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u siguranţă, astăzi nimeni nu mai pune 
la îndoială utilitatea socială a misiunilor
pe care le îndeplineşte auditorul finan-
ciar. 

Mai mult, pe bună dreptate se afirmă că prin asi-
gurarea pe care auditorul financiar o acordă asu-
pra credibilităţii raportării financiare acesta adau-
gă valoare afacerii care face obiectul auditării atât
pentru entitatea respectivă, cât şi pentru factorii
interesaţi – creditori, investitori, parteneri comer-
ciali etc.

Bineînţeles, şi auditorul financiar îşi gândeşte pres-
taţia pe care o realizează ca o afacere, de la care se
aşteaptă o remunerare pe măsura responsabilităţii
pe care şi-o asumă prin semnătura acordată pe
raportul de audit. O semnătură care are în spatele
său girul unor investiţii şi eforturi personale pen-
tru o pregătire de calitate, extrem de exigentă, al
unei experienţe acumulate în timp, al trudei pen-
tru investigarea şi interpretarea unor vrafuri de
documente specifice misiunii. Misiune care nu-i
pică din cer, ci îi revine, potrivit jocului cererii şi
ofertei, pe o piaţă a auditului marcată încă, din
păcate, de evoluţii imprevizibile sau contradicţii.

Dacă pe piaţa de profil auditorii se află practic în
concurenţă, toţi au, din fericire, un aliat de nădej-
de şi anume organizaţia profesională căreia îi
aparţin – Camera Auditorilor Financiari din
România – care s-a preocupat de la bun început
de pregătirea pentru accesul la profesie, apoi de

asigurarea pregătirii continue. Prin grija consiliilor
care s-au succedat de la înfiinţarea Camerei, profe-
sia şi-a găsit cadrul de reglementare profesională
necesar ordonării activităţii fiecărui membru în
spiritul şi litera Standardelor Internaţionale de
Audit şi a Codului Etic – adoptate în practica
autohtonă încă de la apariţia lor.

Şi, totuşi, cum se prezintă auditorul financiar
român la aproape 14 ani de la emiterea actului de
naştere al profesiei în România, binecunoscuta
Ordonanţă de Urgenţă nr. 75/1999? Prin interoga-
rea sistemului informaţional al Camerei, s-au obţi-
nut recent date care conturează „portretul robot”
al auditorului financiar român sau al afacerii sale în
situaţia în care activează în cadrul unei firme de
profil.

Aşadar:

F Profilul mediu al unui auditor persoană fizi-
că, cu activitate raportată în nume propriu, ar
fi:
- vârsta: 51 de ani;
- câştig mediu anual: 34.712 lei;
- venitul respectiv se realizează din circa: 1,58

contracte pe proceduri convenite; 1,5 con-
tracte de audit financiar; 0,25 contracte de
audit intern; 0,16 contracte de audit special;
1,17 alte activităţi.

Onorariul mediu pentru o oră de audit a fost 
de 80 lei.
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l F Profilul mediu al unei firme de audit, cu acti-

vitate raportată, ar fi:
- cabinet cu doi auditori financiari;
- câştig mediu anual: 382.642 lei;
- venitul respectiv se realizează din circa: 

5 contracte pe proceduri convenite; 
12,3 contracte de audit financiar; 
1,2 contracte de audit intern; 1,6 revizii ale
situaţiilor financiare.

Onorariul mediu pentru o oră de audit a fost 
de 107 lei.

Să comentăm succint aceste date, care, precizăm,
au avut în vedere informaţiile pe un an întreg –
2011.

În ceea ce priveşte profilul mediu al unui auditor
financiar se poate remarca în primul rând un pro-
ces de întinerire, pentru că în urmă cu trei ani vâr-
sta medie a unui auditor era de 61 de ani. Cu alte
cuvinte, aportul noilor generaţii de auditori pregă-
tiţi în acest an este cât se poate de semnificativ.
De altfel şi numeric, de la 496 de auditori, din care
460 activi, cât figurau în evidenţele anului 2000 
s-a ajuns astăzi la un total de 4280 de persoane
înscrise în Registrul auditorilor financiari, din care
3547 activi. O parte dintre aceştia din urmă acti-
vează în piaţa auditului pe cont propriu, cum se
spune, dar mulţi au preferat activitatea în comun,
în firme de audit, din considerentul cel mai proba-
bil al dictonului „Unirea face puterea”. Ceea ce se
verifică, de altfel, şi din volumul şi structura misiu-
nilor de audit angajate şi, desigur, din câştigul
mediu realizat de cele două categorii de profile pe
care le-am prezentat aici.

