu-
rate în vederea evaluării– De
exemplu, când:

- Se ia în considerare, în
domeniile în care sunt
identificate riscuri evalua-
te mai mari, nevoia de a
creşte cantitatea probelor
de audit sau obţinerea de
probe mai relevante sau
credibile, de exemplu,
prin acordarea unei mai
mari atenţii obţinerii de

12 A se vedea ISA 220, alin. 15.
13 A se vedea ISA 220, alin. 16 şi A18.
14 ISA 220, alin. 18
15 ISA 200, alin. A19
16 A se vedea ISA 200, alin. A69.
17 ISA 220, alin. A8
18 A se vedea ISA 315, alin. 31 şi ISA 320, Pragul de semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea unui audit, alin. 12 şi A13.
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probe de la părţile terţe
sau obţinerii de probe
coroborative de la un
număr de surse indepen-
dente.19

- Sunt concepute şi efec-
tuate proceduri de fond
analitice, inclusiv când
este evaluată credibilita-
tea datelor pe baza cărora
sunt elaborate estimările
auditorului şi când sunt
identificate şi investigate
fluctuaţii sau relaţii care
sunt inconsecvente cu
alte informaţii relevante
sau care diferă, cu o sumă
semnificativă, în compara-
ţie cu valorile estimate.20

Estimările auditorului au
un rol important în eva-
luarea rezultatelor proce-
durilor analitice şi în pro-
vocarea obţinerii de expli-
caţii din partea conduce-
rii, cu privire la deviaţiile
în raport cu rezultatele
aşteptate. 

- Sunt abordate anumite
circumstanţe, precum
cazurile în care conduce-
rea refuză să îi permită
auditorului să trimită o
solicitare de confirmare.21

F Formularea unei opinii cu
privire la măsura în care
situaţiile financiare sunt
întocmite, din toate puncte-
le de vedere semnificative, în
conformitate cu aplicarea
cadrului general de raporta-
re – De exemplu, când:

- Sunt formulate concluzii
despre obţinerea unei asi-
gurări rezonabile şi des-
pre măsura în care au fost
obţinute suficiente probe
de audit adecvate pentru
a sprijini aceste conclu-
zii.22

- Se iau în considerare
implicaţiile pentru opinie,
atunci când auditorul se
află în imposibilitatea de a
obţine probele de audit
necesare.23

- Se evaluează dacă situaţii-
le financiare, întocmite în
conformitate cu un cadru
general de prezentare
fidelă, reflectă o prezenta-
re fidelă, luând în conside-
rare atât (i) prezentarea
generală, structura şi con-
ţinutul situaţiilor financia-
re, cât şi (ii) dacă situaţiile
financiare, inclusiv notele
la acestea, reprezintă tran-
zacţiile şi evenimentele
existente, într-o manieră
care duce la obţinerea
unei prezentări fidele.24

Întrebarea 5:
CARE ESTE RELAŢIA DINTRE

SCEPTICISMUL PROFESIONAL

ŞI RESPONSABILITĂŢILE

AUDITORULUI ÎN CEEA CE

PRIVEŞTE FRAUDA?
Din cauza caracteristicilor frau-
dei, inclusiv a faptului că aceasta
poate include scheme sofisticate
menite să o ascundă sau poate

implica un complot, scepticis-
mul profesional al auditorului
este deosebit de important
atunci când se iau în considerare
riscurile de denaturare semnifi-
cativă cauzate de fraudă. 

ISA 240 acordă o atenţie sporită
scepticismului profesional.
Printre altele, acesta prevede
cerinţe adresate în special nevoii
de a menţine scepticismul profe-
sional pe toată perioada auditu-
lui, recunoscând posibilitatea
existenţei unei denaturări sem-
nificative cauzate de fraudă, în
ciuda experienţei anterioare a
auditorului referitoare la onesti-
tatea şi integritatea conducerii
entităţii şi a persoanelor însărci-
nate cu guvernanţa.25

Acest standard prevede, de ase-
menea, ca auditorul să întreprin-
dă investigaţii suplimentare
atunci când condiţiile identi -
ficate pe parcursul auditului îl
fac pe acesta să creadă că un
document poate să nu fie auten-
tic sau că termenii dintr-un
document au fost modificaţi, 
dar nu au fost comunicaţi audi-
torului.26

ISA 240 notează că menţinerea
scepticismului profesional în
cadrul misiunilor de audit preve-
de punerea permanentă în dis-
cuţie a măsurii în care informaţii-
le şi probele de audit obţinute
de  auditor sugerează posibilita-
tea existenţei unei denaturări
semnificative cauzate de 
fraudă. 

19 A se vedea ISA 330, Răspunsurile auditorului la riscurile evaluate, alin. 7 şi A19.
20 A se vedea ISA 520, Proceduri analitice, alin. 5 şi 7.
21 A se vedea ISA 505, Confirmări externe, alin. 8.
22 A se vedea ISA 700, Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare, alin. 11.
23 A se vedea ISA 540, Auditarea estimărilor contabile, inclusiv a estimărilor contabile la valoarea justă şi a prezentărilor aferen-

te, alin. A124.
24 A se vedea ISA 700, alin. 14.
25 ISA 240, alin. 12
26 ISA 240, alin. 13
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Aceasta include luarea în consi-
derare a veridicităţii informaţiei
care va fi folosită drept probă de
audit şi a controalelor aferente
modului în care a fost întocmită,
precum şi păstrarea ei, dacă este
relevantă.27 ISA 240 recunoaşte,
de asemenea, faptul că procedu-
rile de audit care sunt eficiente
pentru detectarea  erorilor pot
să nu fie eficiente în detectarea
fraudei. 

În consecinţă, cerinţele ISA 240
sunt menite să îl ajute pe audi-
tor în identificarea şi evaluarea
riscurilor de denaturare semnifi-
cativă cauzate de fraudă şi în
elaborarea de proceduri supli-
mentare.28

În anumite cazuri, ISA-urile pre-
văd ca auditorii să facă estimări
referitoare la riscurile de fraudă,
evaluarea riscurilor de denatura-
re semnificativă sau procedurile
specifice care trebuie efectuate.
Ei fac acest lucru recunoscând
importanţa scepticismului profe-
sional în domenii în care s-a
demonstrat o susceptibilitate
mai mare a denaturării, in-
clusiv a denaturării cauzate de
fraudă. 

Exemplele includ nevoia estimă-
rii existenţei de riscuri de fraudă
aferente recunoaşterii venituri-
lor,

29 
tratamentul riscurilor ca

conducerea să neglijeze un risc
de denaturare semnificativă cau-
zată de fraudă şi deci un risc
semnificativ,30 şi procedurile

cerute de a aborda revizuirea
estimărilor contabile, din punc-
tul de vedere al influenţelor
nedorite.31

Determinarea tuturor răspunsu-
rilor la riscurile de denaturare
semnificativă evaluate, cauzate
de fraudă, includ, în general, lua-
rea în considerare a modului în
care comportamentul pe parcur-
sul auditului poate reflecta un
scepticism profesional crescut.
ISA 240, de exemplu, include
exemple specifice ale modului în
care comportamentul pe parcur-
sul auditului ar putea reflecta
creşterea  scepticismului profe-
sional, inclusiv: 

F O sensibilitate crescută în
selectarea naturii şi amplorii
cu care trebuie examinată
documentaţia entităţii, pen-
tru susţinerea tranzacţiilor
semnificative. 

F Recunoaşterea crescută a
nevoii de a corobora explica-
ţiile conducerii sau afirmaţii-
le referitoare la aspectele
semnificative.32

ISA-urile subliniază faptul că ris-
cul ca auditorul să nu detecteze
o denaturare semnificativă rezul-
tată dintr-o fraudă a conducerii
este mai mare decât dacă ar
rezulta dintr-o fraudă a persona-
lului, pentru că, de obicei, con-
ducerea este într-o poziţie în
care poate manipula, direct sau
indirect, înregistrările contabile,
poate prezenta informaţii finan-

ciare frauduloase sau poate
neglija procedurile de control,
concepute pentru a preveni
fraudele similare comise de alţi
angajaţi.33 În această privinţă,
ISA-urile: 

F Indică faptul că evaluarea
răspunsurilor conducerii la
chestionări, cu o atitudine
de scepticism profesional, ar
trebui să includă şi corobo-
rarea răspunsurilor conduce-
rii la interogări cu alte infor-
maţii.34

F Prevăd ca auditorul să inves-
tigheze inconsecvenţele,
atunci când răspunsurile la
interogări, primite din partea
conducerii sau a celor însăr-
cinaţi cu guvernanţa, sunt
inconsecvente.35

F Prevăd ca auditorul să reana-
lizeze evaluarea anterioară a
riscurilor de denaturare sem-
nificativă cauzată de fraudă,
impactul generat de natura,
perioada şi amploarea pro-
cedurilor de audit şi credibi-
litatea probelor obţinute
anterior dacă apare o dena-
turare care este sau poate fi
rezultatul fraudei şi care
implică conducerea (în 
special, conducerea supe-
rioară) sau când  circum -
stanţele sau condiţiile indică
un posibil complot între
angajaţi, conducere şi părţi
terţe.36

27 ISA 240, alin. A7
28 ISA 240, alin. 8
29 A se vedea ISA 240, alin. 26-27.
30 A se vedea ISA 240, alin. 31.
31 A se vedea ISA 240, alin. 32(b).
32 ISA 240, alin. A33
33 ISA 240, alin. 7
34 ISA 240, alin. A17
35 ISA 240, alin. 14
36 A se vedea ISA 240, alin. 35-36.
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Întrebarea 6:
ÎN AFARĂ DE FRAUDĂ, 
EXISTĂ ALTE ASPECTE ALE

UNEI MISIUNI DE AUDIT ÎN

CARE SCEPTICISMUL

PROFESIONAL POATE FI

DEOSEBIT DE IMPORTANT?
Scepticismul profesional este
important şi necesar pe toată
durata procesului de audit.
Scepticismul profesional al audi-
torului devine deosebit de
important atunci când sunt
abordate domenii mai complexe
ale auditului, mai semnificative
sau care implică raţionamente
mai riguroase, precum:

F Estimările contabile, inclusiv
estimările contabile ale valo-
rii juste, şi prezentările afe-
rente de informaţii – De
exemplu, atunci când: 

- Se evaluează caracterul
rezonabil al presupuneri-
lor semnificative utilizate
de către conducere în es -
ti mările contabile care ge -
ne rează riscuri semnifica-
tive.37

- Se determină dacă schim-
bările în estimările conta-
bile sau în metoda de ge -
nerare a lor, din perioada
precedentă, sunt corecte
conform circumstanţelor.38

- Se revizuiesc raţionamen-
tele şi deciziile luate de
conducere în generarea
estimărilor contabile, în
vederea identificării dacă
există indicii ale unor

posibile influenţe nedori-
te din partea conducerii.39

F Continuitatea activităţii – De
exemplu, în evaluarea planu-
rilor conducerii referitoare la
acţiunile viitoare în relaţie cu
evaluarea continuităţii activi-
tăţii, a măsurii în care rezul-
tatul acestor planuri poate
ameliora situaţia şi a fezabili-
tăţii lor, în circumstanţele
date.40 Comunicatul IAASB
din decembrie în care se
precizează: Condiţiile econo-
mice continuă să ridice provo-
cări celor care întocmesc
situaţiile financiare şi audito-
rilor, deopotrivă; Accentul tre-
buie pus asupra principiului
de continuitate a activităţii şi
a caracterului adecvat al pre-
zentărilor de informaţii,
accentuează importanţa
scepticismului profesional şi
a raţionamentului în evalua-
rea prezentărilor de informa-
ţii din situaţiile financiare şi a
implicaţiilor asupra raportu-
lui auditorului, atunci când
există o incertitudine semni-
ficativă aferentă evenimen-
telor sau condiţiilor care,
individual sau colectiv, pot
pune la îndoială capacitatea
entităţii de a îşi continua
activitatea. Acest document
face, de asemenea, referire la
Alerta Practică de Audit
emisă în 2009 de personalul
IAASB, Considerente de audit
aferente continuităţii activită-
ţii în mediul economic actual,

care prezintă aspectele rele-
vante ce trebuie analizate
din perspectiva principiului
de continuitate a activităţii,
în întocmirea situaţiilor
financiare. 

F Relaţiile şi tranzacţiile cu
părţile afiliate – De exemplu,
menţinerea stării de alertă
pe parcursul auditului, în
ceea ce priveşte informaţiile
care pot indica relaţii sau
tranzacţii cu părţile afiliate,
neidentificate sau neprezen-
tate anterior;41 şi, în contex-
tul tranzacţiilor semnificative
identificate, care nu intră în
cursul normal al activităţii
entităţii, dacă raţiunile de
afaceri (sau lipsa acestora)
ale tranzacţiilor sugerează
angajarea într-o raportare
financiară frauduloasă sau
ascunderea însuşirii de acti-
ve sau credibilitatea solicită-
rilor de confirmare externe.42

F Luarea în considerare a legi-
lor şi a reglementărilor – De
exemplu, menţinerea stării
de alertă în timpul efectuării
altor tipuri de proceduri afe-
rente cazurilor de neconfor-
mitate sau neconformitate
suspectată cu acele legi sau
reglementări care pot avea
un efect semnificativ asupra
situaţiilor financiare sau care
au un efect fundamental
asupra operaţiunilor entită-
ţii, ducând la încetarea ope-
raţiunilor acesteia sau care
pun în discuţie continuitatea
activităţii sale.43 Această

37 A se vedea ISA 540, alin. 15.
38 A se vedea ISA 540, alin. 12.
39 ISA 540, alin. 21
40 ISA 570, alin. 16(b)
41 ISA 550, Părţi Afiliate, alin. 10-11 şi 15
42 A se vedea ISA 550, alin. 16, A24 şi A25.
43 A se vedea ISA 250, Luarea în considerare a legii şi a reglementărilor într-un audit al situaţiilor financiare, alin. 14, 15 şi A9.
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situaţie poate fi relevantă în
contextul unui audit al gru-
pului, de exemplu, din cauza
practicilor şi culturilor din
diferite jurisdicţii.44

Un alt exemplu în care scepticis-
mul profesional este deosebit de
important este legat de audita-
rea tranzacţiilor semnificative
neobişnuite sau foarte com -
plexe. 

Publicaţia din 2010 a personalu-
lui IAASB de Întrebări & Răs -
punsuri, Considerentele auditoru-
lui cu privire la tranzacţiile semni-
ficative neobişnuite sau foarte
complexe, subliniază consideren-
tele din ISA-uri care sunt rele-
vante în auditarea acestor 
tranzacţii, notând că natura
acestora poate genera riscuri 
de denaturare semnificativă 
a situaţiilor financiare şi, în 
consecinţă, pot merita o 
atenţie sporită din partea au -
ditorilor. 

Mai mult, în relaţie cu auditarea
instrumentelor financiare, aten-
ţia firmelor şi a auditorilor este
atrasă de noua publicaţie a
IAASB, Nota Practică
Internaţională de Audit (IAPN)
1000.45

Printre altele, IAPN subliniază
din nou importanţa scepticismu-
lui profesional, în special în
raport cu riscurile şi consecin-
ţele influenţei nedorite a 
conducerii.46

Întrebarea 7:
CUM POATE FI EVIDENŢIATĂ

APLICAREA SCEPTICISMULUI

PROFESIONAL? 
Scepticismul profesional este
deseori demonstrat în cadrul
diverselor discuţii purtate de
auditor pe parcursul unei
misiuni de audit. 

De exemplu, comunicarea audi-
torului cu persoanele însărcinate
cu guvernanţa include, după
caz, motivele pentru care audi-
torul consideră că o practică
contabilă semnificativă, accepta-
tă de cadrul de raportare finan-
ciară aplicabil, nu este cea mai
adecvată în condiţiile specifice
ale entităţii.47

Cu toate acestea, documentaţia
de audit rămâne decisivă în evi-
denţierea scepticismului profe-
sional, căci furnizează probe că
auditul a fost planificat şi desfă-
şurat în conformitate cu ISA-urile
şi cu cerinţele legale şi de regle-
mentare aplicabile.48 ISA-urile
prevăd ca auditorul să întoc-
mească o documentaţie de
audit suficientă, care să îi permi-
tă unui auditor cu experienţă,
care nu a fost implicat anterior
în misiunea de audit, să înţelea-
gă, printre altele, deciziile semni-
ficative luate pe marginea
aspectelor importante de pe
parcursul auditului, concluziile
formulate şi raţionamentele
semnificative ce au la bază aces-
te concluzii.49

ISA-urile prevăd, de asemenea,
ca auditorii să documenteze dis-
cuţiile purtate cu conducerea, cu
persoanele însărcinate cu guver-
nanţa şi cu alte părţi, pe margi-
nea aspectelor semnificative,
inclusiv a naturii aspectelor sem-
nificative discutate şi a momen-
tului şi persoanelor cu care au
avut loc discuţiile.50

O astfel de documentaţie îl ajută
pe auditor să demonstreze
modul în care au fost abordate
raţionamentele semnificative şi
aspectele cheie ale auditului şi
modul în care auditorul a eva-
luat dacă au fost obţinute sufi-
ciente probe de audit adec-
vate. 

Exemplele de situaţii în care este
importantă întocmirea docu -
men taţiei de audit, atunci când
aspectele şi raţionamentele 
sunt semnificative, includ urmă -
toarele: 

F Deciziile semnificative for-
mulate pe parcursul discuţii-
lor din cadrul echipei misiu-
nii, cu privire la susceptibili-
tatea ca situaţiile financiare
ale entităţii să fie denaturate
semnificativ din cauza frau-
dei, orice comunicări referi-
toare la fraudă înaintate con-
ducerii, persoanelor însărci-
nate cu guvernanţa, organe-
lor de reglementare şi altor
părţi.51

F Cazurile identificate sau sus-
pectate de neconformitate

44 A se vedea ISA 600, Considerente speciale —auditul situaţiilor financiare ale grupului (inclusiv activitatea auditorilor compo-
nentelor), alin. 19 şi 20.

45 IAPN 1000, Considerente speciale în auditul instrumentelor financiare 
46 IAPN 1000, alin. 71
47 ISA 260, Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa, alin. 16
48 ISA 230, Documentaţia de audit, alin. 5
49 A se vedea ISA 230, alin. 8.
50 A se vedea ISA 230, alin. 10.
51 ISA 240, alin. 44(a) şi 46
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cu legile şi reglementările şi
rezultatele discuţiilor cu con-
ducerea şi, după caz, cu per-
soanele însărcinate cu
guvernanţa sau alte părţi din
afara entităţii.52

F Baza concluziilor auditorului
referitoare la caracterul rezo-
nabil al estimărilor contabile
şi al prezentărilor de infor-
maţii care generează riscuri
semnificative şi orice indicii
ale unor influenţe posibile
din partea conducerii.53

F Informaţii identificate, care
sunt inconsecvente cu con-
cluzia finală a auditorului
referitoare la un aspect sem-
nificativ, inclusiv modul în
care a fost abordată această
inconsecvenţă.54

F Baza concluziilor auditorului
referitoare la caracterul rezo-
nabil al domeniilor de raţio-
namente subiective.

F Baza concluziilor auditorului
referitoare la autenticitatea
unui document (precum uti-
lizarea corespunzătoare a
unui expert sau a proceduri-
lor de confirmare), atunci
când sunt întreprinse inves-
tigaţii ulterioare ca răspuns
la condiţiile identificate pe
parcursul auditului, care l-au
făcut pe auditor să creadă că
documentul poate să nu fie
autentic.55

Dat fiind că scepticismul profe-
sional este o atitudine, uneori
este dificil ca documentaţia
auditorului să captureze pe
deplin scepticismul profesional
aplicat pe parcursul auditului.
ISA-urile precizează că pot exista
mai multe modalităţi în care
poate fi documentat scepticis-
mul profesional. 

Cu toate acestea, documentaţia
de audit poate furniza probe ale
exercitării scepticismului profe-
sional de către auditor, în con-
formitate cu ISA-urile. Aceste
probe pot include proceduri
specifice efectuate în vederea
coroborării răspunsurilor 
conducerii cu interogările 
auditorului.56

Întrebarea 8:
ORGANELE DE REGLEMENTA-
RE ŞI DE SUPRAVEGHERE

ALE FIRMELOR DE AUDIT ŞI

PERSOANELE ÎNSĂRCINATE

CU GUVERNANŢA AU VREUN

ROL ÎN SPRIJINIREA

COMPORTAMENTULUI

SCEPTIC ÎN RÂNDUL

AUDITORILOR?
ISA-urile nu impun cerinţe adre-
sate organelor de reglementare
sau de supraveghere a firmelor
de audit nici persoanelor însărci-
nate cu guvernanţa. 

Totuşi, dat fiind rolul crucial al

persoanelor interesate în calita-
tea auditului,57 acestea sunt în
postura de a-i provoca şi mai
mult pe auditori cu privire la
scepticismul lor, prin intermediul
unei comunicări adecvate în
ambele sensuri şi a unei supra-
vegheri şi inspecţii eficiente a
misiunilor de audit.

Comunicarea adecvată, în dublu
sens, între auditor şi persoanele
însărcinate cu guvernanţa 
reprezintă o parte esenţială a
procesului de audit. ISA-urile
prevăd ca auditorul să comunice
anumite aspecte referitoare la
audit, inclusiv aria de aplicare
planificată şi perioada auditului,
precum şi aspectele semni -
ficative identificate şi dificul-
tăţile întâlnite pe parcursul 
auditului. 

De exemplu, comunicările pre-
văzute includ opiniile auditoru-
lui cu privire la aspectele calitati-
ve semnificative aferente practi-
cilor contabile ale entităţii, inclu-
siv politicile contabile, estimările
contabile şi prezentările din
informaţiile financiare.58 

Un dialog solid între auditor şi
persoanele însărcinate cu guver-
nanţa cu privire la zonele cu un
risc de denaturare semnificativă
evaluat ca fiind mai ridicat, în
special estimările contabile criti-
ce şi modul în care auditorul a
răspuns acestor riscuri evaluate,

52 ISA 250, alin. 29
53 ISA 540, alin. 23
54 ISA 230, alin. 11
55 A se vedea ISA 230, alin. A10.
56 ISA 230, alin. A7
57 Publicaţia IAASB Calitatea auditului, Perspectiva IAASB, discută numărul mare de influenţe importante care contribuie la

atingerea calităţii auditului şi a rolurilor pe care auditorul extern şi alte părţi le ocupă în realizarea calităţii raportării finan-
ciare. 

58 A se vedea ISA 260, alin. 16(a), care prevede că, după caz, auditorului i se solicită, de asemenea, să explice persoanelor
însărcinate cu guvernanţa de ce consideră că o practică contabilă semnificativă, acceptată de cadrul general de raportare
financiară aplicabil, nu este cea mai adecvată în condiţiile specifice ale entităţii.
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le poate furniza persoanelor
însărcinate cu guvernanţa ocazia
de a chestiona modul în care
auditorul a aplicat scepticismul
profesional în abordarea acestor
domenii.

Persoanele însărcinate cu guver-
nanţa sunt în măsură să influen-
ţeze şi să stimuleze scepticismul
auditorului prin furnizarea unui
feed-back pe marginea aspec -
telor importante aferente audi-
tului. 

De exemplu, în primirea comuni-
cărilor despre aria de aplicare
planificată şi perioada auditului,
persoanele însărcinate cu guver-
nanţa pot: 

F Discuta cu auditorul despre
aspectele legate de risc şi
conceptul de prag de semni-
ficaţie; 

F Identifica orice domenii în
care îi pot solicita auditoru-
lui să întreprindă proceduri
suplimentare; şi

F Îl pot asista pe auditor să
înţeleagă mai bine entitatea
şi mediul său.59

Prin intermediul monitorizării lor
şi a inspecţiilor de audit, orga-
nismele de supraveghere pot
facilita, de asemenea, dialogul
eficient care contribuie la focali-
zarea auditorilor asupra impor-
tanţei scepticismului profesional
şi a modului în care poate fi apli-

cat corespunzător în auditurile
situaţiilor financiare. 

Documentaţia auditorului este
deosebit de importantă, aceasta
servind, printre altele, la desfă-
şurarea inspecţiilor externe în
conformitate cu cerinţele legale,
de reglementare şi de altă natu-
ră, aplicabile.60 Auditorilor li se
solicită deseori să comunice
direct cu organele de reglemen-
tare sau de supraveghere pru-
denţiale, în plus faţă de persoa-
nele însărcinate cu guvernanţa.61

Chiar în absenţa unei reglemen-
tări, în condiţii excepţionale,
auditorul poate considera nece-
sar să comunice anumite aspec-
te direct organelor de reglemen-
tare sau de supraveghere pru-
denţiale. 

Cu toate acestea, obligaţia pro-
fesională a auditorului de a păs-
tra confidenţialitatea informaţii-
lor despre client poate interzice
această raportare. În consecinţă,
auditorul poate considera adec-
vată obţinerea unei consilieri
juridice, pentru a determina

acţiunile corespunzătoare ce tre-
buie întreprinse, în funcţie de
circumstanţe.

De asemenea, pot exista situaţii
în care comunicarea cu organele
de reglementare sau de supra-
veghere prudenţiale poate fi
utilă, pe parcursul auditului. De
exemplu, în unele jurisdicţii,
organele de reglementare ban-
cară caută să coopereze cu audi-
torii, în vederea unui schimb de
informaţii despre funcţionarea şi
aplicarea controalelor asupra
activităţilor aferente instrumen-
telor financiare, provocările lega-
te de evaluarea instrumentelor
financiare pe pieţele inactive şi
conformitatea cu reglementările.
Această coordonare îi poate fi
utilă auditorului în identificarea
riscurilor de denaturare semnifi-
cativă.62 De asemenea, aceasta
oferă ocazia stabilirii unui dialog
constructiv între auditor şi orga-
nele de reglementare, cu privire
la aspectele pertinente aplicării
corespunzătoare a scepticismu-
lui profesional.

59 A se vedea ISA 260, alin. A11.
60 A se vedea ISA 230, alin. 3.
61 De exemplu, ISA 250 prevede ca auditorii să determine existenţa unei responsabilităţi de a raporta neconformitatea

identificată sau suspectată cu legile şi reglementările, unor părţi din afara entităţii. Dacă auditorul identifică sau suspec-
tează o fraudă, ISA 240 prevede ca auditorul să determine dacă există o responsabilitate de a o raporta unei părţi din
afara entităţii. Deşi obligaţia profesională a auditorului de a menţine confidenţialitatea informaţiilor despre client poate
interzice această raportare, responsabilităţile legale ale auditorului pot prevala asupra obligaţiei de confidenţialitate, în
unele circumstanţe. Cerinţele referitoare la comunicarea auditorului cu organele de supraveghere bancară şi cu alte părţi
pot fi prevăzute, în multe ţări, fie prin lege, printr-o cerinţă de supraveghere sau printr-un acord sau protocol oficial. 

62 A se vedea IAPN 1000, alin. 145.

Copyright © Februarie 2012, deţinut de către Federaţia Interna ţio -
nală a Contabililor (IFAC). Toate drepturile rezervate. Material utilizat
cu permisiunea IFAC. Contactaţi permissions@ifac.org pentru permi-
siunea de a reproduce, stoca sau transmite, sau de a utiliza, în mod
similar, acest document. Această publicaţie a fost tradusă din limba
engleză în limba română de către Camera Auditorilor Financiari din
România. IFAC nu îşi asumă responsabilitatea pentru acurateţea sau
corectitudinea traducerii sau pentru acţiunile ulterioare ca rezultat
al acestora. 
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OBIECTIVELE AUDITULUI

STOCURILOR

Obiectivele auditului stocurilor
sunt prevăzute de Secţiunea G
din „Ghidul pentru un Audit de
Calitate”1. Acestea se circum-
scriu afirmaţiilor conducerii enti-
tăţii cu privire la întocmirea
situaţiilor financiare şi pe care
auditorul le utilizează drept cri-
terii pentru investigaţiile sale.
Obiectivele se referă la afirmaţii
astfel:

1. Asigurarea că stocurile sunt
corect evidenţiate în evidenţa
contabilă în conformitate cu
legislaţia corespunzătoare şi
standardele contabile aplicabile
– CLASIFICARE. 

2. Asigurarea că stocurile înre-
gistrate în contabilitate există şi
aparţin clientului – APARIŢIE;
EXISTENŢĂ.

3. Asigurarea că toate stocurile
deţinute de societate au fost
incluse în stocul de la sfârşitul
anului – EXHAUSTIVITATE.

4. Asigurarea că stocurile au fost
evaluate în conformitate cu poli-
ticile contabile ale societăţii şi că
acestea sunt aplicate în mod
consecvent – EXACTITATE; EVA-
LUARE ŞI ALOCARE. 

5. Asigurarea că stocurile canti-
tative prezentate în sold la sfârşi-
tul anului sunt corect evidenţia-
te – EXISTENŢĂ.

6. Asigurarea că distincţia pe
exerciţii financiare dintre materii
prime, producţia în curs şi pro-
duse finite, precum şi între sto-
curi, achiziţii şi vânzări a fost
efectuată corect – DATA DE
ÎNCHIDERE.

7. Asigurarea că stocurile cu miş-
care lentă, deteriorate şi stocuri-
le ieşite din uz au fost identifica-
te şi evaluate în mod adecvat –
EVALUARE ŞI ALOCARE. 

8. Asigurarea că includerea cos-
turilor în evaluarea producţiei în
curs de execuţie este conformă
cu politicile contabile – EXACTI-
TATE; EVALUARE ŞI ALOCARE.

9. Asigurarea că orice transferuri
în contul de profit şi pierdere în

Stocurile reprezintă o zonă „fierbinte” în activitatea oricărei entităţi. Indiferent de
obiectul exploatării, fabricaţie, comercializare sau prestări de servicii, toate companii-
le prezintă, de regulă, această structură în situaţiile financiare. Stocurile au viteză
mare de rotaţie, intră prin achiziţie, sunt transformate, ies prin vânzare, asigurând
substanţa ciclului de exploatare. Procedurile de audit al stocurilor cuprind investigaţii
specifice, cum este inspecţia fizică a stocurilor, efectuată de regulă cu ocazia inventa-
rierii, sau observarea, dacă se consideră necesară analiza unui proces de fabricaţie
sau de prestare de servicii.