Cât priveşte categoria firmelor de audit, din infor-
maţiile de care dispunem, dar care, din păcate, nu
pot fi exact cuantificate, se constată că în firmele
mari – atât din Big 4, dar şi în cele situate în ime-
diata apropiere – ponderea auditorilor tineri este
precumpănitoare, în condiţiile obţinerii unor
rezultate financiare notabile, pe temeiul câştigării
unor misiuni de audit mai complexe şi, implicit,
mai profitabile.

Odată ce am prezentat aceste „portrete”, care, ine-
rent, au valoarea unei fotografii realizate la un
anumit moment din viaţa profesiei, să încercăm
acum formularea succintă a câtorva ipoteze pri-
vind evoluţia profesiei în acest an şi în cei imediat
următori.

Mai întâi, câteva premise:

F În condiţiile actuale imprimate de criza econo-
mică şi profesia noastră se află în faţa unor pro-
vocări specifice. Pe de o parte, este vorba de o
anumită contracţie a pieţei de audit, generată
nu doar de o încetinire a activităţii economice,
ci şi de o anumită reticenţă în efectuarea de
finanţări sau în lansarea unor noi investiţii. Pe
de altă parte însă, mediul interesat de afaceri
este avid de informaţii în aşteptarea relansării.
Prudenţa este acum cuvântul la ordinea zilei,
de aceea şi cerinţele faţă de profesioniştii care
evaluează şansele de supravieţuire sau de dez-
voltare a unei afaceri sunt mult mai mari. Iar
auditorii financiari reprezintă categoria profe-
sională căreia i se adresează cerinţe sporite de
exigenţă şi către care se îndreaptă şi speranţe-
le. Grija pentru un audit de calitate, obiectiv,
transparent şi responsabil este atât de mare
încât depăşeşte interesul strict al unei relaţii
contractuale generate pe piaţa de audit, chiar



statele şi comunităţile internaţionale îşi pun
problema cadrului de funcţionare a auditului şi
contabilităţii, de unde şi presiunile pentru întă-
rirea supravegherii profesiei, concretizate în
înfiinţarea unor organisme specializate în acest
sens la nivel naţional şi în noi propuneri de
reglementare a exercitării profesiei, cum sunt
cele avansate de Comisia Europeană şi aflate
pe masa de lucru a Parlamentului European.
Sunt propuneri asupra cărora Camera
Auditorilor Financiari din România şi-a expri-
mat oficial punctul de vedere, în special persis-
tând îngrijorarea că unele din măsurile avansa-
te ar putea să pună sub semnul întrebării res-
pectarea statutului de independenţă şi obiecti-
vitate ale profesiei liberale de auditor financiar
şi drepturile acestei profesii de a se organiza,
reglementa şi de a-şi monitoriza activitatea
membrilor în cadrul unei organizaţii profesio-
nale, cum este Camera Auditorilor Financiari
din România.

F Specific perioadei în care ne aflăm este, în cazul
României, procesul de derulare a unor fonduri
europene pentru dezvoltare. Ceea ce, evident,
creează o arie de oportunitate pentru oferta de
audit, întrucât proiectele avansate din catego-
ria respectivă trebuie auditate. Este adevărat, în
rândul unităţilor de management care avizează
proiectele cu finanţare europeană persistă încă
o anumită confuzie în legătură cu rolul, struc-
tura, atribuţiile şi limitele unor misiuni de audit
sau de non-audit efectuate de auditorii finan-
ciari. În această privinţă la nivelul Camerei
Auditorilor Financiari din România se între-
prind demersuri pentru buna înţelegere a
mecanismului de funcţionare a profesiei de
auditor şi pentru elaborarea unor criterii de eli-
gibilitate a ofertelor pe baze realiste, care să
confere un spirit concurenţial corect.

Spus mai direct, este de aşteptat ca în selecţia
ofertelor de audit să nu primeze preţul, ci mai ales
calitatea.