Sugestii privind
documentarea
secţiunii G din „Ghid
pentru un audit de
calitate” - „Stocul 
şi producţia în curs”

Dr. Daniel Botez, 
auditor financiar, 

formator

1 Ghid pentru un Audit de Calitate, pag.103, ICAS în colaborare cu CAFR, 2012
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legătură cu producţia în curs
aferentă contractelor pe termen
lung au fost recunoscute pe
baza estimării credibile a venitu-
rilor şi cheltuielilor până la finali-
zare – EVALUARE ŞI ALOCARE.

10. Asigurarea că alocarea cos-
turilor indirecte incluse în eva-
luarea stocurilor şi producţiei în
curs de execuţie este rezonabilă
şi este realizată luând în calcul
nivelul normal de activitate al
companiei – EVALUARE ŞI ALO-
CARE.

11. Asigurarea că recunoaşterea
provizioanelor pentru pierderi
cu privire la producţia în curs de
execuţie pe termen scurt a fost
adecvată – EVALUARE ŞI ALOCA-
RE.

Secţiunea G conţine două părţi,
prima priveşte proceduri gene-
rale referitoare la stocuri (G1), iar
a doua prevede proceduri speci-
fice colectării de probe prin
teste de fond pe bază de partici-
pare (G2).

Încercăm în cele ce urmează să
sugerăm modul în care auditorul
aplică procedurile prevăzute în
subsecţiunea G1 în activitatea sa
de investigare. În principiu, pen-
tru fiecare procedură se întoc-
meşte o foaie de lucru. Foaia de
lucru conţine obiectivul proce-
durii, activitatea realizată, rezul-
tatele obţinute şi concluziile
auditorului.

PROCEDURI DE AUDIT

REFERITOARE LA STOCURI

1.Revizuiţi Planificarea Audi -
tu lui, Rezumatul Evaluării Ris -
curilor şi Planul de Eşantio -
nare pentru această secţiune!
Asiguraţi-vă că următoarele
teste sunt adaptate potrivit
nevoilor de abordare a riscuri-

lor identificate! Orice modifi-
care a abordării planificate ar
trebui să fie înregistrată în
mod clar.

Prin această procedură se revizu-
iesc informaţiile referitoare la
stocuri, se documentează într-o
foaie de lucru dacă există aspec-
te de urmărit rezultate din audi-
turile anterioare şi dacă există
elemente care să conducă la
modificarea evaluării riscurilor şi
a planului de eşantionare iniţia-
le. Se menţionează nivelul riscu-
lui de control şi al riscului ine-
rent specific stocurilor. 

2. Evaluaţi gradul de adecvare
a politicilor contabile pentru
stocuri şi producţia în curs de
execuţie! Asiguraţi-vă că politi-
cile contabile sunt în conformi-
tate cu standardele de contabi-
litate şi legislaţia aplicabilă!

Această procedură se bazează pe
obţinerea de la client a manualu-
lui de politici contabile. Dacă nu
există manual de politici contabi-
le şi nici alt document din care să
rezulte tratamentul contabil al
stocurilor, atunci se procedează
la interogarea conducerii cu pri-
vire la tra tamentul aplicat şi se
obţine o declaraţie scrisă. După
verificarea conformităţii cu stan-
dardele contabile aplicabile
auditorul concluzionează că exis-
tă politici contabile şi că acestea
respectă cadrul stabilit prin stan-
dardele contabile (reglementări-
le contabile).

3. Obţineţi sau pregătiţi situa-
ţii generale ale stocurilor şi
confruntaţi-le cu bilanţul!
Faceţi distincţia între Materii
prime şi Consumabile,
Producţia în curs de execuţie,
şi între Produse finite sau
Mărfuri!

Această procedură se bazează
pe o situaţie (balanţă) analitică a

stocurilor furnizată de entitate,
auditorul documentând în foaia
de lucru constatarea sa privind
concordanţa dintre totalul situa-
ţiei analitice şi totalul poziţiei
din bilanţ, precum şi clasificarea
corespunzătoare a tranzacţiilor
şi soldurilor pe categoriile de
stocuri prevăzute de standardele
contabile.

4. Pregătiţi un comentariu
care să explice componenţa
soldurilor stocurilor în compa-
raţie cu anii anteriori şi aştep-
tările noastre!

Auditorul întocmeşte în foaia de
lucru un tabel prin care să con-
state pe categorii de stocuri
dacă există variaţii neobişnuite
ale stocurilor între exerciţiul
financiar anterior şi cel curent.
Se pot calcula viteze de rotaţie
ale stocurilor şi compara valorile
între exerciţii.

5. Examinaţi schimbările sem-
nificative în valorile şi niveluri-
le stocurilor când comparaţi
cu perioada precedentă!

În situaţia în care constată varia-
ţii semnificative sau neobişnuite,
auditorul le discută cu conduce-
rea, consemnează informaţiile
obţinute şi stabileşte dacă este
cazul să efectueze investigaţii
suplimentare.

6. Completaţi raportul de par-
ticipare la inventariere şi
urmăriţi toate elementele
selectate pentru a le prelua în
listele finale ale stocurilor!

Prin această procedură auditorul
revizuieşte documentarea sec-
ţiunii G2 şi verifică dacă eşantio-
nul selectat cu ocazia participării
la inventariere se regăseşte în
listele de inventariere finale ale
stocurilor.

Dacă se constată diferenţe, aces-
tea sunt analizate şi discutate cu
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conducerea în sensul corectării
erorilor. Dacă se refuză corecţiile
se consemnează în foaia de
lucru incidenţa asupra opiniei. În
ambele cazuri erorile se preiau
din foaia de lucru şi se consem-
nează în documentul A9
„Sumarul erorilor”.

7. Selectaţi un eşantion de ele-
mente din listele finale ale sto-
curilor şi transpuneţi-le în lis-
tele de stocuri care vor fi veri-
ficate!

Prin această procedură auditorul
extrage eşantionul referitor la
stocurile care vor fi verificate,
punând de acord dimensiunea
minimă a acestuia, calculată în
procedura de planificare, cu
cerinţa de a asigura un eşantion
de cel puţin 40% pentru auditu-
rile recurente sau de cel puţin
60% pentru auditurile noi, pre-
cum şi cu eventualul prag de
semnificaţie specific stocurilor. 

Asupra acestui eşantion se efec-
tuează testele stabilite de audi-
tor pentru colectarea probelor
atât pentru tranzacţii, cât şi pen-
tru solduri.

8. Testaţi modalitatea de veri-
ficare a preţurilor din listele
finale de inventariere, prin
selectarea unui eşantion al
facturilor de achiziţii ale înre-
gistrării costurilor!

Auditorul documentează, pe
categorii de stocuri, constatările
bazate pe un eşantion, a modu-
lui de evaluare a stocurilor
cuprinse în listele de inventarie-
re. În foaia de lucru se documen-
tează testele efectuate pentru
asigurarea că valorile de inven-
tar sunt corect stabilite pe cate-
gorii de stocuri (cost de produc-
ţie, valoare realizabilă netă).

9. Testaţi eventualele comple-
tări şi adăugiri din listele fina-
le de inventariere a stocurilor!

Dacă există diferenţe între con-
statările auditorului cu prilejul
participării la inventariere şi lis-
tele de inventar finale se docu-
mentează eventualele modifi-
cări. Acestea se discută cu con-
ducerea şi, dacă este cazul, se
propun ajustări. În funcţie de
corecţiile efectuate se stabileşte
incidenţa asupra opiniei.

10. Verificaţi testul de separa-
re a perioadelor şi revizuiţi
rezultatele testelor de separa-
re efectuate asupra debitorilor
şi creditorilor pentru acurate-
ţea separării!

Se extrage un eşantion de ope-
raţiuni de la sfârşitul exerciţiului
precedent şi un eşantion de la
începutul exerciţiului curent
referitoare la intrările şi ieşirile
de stocuri, urmărindu-se respec-
tarea principiului independenţei
exerciţiilor.

11. Verificaţi şi înregistraţi
baza de evaluare a producţiei
în curs de execuţie!

Această procedură este aplicată
în scopul constatării că evalua-
rea producţiei în curs este con-
formă cu politicile stabilite de
entitate şi că acestea au fost
aplicate consecvent.

Auditorul consemnează politicile
privind evaluarea producţiei în
curs, consemnând componente-
le costului şi modul cum acestea
sunt încorporate, şi faptul că
acestea nu au fost modificate de
la un exerciţiu la altul.

12. Testaţi verificarea evaluării
producţiei în curs de execuţie
şi asiguraţi-vă dacă:

a. Costurile materialelor sunt
înregistrate în mod corect;

b. Alocarea orelor de muncă
este corectă; 

c. Alocarea costurilor indirecte
este corectă; şi

d. Contabilizarea cifrei de afa-
ceri şi a rezultatului atribui-
bil producţiei pe termen
lung în curs de execuţie
este adecvată.

Un prim scop al acestei proce-
duri este de a constata că pro-
ducţia în curs a fost corect dife-
renţiată între exerciţiile financia-
re. După această constatare,
auditorul testează, pe baza unui
eşantion, modul în care au fost
încorporate în costul producţiei
în curs materialele, manopera şi
alte costuri directe, modul de
alocare a cheltuielilor indirecte şi
eventuala incidenţă în cifra de
afaceri şi în rezultat.

13. Luaţi în considerare nivelul
general şi implicaţiile mărfuri-
lor din stoc pentru care există
restricţii referitoare la proprie-
tate!

Auditorul trebuie să constate
existenţa stocurilor pentru care
există restricţii privind proprieta-
tea. Scopul procedurii este de a
ne asigura că stocurile există şi
aparţin clientului, că acelea care
aparţin sunt incluse în bilanţ şi
că au fost evaluate conform poli-
ticilor contabile stabilite.

Auditorul inspectează dosarul
de inventariere pentru a consta-
ta eventualele liste separate
pentru aceste categorii de sto-
curi şi, dacă se consideră nece-
sar, procedează la inspecţia fizi-
că a acestora şi la confirmarea
de la proprietar. 

14. Examinaţi tratamentul sto-
curilor cu mişcare lentă şi
învechite. Calculaţi valoarea
realizabilă netă. Asiguraţi-vă
că provizioanele sunt adecva-
te şi consecvente!

Stocurile învechite şi cu mişcare
lentă trebuie puse în evidenţă
de către entitate prin întocmirea
unor liste de inventariere sepa-
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rate. Auditorul inspectează aces-
te liste şi, eventual, stocurile
menţionate în ele. Aceste stocuri
prezintă risc de depreciere sem-
nificativă a valorii, astfel că audi-
torul va verifica modul în care
entitatea le-a evaluat pentru
prezentarea în bilanţ şi ce ajus-
tări a calculat şi înregistrat pe
seama acestora. 

De asemenea, auditorul testează
stabilirea corectă a valorii reali-
zabile nete şi propune efectua-
rea unor ajustări, dacă este
cazul. Aceste diferenţe sunt con-
semnate în sumarul erorilor şi,
dacă entitatea nu înregistrează
ajustări, auditorul stabileşte inci-
denţa asupra opiniei. 

15. În cazul în care stocul este
deţinut de către terţi în nume-
le societăţii, obţineţi confir-
mări de sold, în cazul în care
sumele sunt semnificative!

Auditorul inspectează documen-
tele care probează existenţa sto-
curilor aflate la terţi şi solicită,
pentru valorile semnificative,
confirmări de sold. Este cazul, 
de exemplu, al stocurilor date 
în custodie terţilor în vederea
vânzării sau livrării.

Se pot constatata diferenţe în ce
priveşte atât cantitatea, cât şi
valoarea elementelor de stocuri.
Diferenţele constituie bază de
discuţie cu conducerea şi de
eventuale corecţii în conturi.

16. În cazul în care compania
deţine stocul în numele unor
terţe părţi, asiguraţi-vă că ast-
fel de elemente sunt excluse
din stoc! În cazul în care este
considerat semnificativ, obţi-
neţi confirmare de la terţi!

Auditorul inspectează dosarul
de inventariere pentru a consta-
ta eventualele liste separate
pentru aceste categorii de sto-
curi şi, dacă se consideră nece-

sar, procedează la inspecţia fizi-
că a acestora şi la confirmarea
de la proprietar. 

Şi în acest caz se pot constatata
diferenţe atât în ce priveşte can-
titatea, cât şi valoarea elemente-
lor de stocuri. Diferenţele consti-
tuie bază de discuţie cu condu-
cerea şi de eventuale corecţii în
conturi.

17. Asiguraţi-vă că situaţiile
financiare sunt conforme cu
legislaţia adecvată şi cu stan-
dardele contabile aplicabile!

Auditorul verifică dacă formatul
situaţiilor financiare respectă
cerinţele de prezentare în con-
formitate cu reglementările con-
tabile aplicabile şi că stocurile
sunt prezentate corect în contu-
rile şi structurile corespunză -
toare.

Începând cu procedura prevăzu-
tă la punctul 18 auditorul testea-
ză activităţile entităţilor presta-
toare de servicii, respectiv con-
tractele pe termen scurt şi pe
termen lung, similar investigaţii-
lor efectuate pentru producţia în
curs.

Scopul acestor proceduri este să
constate, pentru fiecare natură
de contract în parte, modul în
care au fost clasificate, încorpo-
rarea corectă în cost a cheltuieli-
lor directe, alocarea corespunză-
toare a cheltuielilor indirecte pe
o bază rezonabilă şi consecventă
şi justificarea ajustărilor pentru
depreciere înregistrate sau nece-
sitatea acestora.

PROCEDURI DE AUDIT

PENTRU STOCURI – 
TESTE DE FOND PE BAZĂ

DE PARTICIPARE

Procedurile cuprinse în această
subsecţiune au ca referinţă

Standardul Internaţional de
Audit (ISA) 501 „Probe de audit-
consideraţii specifice pentru ele-
mentele selectate”. 

În principiu, auditorul trebuie să
participe la inventarierea fizică a
stocurilor. Cu această ocazie, el
evaluează instrucţiunile condu-
cerii, observă funcţionarea pro-
cedurilor de inventariere, inspec-
tează stocurile şi efectuează
teste asupra inventarierii. După
terminarea inventarierii, audito-
rul testează corectitudinea evi-
denţelor finale ale inventarierii.

Există, însă, şi situaţii în care
auditorul nu poate participa la
inventariere din cauza unor cir-
cumstanţe neprevăzute sau pen-
tru că participarea nu poate fi
realizată. În aceste circumstanţe,
el trebuie să desfăşoare proce-
duri de audit alternative pentru
obţinerea probelor de audit
necesare. Dacă nu reuşeşte să
colecteze aceste probe, este
nevoit să îşi modifice opinia. 