F Fără a manifesta un optimism excesiv, analiza
ultimelor evoluţii ale crizei economice atât pe
plan extern, cât şi pe plan intern oferă unele
semnale ale dezgheţului ce indică apariţia unor
muguri ai relansării. Ceea ce nu poate fi decât
benefic pentru profesia noastră, pentru poten-
ţialul pieţei pe care aceasta se exprimă.

Întrebarea este în ce măsură profesia de auditor
financiar din România este pregătită pentru un
asemenea moment al creşterii economice?
Evident este faptul că auditul financiar nu va mai fi
acelaşi, răspunderile asupra misiunilor de audit
vor fi mult sporite, de unde şi încredinţarea că şan-
sele de succes pe piaţa auditului vor depinde 
într-o măsură hotărâtoare de calitatea profesiona-
lă a auditorilor, care înseamnă cunoaşterea şi apli-
carea corectă şi obiectivă a cerinţelor standardelor
de audit şi respectarea exigenţelor etice.

În ceea ce priveşte auditorii financiari din
România, pot afirma cu toată răspunderea funcţiei
care mi-a fost încredinţată de către aceştia că ei au
potenţialul necesar sau îl pot dobândi în continua-
re dacă vor manifesta aceeaşi preocupare pentru a
ţine pasul cu tot ce este nou şi util în profesie. Trei
argumente în această privinţă:

F Din anul 2012, de când Camera a luat măsura
preluării directe a pregătirii profesionale în cele
două forme – cea clasică, în săli de curs şi for-
matul e-learning – se constată o creştere a
interesului şi participării membrilor Camerei la
această activitate.

F Departamentul de monitorizare a calităţii acti-
vităţii de auditor constată că, în condiţiile creş-
terii exigenţelor în procesul de inspecţie, pon-
derea calificativelor pozitive este în vizibilă
ascensiune.

F Şi, în fine, afluxul de solicitări pentru înscrierea
şi susţinerea examenelor de acces la stagiu
atestă faptul că interesul pentru această profe-
sie este în continuare viu, de mare actualitate.

Prin urmare, cum va arăta profilul auditorului
financiar în următorii ani? Cert este că vârsta
medie a acestuia va scădea în continuare sub
impulsul noilor generaţii de profesionişti. 

După cum putem intui că, în virtutea noilor cerin-
ţe legate de evaluarea şanselor unor afaceri pe
piaţa de audit, va creşte ca pondere sectorul fir-
melor de audit, care pe lângă auditori profesionişti
vor putea să asimileze şi profesionişti din domenii
de graniţă sau înrudite.

Viitorul va oferi profesiei de auditor financiar un
cadru sigur de existenţă şi afirmare. Cu condiţia ca
această profesie să urce cu curaj şi tenacitate trep-
tele exigenţelor timpurilor care vor veni.

editorial
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Din poziţia pe care o aveţi,
de coordonator al unei
structuri importante a
Băncii Mondiale, cum aţi
caracteriza stadiul reforme-
lor în domeniul auditului şi
contabilităţii în lume şi
îndeosebi în Uniunea
Europeană, în contextul
actualelor provocări gene-
rate de criza economică
mondială?

Au fost două faze recente ale
reformelor din domeniul conta-
bilităţii şi auditului. Prima a sur-
venit scandalului Enron din

Statele Unite şi scandalului
Parmalat din Europa, iar cea de-
a doua fază a fost cauzată de
criza financiară globală. 

În prima etapă au fost aduse
modificări majore practicii de
audit: s-a pus capăt  autoregle-
mentării, s-a înfiinţat suprave-
gherea publică, au fost stabilite
cerinţe de asigurare a calităţii şi
dezvoltare profesională conti-
nuă şi s-a pus un accent mai
mare pe independenţa auditoru-
lui. Este interesant de notat că
aceste modificări au avut loc mai
devreme în Statele Unite decât

în Uniunea Europeană (reforme-
le din SUA au fost introduse în
2002, în timp ce modificările din
UE au apărut abia în 2006) şi, în
mai multe privinţe, cadrul gene-
ral actual de reglementare a
auditului este acum mai pres-
criptiv în SUA decât în UE.