1.Obţineţi detalii despre pro-
cedurile planificate ale clien-
tului! Revizuiţi şi confirmaţi
faptul că: 

(i) personalul clientului este
informat în mod cores-
punzător; 

(ii) au fost stabilite controale
adecvate care acoperă
mişcarea stocurilor şi
separarea perioadelor; şi 

(iii) procedurile generale sunt
adecvate şi vor asigura
înregistrarea corectă a
stocurilor şi producţiei în
curs de execuţie. 

Scopul acestei proceduri este de
a verifica dacă există o procedu-
ră scrisă, aprobată de manage-
ment cu privire la modul de des-
făşurare a inventarierii, dacă în
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comisiile de inventariere sunt
numite persoane corespunză-
toare şi dacă aceste persoane au
fost informate asupra modului
de desfăşurare a inventarierii. 

Auditorul va întocmi un dosar
referitor la inventariere, care va
cuprinde documentarea urmă-
toarelor aspecte:

F procedurile de inventariere
ale clientului;

F legislaţia referitoare la inven-
tariere;

F liste analitice cu stocurile; 

F desfăşurarea inventarierii:
modalităţile (tehnicile) de
inventariere, starea stocuri-
lor, amplasarea stocurilor;

F fluxul documentelor;

F listele finale de inventariere;

F procesul verbal de inventa-
riere al clientului;

F listele de ajustări;

F notele contabile privind
înregistrarea ajustărilor;

F liste separate cu stocurile
deţinute la terţi, cu stocurile
terţilor deţinute la client

2. Revizuiţi dosarul de audit al
anului precedent pentru cate-
goriile importante de stocuri
deţinute, amplasarea lor, pre-
cum şi orice cunoştinţe specia-
le ce sunt necesare pentru
identificarea stocurilor, deter-
minarea stării lor etc.! 

Echipa de audit a revizuit dosa-
rul de inventariere a stocurilor
din anul precedent şi a purtat
discuţii cu clientul pentru a obţi-
ne informaţii cu privire la locaţii-
le unde se află stocurile, la
modul lor de depozitare, la
modul de organizare a gestiuni-
lor (categorii de produse, docu-
mente întocmite la intrarea şi

ieşirea din gestiune) etc.

Scopul procedurii este de a con-
stata că există toate informaţiile
necesare pentru a putea proce-
da la testele de fond. 

3. Analizaţi, dacă este eficient,
combinarea participării la
inventariere cu inspecţia fizică
a mijloacelor fixe şi verificarea
conturilor de numerar semnifi-
cative!

Este posibil ca locurile în care se
gestionează stocuri să fie ace-
leaşi sau foarte apropiate de cele
în care se gestionează sau de
locul în care se află imobilizări
corporale. Auditorul studiază
oportunitatea ca inspecţia fizică
a stocurilor să fie combinată cu
inspecţia fizică a imobilizărilor
corporale.

De asemenea, dacă locul în care
se gestionează numerarul (casie-
rie) se aplică acelaşi raţiona-
ment. 

4. Notaţi concluziile obţinute
din observarea inventarierii,
despre: 

(i) Grija manifestată de per-
sonalul clientului; 

(ii) Exactitatea înregistrării
rezultatelor; 

(iii) Efectuarea numărătorii şi
modul în care sunt respec-
tate instrucţiunile; 

(iv) Controlul mişcării stocuri-
lor; 

(v) Verificarea numărului lis-
telor de inventar şi retur-
narea acestora, inclusiv
bararea listelor de inven-
tar, după ultimul element
şi anularea listelor emise,
dar neutilizate; 

(vi) Înregistrarea bunurilor
deteriorate, învechite sau
cu mişcare lentă; şi 

(vii) Controlul asupra inventa-
rierii pentru a vă asigura
că bunurile nu au fost
numărate de două ori sau
omise şi modul în care
problemele au fost elimi-
nate. 

Auditorul a documentat întoc-
mind propriul dosar de inventa-
riere în care a notat, alături de
eşantionul de stocuri inventariat,
aspecte cu privire la modul de
desfăşurare a inventarierii.

În procedura de documentare
auditorul trebuie să consemneze
cel puţin următoarele aspecte:

F perioada de inventariere şi
data când el a fost prezent

F locul sau locurile unde s-a
efectuat inventarierea

F cine a participat din partea
societăţii auditate

F o descriere detaliată a
modalităţilor de inventariere

F eventualele aspecte rezulta-
te din interogarea gestiona-
rului

5. Auditorul selectează un
eşantion din stocurile inspec-
tate fizic şi le identifică în liste-
le de inventariere, constatând
eventualele diferenţe şi stocurile
în vechite sau care par deprecia-
te (procedură cunoscută ca
„floor to list”, adică verificarea că
stocurile existente în teren sunt
înscrise în listele de inventarie-
re). 

6. Auditorul solicită o copie a
listelor de inventariere pentru
a selecta un eşantion de sto-
curi în vederea inspecţiei fizi-
ce. 

Având în vedere eşantionul
selectat, auditorul inventariază şi
identifică în teren stocurile din
eşantion, consemnând eventua-
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lele diferenţe. Notează separat
dacă unele dintre stocurile
selectate par învechite sau
depreciate (procedura cunoscu-
tă drept „list to floor”, adică veri-
ficarea faptului că stocurile con-
semnate în listele de inventarie-
re există în teren). 

7. Auditorul inspectează sta-
diul actual al lucrărilor în curs
de execuţie şi constată că există
corelaţie între procedurile utili-
zate pentru înregistrarea lucrări-
lor şi stadiul de finalizare a aces-
tora.

8. Se inspectează zona de sto-
care şi se interoghează perso-
nalul şi gestionarii pentru a
stabili dacă există articole cu
mişcare lentă sau învechite. În
special, se au în vedere bunurile
materiale stocate in zonele rela-
tiv inaccesibile, articole murdare
sau deteriorate şi elemente cu
etichete ataşate din anul prece-
dent. Se documentează informa-
ţiile obţinute prin interogare cu
menţionarea persoanelor.

9. Se constată şi se analizează
stocurile deţinute în numele
unor terţi şi se obţin listele
care probează că acestea sunt
înregistrate separat. De aseme-
nea, se stabileşte dacă există
vreun stoc deţinut de terţi. Se
utilizează şi foaia de lucru de la
G1. Se interoghează personalul
şi se documentează informaţiile
obţinute. 

10. Scopul procedurii este de a
testa şi constata că au fost tra-
tate corespunzător situaţiile
de achiziţie a mărfurilor (sau a
altor stocuri) primite înaintea
facturii, în sensul respectării
principiului independenţei
exerciţiilor. Ghidul prevede că,
în cazul în care clientul utilizează
o evidenţă analitică cantitativă a
mărfurilor, borderouri interne şi

externe, este necesar să notaţi
ultimele cifre folosite înainte de
a începe inventarul. În cazul în
care nu există o evidenţă analiti-
că, luaţi în considerare şi docu-
mentaţi ce alte teste de control
privind separarea există. În foaia
de lucru se documentează
numerele ultimelor borderouri
sau avize utilizate. 

11. Similar procedurii ante-
rioare, se testează respectarea
principiului independenţei
exerciţiilor în situaţia în care
au fost întocmite documente
de livrare, dar bunurile nu au
fost expediate. Pentru aceste
situaţii se verifică existenţa liste-
lor de inventariere separate.

12. Determinaţi dacă articole-
le din depozit sunt incluse în
inventariere. Auditorul docu-
mentează constatarea că toate
elementele de stocuri aflate în
diferite spaţii de depozitare sunt
înscrise în liste. Pentru aceasta,
va utiliza lista spaţiilor în care se
gestionează stocuri şi va verifica
dacă există liste de inventariere
pentru toate aceste spaţii.

13. În mod obişnuit, listele de
inventariere se înmânează
numerotate comisiei de inven-
tariere, astfel încât să se consta-
te dacă ulterior au fost efectuate
adăugiri sau eliminări. 

14. Pentru a putea corela con-
statările la inventariere cu alte

probe obţinute în timpul audi-
tului, se vor nota:

F ultimele facturi de vânzare

F eventuale facturi de stornare
cu dată apropiată de data
inventarierii

F ultimele efecte comerciale
emise

F ultimele depuneri în conturi

F eventuale efecte comerciale
completate, dar neeliberate 

15. Atunci când se procedează
şi la inspecţia fizică a imobili-
zărilor corporale odată cu
inspecţia stocurilor se docu-
mentează constatările şi se
compară cu informaţiile obţi-
nute anterior. Orice diferenţe se
discută cu conducerea.

Ca urmare a efectuării testelor
de fond pe bază de participare,
auditorul poate constata dife-
renţe între soldurile scriptice şi
cele faptice, deprecieri, stocuri
cu mişcare lentă sau nerespecta-
rea principiului independenţei
exerciţiilor.

Aceste aspecte sunt discutate cu
conducerea şi se propun înregis-
trarea unor ajustări şi corecţii ale
informaţiilor prezentate în situa-
ţiile financiare. Dacă entitatea nu
procedează la aceste corecţii,
auditorul evaluează impactul
asupra opiniei sale.

În procesul de auditare prezintă importanţă documentarea cores-
punzătoare a procedurilor prevăzute la fiecare secţiune. În cazul
stocurilor, documentarea trebuie să fie mai riguroasă, având în
vedere că această structură conţine mai multe naturi de elemente
(materii prime şi materiale, produse şi producţie în curs, mărfuri
etc.) diferenţiate în ce priveşte modul de intrare în entitate, metode-
le de evaluare, tratamentul contabil aplicat, ceea ce face ca investi-
gaţia auditorului să fie mai complexă.

CONCLUZII
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Federaţia Europeană a
Contabililor (FEE), în care
Camera Auditorilor Financiari
din România este membru cu
drepturi depline, susţine adopta-
rea ISA-urilor pentru toate misiu-
nile de audit statutar desfăşura-
te pe teritoriul Uniunii Europene. 

În acest sens, FEE a emis un
document în care prezintă punc-
tul său de vedere privind aplica-
rea ISA. Acest document cuprin-
de referiri privind modificarea
legislaţiei comunitare de către
Comisia Europeană, dar şi conţi-
nutul acestor modificări, sub
forma unor beneficii şi riscuri ale
adoptării ISA-urilor în UE. În cele
ce urmează, prezentăm poziţia
FEE pe marginea aplicării stan-
dardelor internaţionale, poziţie
care este împărtăşită şi de CAFR.
Acest articol va trece în revistă şi
situaţia actuală din ţara noastră

în domeniul aplicării standarde-
lor de audit.

BENEFICIILE UTILIZĂRII

STANDARDELOR

INTERNAŢIONALE DE AUDIT

Utilizarea unui set unic de stan-
darde internaţionale de audit va
îmbunătăţi continuu calitatea
auditului şi credibilitatea situaţii-
lor financiare ale entităţilor eco-
nomice din ţările Uniunii
Europene. ISA ar trebui să abor-
deze numeroase aspecte aduse
în prim plan de criza financiară,
precum consolidarea scepticis-
mului profesional, a cerinţelor
referitoare la auditorii grupului şi
întărirea comunicării cu audito-
rul. Mai mult, adoptarea ISA-uri-
lor va facilita mobilitatea trans-
frontalieră a auditorilor şi poate
determina, de asemenea, scăde-

rea costurilor şi a deficienţelor
înregistrate în misiunile transna-
ţionale de audit.

Camera Auditorilor Financiari
din România a depus numeroa-
se eforturi pentru a traduce
aceste standarde în limba româ-
nă şi pentru a le adopta pentru
auditorii financiari din România.
Recunoscând faptul că ISA-urile
promovează calitatea şi îmbună-
tăţesc încrederea acordată pieţei
interne, organizaţia noastră pro-
fesională susţine adoptarea
acestor standarde la nivel comu-
nitar pentru toate auditurile sta-
tutare.

ADOPTAREA ISA-URILOR ÎN

UNIUNEA EUROPEANĂ

În contextul propunerilor
Comisiei Europene de reformă a

Un factor esenţial al calităţii misiunilor de audit este reprezentat de standardele pe
baza cărora se desfăşoară aceste misiuni. În ultimul deceniu, Standardele Interna -
ţionale de Audit (ISA) au fost supuse unor îmbunătăţiri considerabile, cea mai notabi-
lă fiind Proiectul de Clarificare desfăşurat de Consiliul pentru Standarde Internaţio -
nale de Audit şi Asigurare (IAASB) din cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor
(IFAC)

Evoluţii în domeniul
adoptării Standardelor
Internaţionale de Audit
(ISA) în Uniunea Europeană

Adriana Spiridon, şef birou relaţii internaţionale - CAFR
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profesiei de audit, se doreşte
adoptarea ISA-urilor pentru
toate misiunile de audit statutar
efectuat la nivelul Uniunii
Europene.

Potrivit noii propuneri de directi-
vă1 privind auditul statutar, care
va înlocui directiva existentă,
43/2006/CE, Comisia va ţine
seama de orice amendamente
aduse ISA-urilor. 

În această privinţă şi pentru a
păstra comparabilitatea, trebuie
să se asigure faptul că orice
adăugiri/ amendamente aduse
de IAASB standardelor clarifi-
cate, în prezent şi pe viitor,
sunt adoptate la timp pe
întreg teritoriul UE.

În conformitate cu prevederile
propunerilor CE, Statele membre
UE sunt responsabile de asigura-
rea conformităţii cu cerinţele
ISA-urilor, în cazul misiunilor de
audit statutar efectuate în juris-
dicţiile lor. 

Mai mult, Statele membre trebu-
ie să se asigure că orice adăugiri
naţionale pe care le propun vor
avea drept scop creşterea gradu-
lui de credibilitate şi calitate a
situaţiilor financiare. 

În prezent, 20 de State membre
utilizează ori s-au conformat
integral cerinţelor standardelor
clarificate pentru toate misiunile
de audit statutar din jurisdicţiile
lor naţionale, fără adăugiri sau
aducând puţine modificări, afe-
rente legislaţiei naţionale. 

Noul proiect de directivă a
Comisiei Europene propune un
mecanism, la nivel de Stat
membru, prin care să se asigure
conformitatea integrală cu
obiectivele, cerinţele, materiale-

le de aplicare şi alte materiale
explicative prevăzute de ISA-
urile clarificate, pentru toate
misiunile de audit statutar desfă-
şurate în jurisdicţiile lor.

LUAREA ÎN CONSIDERARE A

UNUI MECANISM ALTERNATIV

DE ADOPTARE A ISA-URILOR

Deşi mecanismul la nivel de Stat
membru, referitor la adoptarea
ISA-urilor, pare acceptabil pen-
tru majoritatea ţărilor UE, 7 State
membre (care includ 5 din cele
mai mari 6 State membre UE) nu
au adoptat încă (integral) ISA-
urile clarificate: Austria, Franţa,
Germania, Italia, Polonia,
Portugalia şi Spania. În funcţie
de modul în care a fost transpu-
să sau implementată Directiva
43/2006/CE privind auditul sta-
tutar în legislaţia lor naţională,
aceste ţări aşteaptă adoptarea
ISA-urilor clarificate de către
Comisia Europeană.