Criza financiară recentă duce la
un nou val de schimbări pe
două fronturi: raportare financia-
ră şi noi reforme ale auditului. Se
lucrează intens la îmbunătăţirea
standardelor contabile pentru
instrumentele financiare.
Introducerea IFRS 9 şi, în special,
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Henri Fortin este coordonatorul Centrului privind Reforma Raportării Financiare (CFRR),
cu sediul la Viena, din ianuarie 2011. CFRR este responsabil de activităţile derulate de
Banca Mondială în domeniul raportării financiare în sectorul corporativ, în Europa şi Asia
Centrală. Gestionând o echipă de 20 de profesionişti care furnizează asistenţă tehnică
ţărilor din Europa Centrală şi de Est şi din Asia Centrală, Henri Fortin a vizitat ţara
noastră şi a purtat discuţii cu reprezentanţi ai profesiei de audit din România, fiind
familiarizat cu activităţile şi provocările profesiei de auditor financiar. 

Dl. Fortin a avut amabilitatea de a ne acorda un interviu, care şi-a propus scopul de a re -
leva mai detaliat misiunea Centrului pe care îl coordonează şi de a prezenta activităţile
derulate de acesta în sprijinul profesiei contabile şi de audit.

Profesioniştii 
în contabilitate şi

audit vor deveni tot
mai mult „consilieri

de afaceri” de
încredere pentru

clienţii lor



trecerea de la o pierdere supor-
tată la o pierdere previzionată,
ca bază de evaluare a anumitor
instrumente financiare, va avea
un impact major. În ceea ce pri-
veşte reglementarea auditului,
direcţia schimbării din UE este
clară: modificările introduse în
2006 nu vor fi retrase; mai mult,
cadrul general actual va fi extins
şi va deveni mai prescriptiv. Mai
puţin clar este cât de departe
vor merge aceste modificări şi
care va fi amploarea armonizării
la nivelul UE. De exemplu, viito-
rul rol al organizaţiilor profesio-
nale contabile în monitorizarea
calităţii, amploarea rotaţiei obli-
gatorii a auditului şi capacitatea
firmelor de audit de a oferi servi-
cii de non-audit, toate acestea
fac subiectul unor dezbateri
aprinse. Totuşi, chiar şi Marea
Britanie, care tinde să fie scepti-
că cu privire la beneficiile regle-
mentării acestor aspecte la nive-
lul UE, pune acum un mai mare
accent pe obligativitatea licitaţii-
lor cu privire la contractele de
audit decât înainte de criză.

Experţii Centrului pe care îl
conduceţi au o prezenţă
activă la diverse manifes-
tări profesionale şi în diferi-
te studii şi rapoarte desfă-
şurate în ţările din Europa,
inclusiv în România. Pentru
cititorii noştri,ar fi intere-
sant să ne prezentaţi suc-
cint Centrul CFRR din
Viena, obiectivele sale şi
modalităţile de lucru în
general şi în mod deosebit
activităţile în domeniul
auditului statutar.

CFRR este centrul de expertiză al
Băncii Mondiale în domeniul
raportării financiare corporative
din Europa şi Asia Centrală.
Principalul obiectiv al activităţii
noastre de aici este de a le furni-

za ţărilor partenere asistenţa
tehnică pentru a-şi îmbunătăţi
calitatea sistemelor lor de rapor-
tare pentru companiile din sec-
torul privat. În unele ţări, aceasta
implică modificări ale cadrului
general legal şi instituirea unor
noi instituţii; în altele, cum a fost
cazul României şi al altor ţări
care au aderat la Uniunea
Europeană în 2004 şi 2007,
obiectivul a fost creşterea capa-
cităţii instituţiilor existente. În
domeniul auditului statutar,
aceasta implică îmbunătăţirea
capacităţilor organismului res-
ponsabil de supravegherea
publică şi a organizaţiei profe-
sionale relevante, astfel încât
acestea să îşi poată îndeplini
rolurile pe care le au în ceea ce
priveşte asigurarea calității,
supravegherea şi respectarea
mai eficientă a standardelor pro-
fesionale. Personalul CFRR le
transmite partenerilor propriile
sale cunoştinţe şi, ceea ce este
mai important, îi poate ajuta pe
aceştia să creeze contacte cu
organismele relevante din pro-
priile lor ţări. Această „învăţare
colegială” le permite partenerilor
noştri să profite de pe urma lec-
ţiilor învăţate de alţii care au tra-
versat acelaşi proces, ajutându-i
să facă schimbări mai rapide şi la
costuri mai mici. În sfârşit, CFRR
elaborează instrumente care îi
ajută pe partenerii noştri să îşi
disemineze cunoştinţele cu o
mai mare amploare. De exem-
plu, în audit este clar că multe
cabinete de audit mici nu dis-
pun de resurse pentru a ţine
pasul cu standardele de audit
moderne. Prin intermediul unor
ateliere de „formare a formatori-
lor”, CFRR dezvoltă un pachet de
resurse educaţionale care conţin
documentaţie şi materiale de
predare ce îi vor ajuta pe forma-
tori să prezinte studii de caz în

domeniul auditului, desfăşurate
în conformitate cu ISA-urile şi cu
principalul standard privind con-
trolul calităţii, elaborat de IAASB
(ISQC1). 

Programul REPARIS, Dru -
mul către Europa – Pro gra -
mul de Reformă Contabilă
şi Dezvoltare Instituţională
derulat de Banca Mondială
a înregistrat succese şi
rezultate benefice pentru
profesia din România. Care
este stadiul curent al aces-
tui program derulat în
Europa Centrală şi de Sud-
Est şi care sunt obiectivele
sale viitoare?

Ne bucurăm că România a avut
beneficii de pe urma Progra mu -
lui Avansat de Reglementare a
Contabilităţii şi Auditului, REPA-
RIS. Actualul program REPARIS
are la bază lecţiile Programului
Avansat care a fost implementat
în anul 2009 pentru a sprijini
ţările din Europa de Sud-Est –
Albania, Bosnia şi Herţegovina,
Croaţia, Kosovo, Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei, Moldo -
va, Muntenegru şi Serbia – în
implementarea unor sisteme
mai eficiente de raportare finan-
ciară corporativă şi, mai precis,
pentru a le ajuta să îşi armonize-
ze cadrele generale de raportare
naţionale cu acquis-ul Uniunii
Europene. Actualul program
REPARIS este acum în ultimul
său an de funcţionare şi putem
identifica semne clare de pro-
gres: organismele profesionale
din toate ţările participante la
programul REPARIS sunt acum
membre ale IFAC, ceea ce
înseamnă că au fost îndeplinite
cerinţele conexe deţinerii calită-
ţii de membru al IFAC; majorita-
tea ţărilor REPARIS şi-au amen-
dat legislaţia în domeniul conta-
bilităţii şi auditului, aliniind-o pe

interviu
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cât posibil cu acquis-ul comuni-
tar; şi organismele profesionale
din Fosta Republica Iugoslavă a
Macedoniei şi Croaţia au intro-
dus sisteme funcţionale de asi-
gurare a calităţii pentru misiuni-
le de audit. Ţările care aderă la
UE sunt în curs de aliniere depli-
nă cu acquis-ul. Lucrând alături
de Comisia Europeană, CFRR a
pus bazele unui program care îi
va succeda programului REPA-
RIS, „REPARIS- UE”, care urmează
să înceapă în 2014 şi îşi propune
să asiste ţările participante să îşi
finalizeze procesul de adoptare
a acquis-ului UE. Mai mult, CFRR
va lansa un program similar –
STAR (Întărirea Auditului şi Ra -
portării în ţările parteneriatului
Estic) mai târziu în acest an pen-
tru şase ţări din Est, învecinate
cu Uniunea Europeană (Arme -
nia, Azerbaidjan, Belarus, Geor -
gia, Republica Moldova şi
Ucraina).

Care este opinia dumnea-
voastră în legătură cu
acţiunile de reformare a
guvernanţei corporative, a
contabilităţii şi auditului
iniţiate de Comisia Euro -
pea nă şi concretizate în
proiecte de modificare/
amendare a unor directive
europene în materie? Ce
consideraţi că este benefic
şi care sunt problemele dis-
cutabile şi sensibile sub as -
pectul acestor documente?

Principalul rol al CFRR este de a
sprijini ţările partenere în imple-
mentarea reformelor, mai degra-
bă decât în efectuarea de reco-
mandări cu privire la politici,
aşadar aş prefera să nu comen-
tez cu privire la detaliile propu-
nerilor de politici care sunt acum
sub dezbaterea Comisiei, a
Parlamentului European şi a
Consiliului European. Acestea

fiind spuse, noi lucrăm îndea-
proape cu diferite instituţii UE
pentru a explica spiritul şi litera
acquis-ului colaboratorilor noştri
din ţările partenere. De aseme-
nea, împărtăşim din experienţa
noastră  în ceea ce  priveşte asis-
tenţa acordată ţărilor în imple-
mentarea acquis-ului şi acestea
apreciază feedback-ul nostru.
Din moment ce UE a căzut de
acord că va modifica cadrul ge -
ne ral pentru contabilitate şi au -
dit în acquis-ul comunitar, CFRR
va ajuta ţările participante la pro -
gramele sale să evalueze aceste
modificări şi, după caz, să imple-
menteze reforme menite să
armonizeze cadrele lor legale cu
noile directive şi reglementări.