Pentru a se asigura adoptarea
standardelor în aceste ţări, tre-
buie luată în calcul o procedură
alternativă la nivelul Uniunii
Europene sau al Comisiei
Europene. Dacă o astfel de alter-
nativă va fi abordată, ea va tre-
bui să prezinte următoarele
caracteristici:

F Să fie cât mai simplă şi mai
uşor de aplicat; 

F Să faciliteze adoptarea ver-
siunii celei mai recente a
ISA-urilor, în totalitatea lor; şi

F Să reunească toate părţile
interesate relevante, care să
se implice în adoptarea, la
nivelul UE, a oricăror ISA-uri,
noi sau amendate.

RISCURILE NEADOPTĂRII

ISA-URILOR ÎN UNIUNEA

EUROPEANĂ

Dacă propunerea Comisiei de
adoptare a ISA-urilor pentru
toate auditurile statutare efec-
tuate în UE nu va trece de proce-
sul legislativ al Parlamentului
European sau al Consiliului de
Miniştri al Uniunii Europene,
există riscul ca unele State mem-
bre să nu adopte aceste standar-
de, în timp ce altele le-au adop-
tat deja sau sunt pe punctul de a
o face, ceea ce va duce la utiliza-
rea unor standarde diferite, în
funcţie de ţară.

Aşadar, riscurile neadoptării
ISA-urilor în toate Statele
membre UE ar trebui luate în
considerare nu doar din per-
spectiva consecvenţei abordă-
rii sau metodologiei, ci şi a cos-
turilor implicate. În cazul unui
asemenea scenariu, costurile ar
creşte din următoarele cauze:

• Utilizarea unor seturi diferite
(multiple) de standarde de către
una şi aceeaşi firmă, din motive
statutare (standarde locale) şi
din cauza necesităţii efectuării
unui audit al grupului, atunci
când acesta din urmă este efec-
tuat conform unor standarde
aplicabile în alte State membre
UE; 

F Cerinţa de amendare a
metodologiilor, a manuale-
lor de audit, a pregătirii etc.; 

F Costuri generate de pe urma
posibilei confuzii a părţilor
interesate cu privire la audi-
tul necesar în funcţie de
diferitele regimuri ale
Statelor membre; 

1 Textul directivei poate fi consultat la adresa: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/reform/directive_ro.pdf
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F Lipsa reducerii costului de
capital, care ar fi estimat de
pe urma adoptării ISA-urilor
la nivelul UE.

Adoptarea Standardelor
Internaţionale de Audit în
Uniunea Europeană este funda-
mentală pentru dezvoltarea
ulterioară şi armonizarea pieţei
interne. În decizia de adoptare a
acestor standarde trebuie anali-
zate atât beneficiile, cât şi riscu-
rile aferente.

PROPORŢIONALITATEA

ISA-URILOR

Comisia Europeană propune
aplicarea proporţională a stan-
dardelor ISA pentru întreprinde-
rile mici şi mijlocii (IMM-uri).

În linii mari, ISA-urile au fost
concepute în vederea aplicării
raţionamentului profesional
pentru a determina dacă abor-
darea auditului se conformează

naturii, riscului, complexităţii şi
dimensiunii entităţii auditate,
recunoscând astfel realitatea
afacerii lor. În practică, acest
lucru se traduce prin lipsa orică-
rei obligativităţi de a aplica un
standard ISA sau acele cerinţe
individuale dintr-un ISA când
nu există nicio relevanţă pen-
tru audit. Raţionamentul profe-
sional este, de asemenea, nece-
sar pentru a determina amploa-
rea procedurilor de audit, în apli-
carea cerinţelor ISA-urilor.

Abordarea proporţională este
relevantă şi în determinarea can-
tităţii adecvate şi a conţinutului
documentaţiei de audit. ISA-
urile nu prevăd documentarea
oricărui aspect luat în considera-
re sau a oricărui raţionament
profesional aplicat, ci doar a ace-
lor aspecte şi raţionamente sem-
nificative, în vederea înlăturării
riscului implicat de o docu-
mentaţie disproporţionată. 

În reforma profesiei de audit,
propunerea Comisiei Europene
cu privire la proporţionalitatea
ISA-urilor ar înlătura orice temeri
legate de faptul că aceste stan-
darde pot să nu fie adaptate
nevoilor întreprinderilor mici şi
mijlocii, în raport cu aşteptările
exagerate ale organelor de
reglementare, referitoare la
documentaţia de audit. Prin
urmare, afirmarea explicită a
aplicării proporţionale a ISA-uri-
lor pentru misiunile de audit ale
IMM-urilor şi pentru revizuirile
aferente de asigurare a calităţii
ar evita cazurile de inspecţii dis-
proporţionate efectuate de
autorităţile competente. 

Cum aplicarea proporţională a
ISA-urilor ar urma să intre în sar-
cina Statelor membre, poate
exista totuşi pericolul unor abor-
dări diferite, la nivelul UE.
Aşadar, rămâne de văzut modul
în care aplicarea cerinţelor ISA-
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urilor îşi va găsi soluţii naţionale
sau internaţionale, în ceea ce
priveşte auditurile IMM-urilor.
Aceste soluţii ar trebui să pro-
moveze conformitatea şi să
adauge valoare activităţii audi-
torilor şi autorităţilor competen-
te.

În această privinţă, FEE este
angajată în promovarea coope-
rării şi armonizării profesiei de
audit din Uniunea Europeană.
Este binevenită afirmarea expli-
cită a aplicării proporţionale a
ISA-urilor în misiunile de audit
ale IMM-urilor, conform propu-
nerilor Comisiei Europene. Acest
lucru ar evita derularea unor
inspecţii de asigurare a calităţii
prea stringente, aplicate de către
autorităţile competente.

SITUAŢIA APLICĂRII

ISA-URILOR ÎN ROMÂNIA

Încă de la înfiinţarea Camerei
Auditorilor Financiari din
România, organizaţia noastră a
adoptat Standardele
Internaţionale de Audit, obliga-
torii în România pentru toate
misiunile desfăşurate de audito-
rii financiari şi firmele de audit. 

Încă din anul 2006, Manualul ISA
este tradus în limba română, în
urma dreptului de copyright

acordat de IFAC.

În urma Proiectului de
Clarificare, Camera a participat la
procesul de traducere a standar-
delor, în cooperare cu IFAC şi cu
Comisia Europeană (Direcţia
Generală de Traduceri). În vara
anului 2010, ISA-urile Clarificate
au fost publicate, în limba româ-
nă, de către Cameră.

Ar trebui menţionat că ISA-urile
au fost adoptate în România ca
atare, fără adăugiri, eliminări sau
orice alte modificări, aşa cum au
fost ele emise de Consiliul pen-
tru Standarde Internaţionale de
Audit şi Asigurare (IAASB).

În urma transpunerii Directivei
43/2006/CE în legislaţia româ-
nească, sub forma Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.
90/2008 privind auditul statutar
al situaţiilor financiare anuale şi
al situaţiilor financiare anuale
consolidate, organismul de
supraveghere publică are res-
ponsabilitatea finală pentru
adoptarea standardelor profe-
sionale de audit.

În vederea mediatizării şi
cunoaşterii ISA-urilor, Camera
Auditorilor Financiari din Ro -
mânia organizează anual cursuri
de pregătire pentru stagiarii în
activitatea de audit şi pentru

auditorii financiari, membri
CAFR. În cadrul inspecţiilor de
calitate derulate de către
Departamentul de Monitorizare
şi Competenţă Profesionale se
evaluează şi respectarea
Standardelor Internaţionale de
Audit. Standardele ISA fac parte
din programa examenului de
acces la stagiu, precum şi din
programa examenului de acces
la profesie. Permanent, cele
două reviste de specialitate edi-
tate de CAFR, „Audit Financiar” şi
„Practici de Audit” publică arti-
cole şi informaţii referitoare la
aplicarea şi implementarea stan-
dardelor profesionale.

Pentru a veni în sprijinul mem-
brilor săi, CAFR a tradus şi publi-
cat, cu ajutorul Institutului
Contabililor Autorizaţi din
Scoţia, lucrarea „Ghid pentru un
audit de calitate”, care a fost ree-
ditat, în versiunea sa actualizată.
De asemenea, în parteneriat cu
Corpul Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din
România (CECCAR), Camera
Auditorilor Financiari din
România a tradus şi publicat
„Ghidul de utilizare ISA în audi-
tarea întreprinderilor mici şi mij-
locii”, emis de Federaţia
Internaţională a Contabililor
(IFAC).
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ACTUALIZĂRI CU PRIVIRE

LA CERINŢELE LEGALE

NAŢIONALE

După cum se cunoaşte, potrivit
Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 881 din 25 iunie 2012
privind aplicarea de către societă-
ţile comerciale ale căror valori
mobiliare sunt admise la tranzac-
ţionare pe o piaţă reglementată a
Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară (publicat în
Monitorul Oficial al României nr.
424 din 26 iunie 2012), începând
cu exerciţiul financiar al anului
2012, societăţile comerciale ale
căror valori mobiliare sunt admi-
se la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată au obligaţia de a
aplica Standardele
Internaţionale de Raportare
Financiară (IFRS) la întocmirea
situaţiilor financiare anuale indi-
viduale.

Potrivit articolului 8 din Ordinul
ministrului finanţelor publice nr.
1286 din 1 octombrie 2012 pentru
aprobarea Reglementărilor conta-
bile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare
Financiară, aplicabile societăţilor

comerciale ale căror valori mobi-
liare sunt admise la tranzacţiona-
re pe o piaţă reglementată (publi-
cat în M.O. al României nr. 687
din 4 octombrie 2012), pentru
exerciţiul financiar al anului
2012 situaţiile financiare anuale
individuale în baza IFRS se întoc-
mesc prin retratarea informaţii-
lor din contabilitatea organizată
în baza Reglementărilor contabile
conforme cu Directiva a IV-a a
Comunităţilor Economice
Europene, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr.
3.055/2009 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile confor-
me cu directivele europene, cu
modificările şi completările ulte-
rioare.

În scopul întocmirii situaţiilor
financiare în baza IFRS, entităţile
aplică IFRS, inclusiv prevederile
IFRS 1 „Adoptarea pentru prima
dată a Standardelor
Internaţionale de Raportare
Financiară”. 

De asemenea, sub aspectul stan-
dardelor de contabilitate aplica-
bile, având în vedere statutul de
stat membru al Uniunii Euro -
pene, în ţara noastră trebuie

avute în vedere Standardele
Internaţionale de Raportare
Financiară (IFRS) adoptate potri-
vit procedurii prevăzute de
Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002
al Parlamentului European şi al
Consiliului din 19 iulie 2002 pri-
vind aplicarea standardelor inter-
naţionale de contabilitate.

Ca instrumente de lucru pentru
companiile care aplică IFRS, pe
site-ul Ministerului Finanţelor
Publice au fost publicate infor-
maţii şi legături utile, precum şi
un inventar al standardelor apli-
cabile în Uniunea Europeană,
astfel:

F Informaţii utile pentru socie-
tăţile comerciale ale căror
valori mobiliare sunt admise
la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată, care au obli-
gaţia de a aplica Standardele
Internaţionale de Raportare
Financiară (IFRS) începând
cu exerciţiul financiar al anu-
lui 20121;

F Lista Regulamentelor care
au adus amendamente
Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 din 3 noiembrie
20082;

Noutăţi în sfera 
Standardelor Internaţionale 
de Raportare Financiară

Monica Bizon, expert, Ministerul Finanţelor Publice

1 http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/agentieconomici/Informatiiutile_agec_IFRS_08102012.pdf
2 http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/agentieconomici/Anexa1_lista_regulamente_pu -

blicate_ulte rior_Regulament1126_2008.pdf
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F Situaţia standardelor inter-
naţionale de contabilitate
aprobate la nivelul Uniunii
Europene, prin regulamente
europene, potrivit procedurii
prevăzute la art. 6 alin. (2)
din Regulamentul nr.
1.606/2002 al Parlamentului
European şi al Consiliului din
19 iulie 2002 privind aplicarea
standardelor internaţionale
de contabilitate3.

EVOLUŢII ŞI DEZBATERI ÎN

PLAN EUROPEAN ŞI

INTERNAŢIONAL

În urma consultării secţiunii IFRS
News din cadrul publicaţiei elec-
tronice disponibile pe Internet
aparţinând companiei
PricewaterhouseCoopers4, am
selecţionat subiectele care ar
putea prezenta interes pentru
părţile direct sau indirect antre-
nate în procesul tranziţiei la apli-
carea Standardelor
Internaţionale de Raportare
Financiară (IFRS) în România,
acum şi ca cerinţă legală, ca
bază a contabilităţii. 

În funcţie de aprecierea cu privi-
re la gradul de interes ce îl pot
prezenta pentru diferitele cate-
gorii de utilizatori, am grupat
informaţiile regăsite pe pagina
de Internet indicată, astfel:

F Informaţii cu privire la proce-
sul de publicare a IFRS, res-
pectiv adoptarea IFRS la nive-
lul Uniunii Europene;

F Convergenţa IASB – FASB;

F Puncte de vedere şi analize ale
experţilor.

Informaţii cu privire 
la procesul de publicare 
a IFRS, respectiv 
adoptarea IFRS la nivelul
Uniunii Europene

F Revizuirea standardelor pri-
vind consolidarea situaţiilor
financiare

Utilizatorii sunt informaţi în ceea
ce priveşte procesul de aprobare
a standardelor IFRS 10 „Situaţii
financiare consolidate”, IFRS 11
„Angajamente comune” şi IFRS
12 „Prezentarea de informaţii pri-
vind interesele în alte entităţi”,
precum şi a amendamentelor
impuse la standardele deja apro-
bate în UE, respectiv IAS 27 „Si -
tu aţii financiare separate” şi IAS
28 „Investiţii în entităţile asocia-
te”, promovate într-un pachet
unic ca urmare a problematicii
tratate în acestea, şi anume con-
solidarea situaţiilor financiare
anuale. 

Organismul internaţional emi-
tent de standarde, respectiv
Consiliul pentru Standarde
Internaţionale de Contabilitate
(IASB), a revizuit în iunie 2012
cele trei standarde de raportare
financiară referitoare la consoli-
dare (IFRS 10, IFRS 11 şi IFRS 12),
amendamentele aduse antre-
nând pe cale de consecinţă şi
revizuiri ale standardelor inter-
naţionale de contabilitate IAS 27
şi IAS 28, care se situează în
aceeaşi sferă a consolidării. 

La nivel european, având în
vedere că IFRS 10, IFRS 11 şi IFRS
12 nu au fost cuprinse în textul
consolidat, oficial al standarde-
lor aplicabile în UE, aprobat prin

Regulamentul Comisiei (CE) nr.
1126/2008 din 3 noiembrie 2008,
cele trei standarde vor fi integra-
te în legislaţia europeană direct
în versiunea revizuită.

Astfel, pentru a ţine pasul cu
lucrările IASB, grupul de contabi-
litate din cadrul Comisiei
Europene a votat în timp real
utilizarea celor trei standarde
dedicate consolidării de către
companiile europene, aşteptân-
du-se ca în scurt timp să fie
emise regulamentele europene
necesare aprobării, potrivit pro-
cedurii de lucru specifice.

Singura diferenţă care persistă
între aplicarea standardelor de
consolidare menţionate, la nivel
internaţional şi la nivel european
se referă la data intrării în vigoa-
re a prevederilor. Astfel, dacă la
nivelul IASB, amendamentele
aduse acestor standarde se apli-
că perioadelor anuale care încep
la 1 ianuarie 2013 sau ulterior
acestei date, la nivel european 
s-a prevăzut ca dată de începere
a aplicării 1 ianuarie 2014. Prin
urmare, decizia cu privire la data
de aplicare a acestor standarde
are şi un caracter intern, la nive-
lul companiilor raportoare: enti-
tăţile care sunt interesate să asi-
gure conformitate atât cu IFRS,
cât şi cu IFRS UE pot considera că
este oportun să aplice prevede-
rile începând cu 1 ianuarie 2013,
respectiv data prevăzută de
IASB. Din punctul de vedere al
cerinţelor strict europene nu se
produce nicio eroare, ştiut fiind
faptul că, în general, standardele
permit şi chiar încurajează apli-
carea anterior datei prescrise de
IASB.

3 http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/agentieconomici/Anexa2_IFRS_grupate_pe_regulamente-
comunitare.pdf

4 https://pwcinform.pwc.com 
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F Lucrări IASB cu privire la
înlocuirea IAS 39

În cadrul celei de-a treia faze a
proiectului ce vizează înlocuirea
prevederilor IAS 39 „Instrumente
financiare: recunoaştere şi eva-
luare”, IASB a publicat o propu-
nere de revizuire a aspectelor
referitoare la contabilitatea de
acoperire. Proiectul publicat în
septembrie 2012 corespunde
celei de-a treia părţi ce va fi
adăugată standardului IFRS 9
„Instrumente financiare”, pe care

IASB şi-a propus să îl publice ca
răspuns la problemele apărute
odată cu declanşarea crizei eco-
nomice în octombrie 2008. 

Partea a treia a IFRS 9 are ca
obiectiv îmbunătăţirea utilităţii
situaţiilor financiare pentru utili-
zatori prin reconsiderarea sub-
stanţială a tuturor cerinţelor
referitoare la contabilitatea de
acoperire. Proiectul privind revi-
zuirea aspectelor specifice con-
tabilităţii de acoperire şi care va
deveni parte integrantă a IFRS 9

a fost publicat pe site-ul5 IASB în
data de 7 septembrie 2012. 

Aşa cum rezultă chiar din moti-
vaţiile prezentate de IASB pe
pagina de Internet, la elaborarea
proiectului referitor la contabili-
tatea de acoperire, organismul
internaţional a avut în vedere
aspecte cum sunt:

a) revizuirea integrală a preve-
derilor referitoare la contabi-
litatea de acoperire cuprinse
în IAS 39 şi înlocuirea acesto-
ra cu ceea ce va reprezenta
partea a treia a standardului
IFRS 9;

b) cerinţele care vor fi cuprinse
în IFRS 9 vor conduce la ali-
nierea contabilităţii de aco-
perire la managementul ris-
curilor, rezultând astfel infor-
maţii mult mai utile pentru
utilizatorii de situaţii financia-
re. Cerinţele corespund unei
abordări bazate pe principii,
mai mult decât pe reguli şi îşi
propun să elimine inconsec-
venţele existente în modelul
prevăzut de actualul IAS 39.

Sub aspect tehnic, dintre preve-
derile cheie cuprinse în proiectul
publicat pe site-ul IASB, prezen-
tăm:

- Testele cu privire la eficacita-
tea acoperirii şi alegerea
instrumentelor de acoperire.

Proiectul propune relaxarea
cerinţelor referitoare la evalua-
rea eficacităţii acoperirii şi impli-
cit a regulilor referitoare la ale-
gerea contabilităţii de acoperire.
Proiectul cuprinde o cerinţă
potrivit căreia compania poate
avea în vedere existenţa unei
legături economice între ele-

5 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-
Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
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mentul acoperit şi instrumentul
de acoperire;

- Elementele acoperite.

În principal, modificarea reguli-
lor de desemnare a elementelor
care se pot acoperi abrogă res-
tricţiile existente în prezent, care
puteau face ca anumite strategii
de acoperire justificate din
punct de vedere economic să nu
poată fi clasificate de către com-
panii sub tratamentul contabili-
tăţii de acoperire. Conform pct.
6.3.1 din proiectul publicat de
IASB, un element acoperit poate
fi un activ sau o datorie recunos-
cut(ă), respectiv care îndeplineş-
te criteriile de recunoaştere ca
activ sau ca datorie, dar şi un
angajament care nu îndeplineş-
te criteriile de recunoaştere, o
tranzacţie viitoare sau o investi-
ţie netă într-o operaţiune stră-
ină; 

- Instrumentele de acoperire.

Proiectul IASB relaxează regulile
în ceea ce priveşte utilizarea
opţiunilor achiziţionate sau a
instrumentelor financiare nede-
rivate ca instrumente de acope-
rire. Astfel, conform pct. 6.2.1 din
proiectul aflat pe site-ul IASB, un
instrument derivat evaluat la
valoare justă prin profit sau pier-
dere poate fi desemnat ca
instrument de acoperire, cu
excepţia anumitor opţiuni.

Punctul 6.2.2 din proiectul IASB
prevede că un activ financiar
nederivat şi o datorie financiară
nederivată evaluat(ă) la valoare
justă prin profit sau pierdere
poate fi desemnat(ă) ca instru-
ment de acoperire, mai puţin
dacă este vorba despre o datorie
financiară evaluată la valoare

justă prin profit sau pierdere,
pentru care suma reprezentând
modificările de valoare justă ce
este atribuibilă schimbărilor în
riscul de credit aferent acelei
datorii este prezentată la alte
elemente ale rezultatului global.

În ceea ce priveşte primele
două părţi ale standardului
IFRS 9, referitoare la clasificarea
şi evaluarea instrumentelor
financiare, respectiv la depre-
ciere, acestea au fost adoptate
de IASB şi au determinat abro-

garea corespunzătoare a pre-
vederilor IAS 39 cu privire la
aspectele reanalizate, însă la
nivel european, IFRS 9 nu a
făcut obiectul unui regulament
de aprobare până la data
redactării acestor rânduri.

Convergenţa IASB6–FASB7

Pe linia eforturilor depuse de
cele două organisme emitente
de standarde, organismul inter-
naţional (Consiliul pentru
Standarde Internaţionale de

6 International Accounting Standards Board, http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
7 Financial Accounting Standards Board, http://www.fasb.org/home
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Contabilitate – IASB) şi cel ame-
rican (Consiliul pentru Standarde
Financiare şi Contabile – FASB),
de a realiza o convergenţă a
regulilor de raportare financiară,
astfel încât să se atenueze dis-
crepanţele între modul de rapor-
tare a companiilor americane şi
a celor europene, aflăm din
publicaţiile aferente perioadei
analizate cele mai recente
subiecte abordate în întâlnirile
dintre reprezentanţii celor două
organisme, şi anume:

F discuţii cu privire la elabora-
rea unui proiect comun refe-
ritor la recunoaşterea venitu-
rilor.

Cele două organisme au ajuns la
un numitor comun cu privire la
anumite aspecte care se referă la
introducerea de reguli referitoa-
re la recunoaşterea veniturilor
variabile, colectarea veniturilor,
valoarea în timp a utilizării bani-
lor, precum şi aranjamentele de
distribuţie şi revânzare.

În principal, potrivit modelului
propus, care vizează convergen-
ţa regulilor europene şi america-
ne, venitul variabil ce poate fi
recunoscut ca venit va fi limitat
la suma pentru care entitatea
are o asigurare rezonabilă că o va
primi. 

Această constrângere se aplică
contractelor cu preţ variabil şi
celor cu preţ fix, pentru care
există incertitudini în ceea ce
priveşte colectarea venitului de
către companie, chiar şi după ce
obligaţiile contractuale au fost
îndeplinite;

F discuţii cu privire la găsirea
unei abordări comune în
ceea ce priveşte deprecierea
activelor financiare.

În această privinţă, organismul

american propune un model de
depreciere a activelor bazat pe
trei etape, astfel: în prima etapă,
deprecierea este recunoscută
doar pentru acele active finan-
ciare pentru care se aşteaptă că
vor apărea pierderi în următoa-
rele 12 luni; pe măsură ce riscul
de credit creşte, activele finan-

ciare se vor plasa în grupuri de
active de categoria a doua sau a
treia, în cazul cărora pierderile
din depreciere se evaluează pe
perioada de timp de-a lungul
căreia sunt aşteptate pierderile
respective, indiferent de mo -
mentul la care se produce eveni-
mentul ce determină pierderea.

Nu în ultimul rând, regăsim în publicaţiile de specialitate analizate
aferente ultimelor luni, clarificări, explicaţii şi răspunsuri ale experţi-
lor pentru unele dintre cele mai frecvente probleme cu care se con-
fruntă companiile în aplicarea diferitelor paragrafe din IFRS. Am
extras două subiecte tratate de o manieră foarte atractivă de către
specialişti în IFRS, respectiv sub forma unor răspunsuri tehnice la
întrebări punctuale ridicate de practicieni, referitoare la aplicarea
standardului IAS 7 „Situaţia fluxurilor de numerar” şi unele aspecte
referitoare la raportarea pe segmente potrivit standardului IFRS 8
„Segmente operaţionale”.

În legătură cu prevederile IAS 7, deşi întocmirea situaţiei fluxurilor
de numerar pare a fi o operaţiune facilă, totuşi aplicarea în practică
de către entităţile raportoare a acestui standard ridică numeroase
întrebări.

În acest sens, printre altele, specialiştii confirmă că acest standard
nu cere în mod obligatoriu prezentarea fluxurilor de numerar afe-
rente dobânzilor, la una dintre cele trei categorii de activitate
(exploatare, investiţii sau finanţare), ci lasă la latitudinea entităţii să
încadreze aceste fluxuri în categoria pe care o consideră cea mai
adecvată specificului activităţii desfăşurate.

În ceea ce priveşte informaţiile de prezentat ţinând cont de interac-
ţiunea dintre IAS 7 şi IFRS 5 „Active imobilizate deţinute în vederea
vânzării şi activităţi întrerupte”, se atrage atenţia că IFRS 5 cere pre-
zentarea fluxurilor nete de numerar ce se pot atribui activităţilor de
exploatare, de investiţii şi de finanţare aferente activităţilor întrerup-
te. În acest sens, expertul ce tratează aplicarea IFRS în publicaţia dis-
ponibilă pe site-ul PricewaterhouseCoopers atrage atenţia că este
eronată prezentarea doar a fluxului total de numerar aferent activi-
tăţilor întrerupte.

Referitor la cerinţele IFRS 8, efectuarea unei raportări pe segmente
operaţionale de o înaltă calitate ajută compania să se conformeze
cerinţelor standardului, pe de o parte, dar, totodată, oferă sprijin
investitorilor în procesul de luare a deciziilor, având în vedere că
pune la dispoziţia acestora o vedere de ansamblu a rezultatelor
obţinute de companie, prezentate din punctul de vedere al mana-
gementului.

PUNCTE DE VEDERE ŞI ANALIZE ALE EXPERŢILOR
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Introducere
Demersul nostru va fi axat pe
transpunerea în practică a res-
ponsabilităţii conducerii, când
entitatea raportoare pregăteşte
şi întocmeşte situaţiile financiare
conform IFRS şi, pe de altă parte,
responsabilitatea noastră a audi-
torilor asupra calităţii informaţii-
lor din situaţiile financiare. Iată
dilemele pe care le ridică criterii-
le de calitate pe care IASB le
amendează:

1. În anul 2007 IASB întocmeşte
o ierarhie a celor opt categorii
de utilizatori interesaţi de infor-
maţii financiare, fiecare catego-
rie cu interese proprii (investito-
rii, angajaţii, managementul, cre-
ditorii, furnizorii şi alţi creditori
comerciali, clienţii, guvernele şi
instituţiile acestora, publicul). În
anul 2009, managementul este
scos din lista utilizatorilor, iar în
anul 2011 se vorbeşte doar de
două categorii de utilizatori:
investitorii existenţi şi potenţiali,

împrumutători şi alţi creditori. În
2011, obiectivul raportării finan-
ciare cu scop general este acela
de a prezenta informaţii finan-
ciare ale entităţii, utile pentru
investitori şi împrumutători în
deciziile pe care aceştia le iau cu
privire la a oferi sau nu resurse
entităţii. [ IFRS 2011, ob.2 ]. 

2. De ce o astfel de schimbare în
percepţia IASB privind utilizato-
rii? Criza internaţională care a
atins multe naţiuni de pe toate
continentele, lipsa de resurse
financiare ale multor ţări au
făcut ca acele două categorii de
utilizatori să-şi dispute întâieta-
tea în materie de obiective şi uti-
litate. Lumea este deja stratifica-
tă în miliardari şi săraci. După
opinia noastră, chiar dacă inves-
titorii şi potenţialii investitori
sunt nominalizaţi primii ca utili-
zatori, în realitate sunt pe locul
doi, după împrumutători, deoa-
rece ei sunt cei care creează
locurile de muncă pentru anga-
jaţi, îşi asumă riscul pentru capi-

talul investit şi mulţi dintre ace-
ştia fac parte din guvernanţă sau
chiar din conducere, cu respon-
sabilităţi imense asupra strate-
giei de dezvoltare a entităţii, de
asigurare a continuităţii şi, nu în
ultimul rând, sunt responsabili
de prezentarea şi raportarea
situaţiilor financiare. Cei care
deţin banii, corporaţiile financia-
re internaţionale, alte foruri,
deţin şi puterea, iar dorinţa lor
este convergentă în rentabilităţi
pe care le doresc aproape sigu-
re. Este de aşteptat ca în anii
următori IASB să rămână doar cu
o categorie de utilizatori şi să îşi
dispute întâietatea în materie de
raportare financiară. 

3. La începutul anului 2011,
Consiliul Standardelor
Internaţionale de Contabilitate
(IASB) revizuieşte caracteristicile
de calitate ale informaţiilor
financiare şi le grupează în două
categorii: fundamentale şi
amplificatoare (Figura nr.1). 

Relevanţa şi reprezentarea fidelă,
caracteristici fundamentale 
ale informaţiilor financiare 
– modificări de fond în profesia contabilă

Prof.univ.dr. Ana Morariu, vicepreşedinte al Consiliului CAFR

Motivul pentru care am dorit să realizăm acest articol îl reprezintă evidenţierea răs-
punsurilor adecvate la multiplele întrebări privind modificările de formă şi fond asu-
pra raportării financiare, ca responsabilitate a conducerii entităţii raportoare şi opinia
auditorului cu privire la întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare ale
entităţii într-o misiune de asigurare.
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IASB, angajat în elaborarea în
interesul public a standardelor
contabile globale de o înaltă
calitate, cu informaţii transpa-
rente şi comparabile în situaţiile
financiare cu scop general, cola-
borează strâns cu Consiliul pen-
tru Standarde Internaţionale de
Audit şi Asigurare (IAASB) al
Federaţiei Internaţionale a
Contabililor (IFAC), organism
internaţional de normalizare în
domeniul auditului. 

Întrebarea care se ridică este
aceea referitoare la motivul IASB
de a le grupa astfel şi de a pune
accentul doar pe două dintre ele
– relevanţa şi reprezentarea fide-
lă – acestea devenind funda-
mentale. Celelalte patru doar
amplifică utilitatea informaţiei.
Mai mult, când entitatea îndepli-
neşte caracteristicile de calitate
fundamentale, obiectivul şi utili-
tatea raportării financiare sunt
atinse. În situaţia în care cele
două categorii de utilizatori
doresc să amplifice utilitatea
informaţiei, atunci comparabili-
tatea, verificabilitatea, oportuni-

tatea şi inteligibilitatea informa-
ţiei vor trebui îndeplinite de
conducerea entităţii raportoare. 

Răspunsul la regruparea caracte-
risticilor de calitate rezidă în
raportul cost/beneficiu, în sensul
că beneficiile obţinute în urma
utilităţii informaţiilor în luarea
deciziilor trebuie să exceadă cos-
turile de producere a lor.

Responsabilitatea 
conducerii pentru 
relevanţă şi 
reprezentarea fidelă 
a informaţiilor din
situaţiile financiare 
IASB precizează că prima cate-
gorie este cea mai importantă,
cealaltă – dacă se intenţionează
amplificarea utilităţii informaţii-
lor financiare, dar prezenţa
caracteristicilor amplificatoare
este de dorit. În 2009 IASB pro-
mova patru criterii de calitate:
relevanţă, comparabilitate, cre-
dibilitate şi inteligibilitate, pri-
mele două cu o altă conotaţie. În

2011 cele patru criterii sunt con-
centrate în două categorii, care
practic le cuprind şi pe celelalte
pe seama creşterii responsabili-
tăţii conducerii, dar şi a audito-
rului. 

4. Care a fost scopul acestor
schimbări de fond pentru ca
informaţiile să-şi îndeplinească
obiectivul şi să fie utile ? 

Observăm, la o primă vedere, că
o mare parte din criteriile de
calitate devin mai puţin impor-
tante, dar acestea nu trebuie
neglijate. „Ele pot fi, totuşi, utile,
chiar dacă nu au niciuna dintre
caracteristicile de calitate ampli-
ficatoare”1 Relevanţa şi repre-
zentarea fidelă capătă o nouă
conotaţie astăzi. Informaţiile în
noul context al relevanţei sunt
axate pe deciziile investitorilor,
împrumutătorilor şi altor credi-
tori, care au capacitatea de a
determina o diferenţă în luarea
unei decizii numai în condiţiile
în care ajută utilizatorii să reali-
zeze prognoze, să le confirme
sau să le ajusteze pe cele ante-
rioare sau ambele. 

În acest context putem afirma că
relevanţa este un criteriu funda-
mental al informaţiilor financia-
re, dacă se identifică cu cele
două valori: valoare predictivă şi
valoare de confirmare. Astfel, res-
ponsabilitatea managementului
pentru a îndeplini acest criteriu
fundamental este dată de funda-
mentarea prognozelor pentru
atingerea obiectivelor guvernan-
ţei, monitorizarea lor, ajustarea
lor cu privire la valoarea şi
momentul apariţiei unui împru-
mut şi rambursarea lui sau ram-
bursarea unei investiţii în instru-
mente de capital propriu. 

1 IFRS, 2011, partea B, CECCAR, BC3.10
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Componentele relevanţei în cele
două valori, predictivă şi de con-
firmare, justifică faptul că infor-
maţiile au capacitatea de a
determina o diferenţă în luarea
unei decizii dacă ajută utilizatorii
să construiască noi previziuni, să
le confirme sau să le amendeze
pe cele anterioare. Deciziile
luate de investitori privesc achi-
ziţia, vânzarea sau deţinerea
instrumentelor de capital pro-
priu şi de datorii, care depind de
rentabilităţile aşteptate din
investiţiile în respectivele instru-
mente, ca, de exemplu, plăţile
dividendelor, dobânzi sau creş-
terile preţurilor de piaţă. Împru-
mutătorii sau creditorii decid
furnizarea sau decontarea
împrumuturilor în funcţie de
plăţile şi dobânzile aşteptate.
Aceşti utilizatori au nevoie de
informaţii pentru a-i ajuta să-şi
evalueze previziunile privind
intrările nete de numerar în enti-
tate. Intrările nete de numerar
oferă informaţii cu privire la
resursele entităţii, cât de eficien-
tă este conducerea pentru înde-
plinirea responsabilităţilor de
utilizare a resurselor disponibile. 

5. Ce responsabilităţi fundamen-
tale are conducerea entităţii în
materie de raportare asupra flu-
xurilor nete de numerar?

Cum investitorii fac parte din
guvernanţă, dar, adesea, şi din
conducere, obiectivul situaţiilor
financiare este de a prezenta
poziţia, performanţa şi modifică-
rile de capitaluri pentru ca utili-
zatorii să poată lua decizii eco-
nomice. Decizia economică pre-
supune ca guvernanţa/conduce-
rea să evalueze estimarea capa-
cităţii entităţii de a produce
numerar, siguranţa şi continuita-
tea sa.

6. Ce strategie trebuie să aplice
guvernanţa pentru a estima pro-
ducerea de numerar ? 

Producerea de numerar presu-
pune păstrarea clienţilor fideli
şi/sau atragerea altora, pentru a
creşte cifra de afaceri prin veni-
turile activităţii de exploatare. În
situaţia în care guvernanţa deci-
de păstrarea clienţilor fideli, cifra
de afaceri ar trebui să se realize-
ze cu costuri mai mici faţă de
perioada precedentă, iar în enti-
tate ar rămâne fluxuri de nume-
rar mai mari. 

Siguranţa numerarului capătă
viabilitate în practică doar dacă
managementul este atent preo-
cupat ca venitul realizat în cifra
de afaceri să fie şi încasat. O
atenţie deosebită trebuie acor-
dată creditului de timp pe care
entitatea îl oferă clienţilor prin
contractele încheiate şi corelate
cu creditul de timp pe care îl
negociază cu furnizorii pentru
achiziţiile de bunuri şi servicii.
Entitatea realizează un echilibru
financiar atunci când durata
medie în zile a creditului –
clienţi este mai mică decât dura-
ta medie a creditului furnizor.
Mai exact, entitatea trebuie mai
întâi să încaseze veniturile reali-
zate, pentru a plăti datoriile
curente. Este cunoscut faptul că
performanţa financiară reflecta-
tă este construită pe o contabili-
tate de angajamente, chiar dacă
încasările şi plăţile aferente de
numerar au loc într-o perioadă
diferită. Aceste informaţii oferă o
bază mai solidă pentru evalua-
rea performanţei trecute, pre-
zente şi viitoare decât informaţii-
le care se referă numai la înca-
sări şi plăţi în perioada curentă.
Valenţele de a construi contul de
rezultate pe conceptul contabili-
tăţii de angajamente oferă infor-

maţii utile pentru a evalua capa-
citatea trecută şi viitoare de a
genera fluxuri nete de numerar
din activitatea sa şi a limita
finanţarea activelor de la credi-
tori. 

Continuitatea fluxurilor de
numerar este reflectată chiar de
contabilitatea de angajamente,
la sfârşitul perioadei.

Responsabilitatea 
conducerii pentru 
evaluarea capacităţii
entităţii de a-şi 
continua activitatea 
- corelaţia dintre relevanţă
şi continuitate 

Principiul continuităţii activităţii
este fundamental în întocmirea
situaţiilor financiare, chiar dacă
un anumit cadru de raportare
financiară nu cere în mod expli-
cit conducerii să facă o evaluare
a capacităţii de a-şi continua
activitatea. 

7. Există o corelaţie între valoa-
rea predictivă şi de confirmare a
relevanţei şi evaluarea conduce-
rii privind capacitatea ei de a-şi
continua activitatea ?

Pentru a răspunde la această
problematică trebuie să preci-
zăm că nu este suficient ca enti-
tatea să plece doar de la pre-
zumţia că pregătirea situaţiilor
financiare are la bază continuita-
tea activităţii, fără să o şi dove-
dească. 

Prognozele sau previziunile enti-
tăţii cu privire la fluxurile de tre-
zorerie şi realizările efective,
capitalurile împrumutate şi ram-
bursarea lor, cheltuielile şi veni-
turile, resursele umane conside-
rate drept capital intelectual
care creează valoare adăugată
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pot fi utilizate ca intrări în proce-
sele aplicate de conducere pen-
tru a previziona rezultatele vii-
toare. Spre exemplu, dacă infor-
maţiile din bugetul fluxurilor de
trezorerie (valoarea predictivă)
pe anul N se vor confirma pe
exerciţiul anului N (valoarea de
confirmare), acestea pot fi utili-
zate ca bază pentru prognozarea
fluxurilor de trezorerie în anul
următor, de asemenea pot fi
comparate cu previziunile pen-
tru exerciţiul anului N realizate
în anii N-2 şi N-1. Aceste compa-
raţii pot ajuta conducerea să
corecteze şi să îmbunătăţească
procesele utilizate pentru reali-
zarea previziunilor anterioare. 

Procesul economic se referă la
un ansamblu de activităţi speci-
fice vieţii economice: achiziţie,
producţie, distribuire, consum,
muncă, investiţii. Cu alte cuvinte,
întreg sistemul de activităţi la
care participă şi în care se
înscrie, prin funcţiile ei, entitatea
economică reprezintă procese
economice. Pentru realizarea
procesului economic se consu-
mă mijloace economice: aprovi-
zionarea cu materii prime etc.,
fabricarea de produse, executa-
rea de lucrări, prestarea de servi-
cii, desfacerea (vânzarea) de pro-
duse etc.

Desigur, o guvernanţă trebuie să
elaboreze strategia firmei prin
bugete, prognoze, de regulă în
trimestrul III – IV pentru anul vii-
tor, pentru a şti ce active vor
intra şi cu ce surse de finanţare,
previziuni pentru dezinvestire,
buget de trezorerie pe activităţi,
cheltuieli şi venituri etc.
Conducerea are sarcina să aplice
şi să urmărească selectarea,

adecvarea şi consecvenţa politi-
cilor contabile printr-un control
intern, de natură să supraveghe-
ze procesul de raportare finan-
ciară. Unul din obiectivele
guvernanţei/managementului,
devenit principiu fundamental,
postulat, convenţie îl reprezintă
strategia de dezvoltare prin pro-
grame, astfel încât să fie asigura-
tă continuitatea activităţii firmei.
Acest obiectiv tratează şi res-
ponsabilitatea auditorului2 cu
privire la testarea principiului de
continuitate a activităţii în întoc-
mirea situaţiilor financiare. Un
principiu care a creat controver-
se mari în Consiliul Europei şi în
Parlamentul European este acela
privind obligativitatea auditoru-
lui de a introduce un paragraf
distinct în raportul de audit
financiar cu privire la rezonalita-
tea continuităţii activităţii de
bază pe o perioadă de 3 ani de
la finalizare. Capacitatea condu-
cerii de a-şi evalua continuitatea
activităţii implică raţionamente
cu privire la rezultatele viitoare
ale evenimentelor, condiţiilor
date de circumstanţe la un anu-
mit moment de timp. Rezultatul
unui eveniment sau condiţie
creşte în incertitudine cu cât
evenimentul, condiţia sau rezul-
tatul se produc mai târziu în vii-
tor. La aceasta se adaugă şi fac-
torii externi, iar raţionamentele
privind viitorul au la bază infor-
maţiile disponibile la momentul
de timp la care s-a emis judecata
de valoare. Evenimentele ulte-
rioare pot contrazice rezultatele
care nu mai coincid cu raţiona-
mentele considerate rezonabile
la momentul timp când au fost
făcute. Continuitatea activităţii
trebuie să fie un deziderat al

conducerii, fiind rezultatul
ansamblului de decizii eficiente,
în baza unor previziuni, transpu-
se în activitatea firmei, previziuni
ce pot fi corectate atunci când
conducerea este conştientă de
incertitudini semnificative legate
de evenimente, condiţii care pot
pune la îndoială capacitatea
entităţii de a-şi continua activita-
tea. Astfel de incertitudini trebu-
ie prezentate în scris auditorului.
În măsura3 în care prezumţia
continuităţii activităţii este adec-
vată, conducerea analizează
toate informaţiile disponibile
despre exerciţiul următor, cu
referire la o perioadă de cel
puţin 12 luni de la sfârşitul
perioadei de raportare.
Continuitatea trebuie analizată
de fiecare caz în parte. În situaţia
în care entitatea a avut o activi-
tate favorabilă în trecut, profituri
nete realizate şi cu grad mare de
încasare, acces fără dificultate la
resursele financiare atrase, con-
ducerea entităţii poate ajunge la
concluzia că prezumţia continui-
tăţii activităţii este adecvată, fără
să fie nevoie de o analiză apro-
fundată. În alte situaţii, conduce-
rea este nevoită să ia în conside-
rare o gamă largă de factori care
afectează performanţa curentă
şi anticipată, planurile de ram-
bursare a datoriilor, precum şi
sursele potenţiale de înlocuire a
finanţării existente de a evalua
cu maximă prudenţă că prezum-
ţia continuităţii activităţii este
adecvată. 

În concluzie, accentul pus pe
valoarea predictivă şi de confir-
mare a informaţiilor financiare
care compun relevanţa drept cri-
teriu de calitate fundamental al

2 ISA 560, Principiul continuităţii activităţii, CAFR, Audit Financiar 2009, p.1. 
3 IAS 1, Prezentarea situaţiilor financiare, IFRS, 2011, p. 25, Partea A, Ed. CECCAR
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informaţiilor financiare răspunde
implicit prezumţiei de continui-
tate a activităţii pe care condu-
cerea trebuie să o utilizeze pen-
tru a folosi combinarea bazelor
de evaluare în prezentarea situa-
ţiilor financiare.

Responsabilitatea
auditorului în 
evaluarea adecvată a
continuităţii activităţii
de către conducere 
în pregătirea şi 
prezentarea situaţiilor
financiare
Obţinerea de probe adecvate şi
suficiente şi concluziile în baza
acestora privind existenţa unei
incertitudini legate de eveni-
mente sau condiţii din viitor care
ar da naştere la incertitudini
semnificative asupra capacităţii
entităţii de a-şi continua activita-
tea. Facem apel la standardele
profesionale de audit4, care soli-
cită proceduri de audit supli-
mentare atunci când auditorul
identifică evenimente sau condi-
ţii care pun la îndoială continui-
tatea activităţii. Concret, aceşti
factori analizați ajută auditorul
în practică să determine dacă
conducerea a folosit adecvat
prezumţia de continuitate în
prezentarea informaţiilor finan-
ciare (Figura2). 

Cantitatea şi calitatea probelor
de audit, raţionamentele audito-
rului pot conduce la una din
următoarele concluzii: 

a. Situaţiile financiare sunt pre-
zentate adecvat, dar există o
incertitudine semnificativă ce
trebuie prezentată clar cu pri-

vire la evenimente sau condi-
ţii care pot pune la îndoială
capacitatea entităţii de a-şi
continua activitatea.
Auditorul va da o opinie
nemodificată şi va include un
paragraf explicativ.

b. Situaţiile financiare sunt pre-
zentate adecvat, fără să exis-

te semne de riscuri, incertitu-
dini asupra continuităţii acti-
vităţii. Vorbim despre o 
opinie nemodificată în con -
diţiile existenţei unei docu-
mentaţii adecvate şi suficien-
te, care să susţină opinia prin
calitatea şi cantitatea probe-
lor de audit. 

4 ISA 570, Principiul continuităţii activităţii, 2009, CAFR, Ed. Irecson şi ISA 706, Paragrafe de observaţii şi paragrafe explicative
din raportul auditorului independent.
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c. În cazul în care nu se face o
prezentare adecvată în situa-
ţiile financiare, auditorul tre-
buie să exprime o opinie
modificată, după caz, în con-
formitate cu ISA 7055. Nu
putem omite procedurile
suplimentare pe care audito-
rul le aplică în astfel de cir-
cumstanţe. O analiză atentă a
rezonabilităţii estimărilor în
contabilitate, a riscurilor posi-
bile rezultate din evenimente
trecute, urmate de tranzacţii
economice financiare şi non-
financiare, precum şi a unei
serii de factori necesari de a fi
luaţi în considerare sunt tot
atâtea argumente în decizia
auditorului de a evalua pre-
zumţia continuităţii formula-
tă de către conducere la
întocmirea şi prezentarea
situaţiilor financiare. 

Concluzii
Nu există efecte fără cauze.
Analiza de mai sus ne arată cola-
borarea strânsă între organisme-
le internaţionale atunci când
stau la masa de lucru şi anulea-
ză, modifică şi creează reguli
pentru a fi puse în practică de
către profesionişti, fie contabili
sau auditori, fie manageri sau
guvernanţă. 

În principal, informaţiile trebuie
să satisfacă corporaţiile financia-
re internaţionale; cele care 
deţin banii au la îndemână şi
puterea. Discursul nostru nu
este finalizat. 

Într-un articol viitor vom pune
faţă în faţă şi celelalte criterii de
calitate. Aceasta ne ajută pe noi,
profesioniştii, să tratăm cu mare
responsabilitate misiunile de asi-

gurare şi, deopotrivă, Cadrul de
raportare financiar aplicabil de
entitate.

Reprezentarea fidelă o regăsim
la fiecare domeniu semnificativ
în misiunile de asigurare şi sem-
nifică, deopotrivă exactitatea
tranzacţiilor prin completitudi-
ne, neutralitate şi lipsă de erori.
Rapoartele financiare reprezintă

fenomenele economice în cuvin-
te şi cifre. 

Practic, judecând analitic criterii-
le fundamentale, ele ating utili-
tatea prin prisma raportului cost
– beneficiu. Concret, beneficiile
rezultate din utilitatea informa-
ţiilor trebuie să depăşească cos-
turile producerii lor. 

5 ISA 705, Modificări ale opiniei raportului auditorului independent., CAFR, 2009, Ed. Irecson.
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1. Principalele reglemen-
tări legale generale 

F Legea 31/1990 a societăţilor
comerciale, republicată cu
modificările şi completările
ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial al
României, Partea I
nr.1066/2004. 

F OUG nr. 75/1999 privind
activitatea de audit financiar,
republicată cu modificările şi
completările ulterioare
(https://www.cafr.ro/legisla-
tie.php?id=15)

F OMFP 3055/2009 pentru
aprobarea reglementărilor
contabile conforme cu direc-
tivele europene, cu
modificările și completările
ulterioare, ultima modificare
a acestuia fiind Ordinul
ministrului finanțelor
nr.118/20 august 2012
(http://static.anaf.ro/static
/10 /Anaf / legislatie /
OMFP_3055_2009.pdf) 

F Normele de Audit intern
adoptate prin Hotărârea
Consiliului Camerei
nr.88/2007, care reprezintă
Standardele de practică pro-
fesională adoptate de
Asociaţia Internațională a

Auditorilor Interni (AAIR) –
(https://www.cafr.ro/sectiu-
ne.php?id=19). 

2 Principalele reglemen-
tări în domeniul 
auditului intern public

F Legea 672/2002, republica-
tă în anul 2011, publicată în
Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.856
din 05 decembrie 2011, cu
modificările şi completările
ulterioare, ultima modificare
fiind OUG nr.26/2012.

F Ordinele şi normele comple-
mentare emise de Ministerul
Finanţelor Publice, concreti-
zate în ghiduri
(http://www.mfinante.ro/uca
api.html?pagina=domenii).

3. Principalele regle -
mentări în domeniul
instituțiilor suprave-
gheate de BNR

F Normele BNR 17/2003 pri-
vind organizarea şi controlul
intern al activităţii instituţii-
lor de credit şi administrarea
riscurilor semnificative, pre-
cum şi organizarea şi desfă-
şurarea activităţii de audit
intern a instituţiilor de cre-

dit, modificată de Regu -
lamentul 18/2009 privind
cadrul de administrare a
activităţii instituţiilor de cre-
dit, procesul intern de eva-
luare a adecvării capitalului
la riscuri şi condiţiile de
externalizare a activităţilor
acestora (http://www.bnro.
ro/apage.aspx?pid=404&actI
d=322810).

F Norma 18/2006, emisă de
BNR, privind organizarea şi
controlul intern, administra-
rea riscurilor semnificative,
precum şi desfăşurarea acti-
vităţii de audit intern a insti-
tuţiilor financiare nebancare,
modificată de Regula men -
tul 20/2009 privind institu-
ţiile financiare nebancare,
emis de BNR (http://www.
bnro.ro/apage.aspx?pid=404
&actId=92)

4. Principalele reglemen-
tări în domeniul institu-
ţiilor supravegheate de
CSA (Comisia de Supra -
veghere a Asigurărilor)

F Ordinul CSA nr. 18/2009
pentru aprobarea Normelor
privind principiile de organi-
zare a unui sistem de control
intern şi management al ris-

Principalele reglementări 
în domeniul auditului intern

Între întrebările de natură juridică adresate, cu o anumită frecvenţă, Camerei
Auditorilor Financiari din România apar cele privitoare la legislaţia din domeniul
auditului intern. În cele ce urmează, vom trece în revistă principalele reglementări în
materia auditului intern, de interes pentru auditorii financiari, membri ai Camerei.

Daniela Ştefănuţ, consilier juridic CAFR
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curilor, precum şi organiza-
rea şi desfăşurarea activităţii
de audit intern la asigură-
tori/reasigurători, cu modifi-
cările şi completările ulte-
rioare, ultima modificare
fiind Ordinul CSA nr.15/
dec.2011 http://csa-isc.ro/
index2.php?option=com_co
ntent&task=view&id=599&It
emid=109&pop=1&page=0

5. Principalele reglemen-
tări în domeniul institu-
ţiilor supravegheate de
CNVM (Comisia Naţio na -
lă a Valorilor Mobiliare)

F Ordinul CNVM nr.32/2006
privind serviciile de investiţii
financiare, cu modificările şi
completările ulterioare, ulti-
ma modificare fiind Ordinul
CNVM 107/dec.2011
(http://www.cnvmr.ro/pdf/re
gulamente/ro/Regulamentul
-32-2006.pdf )

6. Principalele regle men -
tări în domeniul insti -
tuțiilor supravegheate
de CSSPP (Comisia de
Supraveghere a Siste -
mului de Pensii Private)

F Norma nr. 11 din 5 august
2010 privind obligaţiile de
raportare şi transparenţă în
sistemul pensiilor
facultative, cu modificările și
completările ulterioare, ulti-
ma modificare: Hotărârea
nr.14/2012 (http://www.csspp.
ro/ uploads/files/site-mof-
304-norma-11-2012-rapor-
tari-l204_duuy.pdf)

7. Codul deontologic
Este elaborat şi recomandat de
Institutul Auditorilor Interni (IIA)

şi se respectă și se aplică de
către persoanele care efectuează
şi/sau oferă entităţilor servicii de
audit intern. Codul deontologic
reprezintă o declaraţie asupra
valorilor şi principiilor care tre-
buie să călăuzească activitatea şi
practica cotidiană a auditorilor
interni. Acest cod de etică este
singura componentă în care se
enunţă principiile şi modul de
aplicare pe care auditorul intern
trebuie să le respecte pentru a
nu se îndepărta de prevederile
standardelor în realizarea misiu-
nilor de audit intern.1

Standarde Internaţionale
de Audit (ISA) cu impact
asupra activităţii de audit
intern
F ISA 260  Comunicarea cu

persoanele însărcinate cu
guvernanţa

F ISA 265 Comunicarea defi-
cienţelor în controlul intern
către persoanele însărcina-
te cu guvernanţa şi către
conducere

F ISA 610 Utilizarea activităţii
auditorilor interni

După cum se cunoaşte,
Standardele Internaţionale de
Audit (ISA), emise de IFAC, au
fost adoptate integral de
Camera Auditorilor Financiari
din România (Manual de
Standarde Internaţionale de Audit
şi Control de Calitate. Audit
Financiar 2009 (IFAC), coeditare
CAFR-IRECSON). În viitor Camera
Auditorilor Financiari din
România va acţiona în sensul
armonizării reglementărilor în
materia auditului intern cu
cerinţele şi exigenţele pieţei
ocupate de auditorii financiari
care desfăşoară activităţi de
audit intern.

Hotărâri de larg
interes adoptate 

de Consiliul CAFR 
în anul 2012

Răspunzând unor solici-
tări adresate redacţiei,
prezentăm hotărârile
emise de Consiliul
Camerei Audito ri lor
Financiari din România
în anul 2012, de larg
interes pentru membrii
acesteia şi pentru stagia-
rii în activitatea de audit
financiar.

1. Hotărârea Consiliului Ca -
merei Auditorilor Financiari
din România nr. 02 din 27
ianuarie 2012 privind apro-
barea Registrului public al
auditorilor financiari din
România, publicată în Mo -
nitorul Oficial al României nr.
113 din 14 februarie 2012,
care a fost completată şi
modificată prin Hotărârea
Consiliului Came rei
Auditorilor Financiari din
România nr. 15 din 04 mai
2012, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr. 338 din 18.05.2012 şi prin
Hotărârea Consiliului Came -
rei Auditorilor Financiari din
România nr. 27/24 august
2012  publicată în Monitorul
Oficial al României, partea I,
nr. 645 din 11 septembrie
2012 şi prin  Hotărârea
Consiliului Camerei nr. 41/31
octombrie 2012, publicată în

1 https://global.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Code%20
of%20Ethics%20Romanian.pdf
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Monitorul Oficial al Româ niei,
partea I, nr. 770 din 15
noiembrie 2012.

2. Hotărârea Consiliului Came -
rei Auditorilor Financiari 
din România nr. 11 din 29
martie 2012 privind apro -
barea înfiinţării Repre zen -
tanţei regionale-Braşov pen-
tru zona de dezvoltare
„Centru”, care cuprinde jude-
ţele: Alba, Braşov, Covasna,
Harghita, Mureş, Prahova 
şi Sibiu.

3. Hotărârea Consiliului Ca -
merei Auditorilor Financiari
din România nr. 12 din 29
martie 2012 privind acorda-
rea titlului ,,auditor financiar
de onoare” unor auditori
financiari, membri ai
Camerei.

4. Hotărârea Consiliului Ca -
merei Auditorilor Financiari
din România nr. 16 din
29.03.2012 pentru aprobarea
Normelor privind atribuirea
calităţii de membru, înscrie-
rea, evidenţa, retragerea şi
suspendarea persoanelor
juridice în şi din Registrul
public al auditorilor finan-
ciari, publicată în Mo-
nitorul Oficial al României,
partea I nr. 543 din
03.08.2012.

5. Hotărârea Consiliului Came -
rei Auditorilor Financiari din
România nr. 18 din
28.06.2012 pentru modifica-
rea şi completarea Hotărârii
Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari din
România nr. 212/2011 pentru
aprobarea Normelor privind
perioada de pregătire profe-
sională practică a stagiarilor
în activitatea de audit finan-

ciar, publicată în Monitorul
Oficial al României, partea I
nr. 498 din 19 iulie 2012.

6. Hotărârea Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari din
România nr. 19/28 iunie 2012
privind aprobarea regula-
mentului de organizare şi
desfăşurare a examenului de
competenţă profesională,
publicată în Monitorul Oficial
al României, partea I, nr. 498
din 19 iulie 2012.

7. Hotărârea Consiliului Came -
rei Auditorilor Financiari din
România nr. 20 din 28 iunie
2012 privind aprobarea audi-
torilor financiari care au fost
autorizaţi în alt stat membru
al Uniunii Europene sau 
aparţinând Spaţiului
Economic European sau
Confederaţiei Elveţiei, publi-
cată în Monito rul Oficial al
României, partea I, nr. 498
din 19 iulie 2012.

8. Hotărârea Consiliului Came -
rei Auditorilor Financiari din
România nr. 35/19 septem-
brie 2012 pentru modificarea
şi completarea Hotărârii
Consiliului Camerei nr.
265/2011 pentru aprobarea
Procedurilor privind acorda-
rea de excepţii de la testul de
cunoştinţe în domeniul
financiar-contabil, pentru
accesul la stagiu, publicată în
Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 684 din 3 octom-
brie 2012.

9. Hotărârea Consiliului Ca -
merei Auditorilor Financiari

din România nr. 38/19 sep-
tembrie 2012 pentru modifi-
carea şi completarea Hotă -
rârii 262/2011 privind apro-
barea cotizaţiilor şi taxelor
pentru membrii Camerei,
persoane fizice şi juridice şi
pentru membrii stagiari în
activitatea de audit financiar,
publicată în Monitorul Oficial
al României, partea I, nr. 684
din 3 octombrie 2012.

10. Hotărârea Consiliului
Camerei Auditorilor
Financiari din România nr.
39/19 septembrie 2012 pen-
tru aprobarea Procedurilor
pentru aplicarea art. 24 din
Normele privind modalitatea
de evaluare a calităţii activi-
tăţii desfăşurate de membrii
CAFR în exercitarea profesiei,
aprobate prin Hotărârea 
Con siliului Camerei nr.
168/2010, publicată în Mo -
nitorul Oficial al României,
partea I, nr. 774 din 16
noiembrie 2012. 

11. Hotărârea Consiliului Came -
rei Auditorilor Financiari din
România nr. 53 din 22 noiem-
brie 2012 pentru aprobarea
Procedurilor privind echivala-
rea testului de verificare a
cunoştinţelor în domeniul
financiar-contabil, pentru
accesul la stagiu în baza titlu-
lui de doctor în domeniul
contabilităţii, publicată în
Monitorul Oficial al României
nr. 829 din 10 decembrie
2012.

Precizăm că majoritatea acestora au fost publicate în
Monitorul Oficial al României sau pot fi regăsite integral pe

site-ul CAFR: www.cafr.ro, secţiunea „Legislaţie”.