Aţi vizitat deja ţara noastră
şi aţi avut prilejul de a dis-
cuta cu profesioniştii
români în domeniul auditu-
lui. Cum aţi caracteriza
situaţia reglementării şi
organizării activităţii de
audit statutar în România şi
ce aţi recomanda din acest
punct de vedere profesiei
din ţara noastră, reprezen-
tată de Camera Auditorilor
Financiari? Cum ar putea
auditorii financiari români
să beneficieze mai eficient,
în mod practic, de pe urma
experienţei şi analizelor
efectuate de Centrul pe
care îl conduceţi?

CFRR a derulat o evaluare a
practicilor contabile şi de audit
ale României, în 2009, ca parte a
Rapoartelor privind Respectarea
Standardelor şi Codurilor
(ROSC). În raportul elaborat s-a
marcat progresul înregistrat de
România de la raportul întocmit
în 2003, notând că majoritatea
observatorilor consideră că, de
la acea dată, a crescut semnifica-
tiv calitatea raportării financiare

din România. Am efectuat, de
asemenea, un număr de reco-
mandări în domenii în care erau
de dorit progrese ulterioare. Mai
precis, este nevoie de un efort
susţinut în domeniul suprave-
gherii publice şi asigurării calită-
ţii auditului. Camera a făcut pro-
grese utile în activităţile sale de
monitorizare a activităţilor în
domeniul asigurării calităţii, dar
este încă loc de întărire a acestui
proces. În plus, capacitatea
CSIPPC (Consiliul pentru Supra -
vegherea în Interes Public a
Profesiei Contabile din
România), care este mandatat să
supravegheze activităţile audito-
rilor, trebuie să fie consolidată.

Ce acţiuni aveţi în vedere în
principal pentru acest an în
domeniul contabilităţii şi
auditului şi în ce măsură
consideraţi că ar fi acestea
relevante pentru speciali-
ştii români sau pentru
Camera Auditorilor
Financiari din România?

Cu toate că CFRR nu dispune de
un program specific pentru
România în momentul de faţă,
instituţiile româneşti, inclusiv
Camera, participă la multe dintre
activităţile noastre. Cel mai
recent, Camera a luat parte la
două ateliere REPARIS privind
formarea formatorilor în audit.
Referindu-ne la acţiunile viitoa-
re, colaborăm cu Camera în
vederea organizării unei confe-
rinţe la Bucureşti, pe 6 iunie,
care va explora modul în care
trebuie îmbunătăţită eficienţa
comitetelor de audit. Mai mult,
invităm reprezentanţi ai Băncii
Naţionale a României la confe-
rinţa internaţională privind utili-
zarea IFRS-urilor de către orga-
nele de reglementare financiară,
pe care Banca Mondială şi IASB o
organizează la Viena, la începu-
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tul lunii iunie a.c. De asemenea,
vom invita reprezentanţi ai
Camerei şi ai CSIPPC la un atelier
axat pe supravegherea publică,
pe care planificăm să îl organi-
zăm în septembrie 2013. În sfâr-
şit, instituţiile româneşti lucrează
cu CFRR pentru a împărtăşi din
experienţa lor partenerilor din
regiune: Academia de Studii
Eco nomice din Bucureşti şi Ca -
mera oferă asistenţă Academiei
de Studii Economice din Mol do -
va şi Asociaţiei Contabililor şi
Au ditorilor Profesionişti din Re -
publica Moldova pentru a ridica
nivelul calităţii educaţiei profe-
sionale din Moldova. Sperăm că
această cooperare va continua şi
pe parcursul noului program
STAR. Camera Auditorilor Finan -
ciari ar putea, de asemenea, îm -
părtăşi din experienţa sa în im -
ple mentarea unor reforme am -
biţioase, către alte ţări care sunt
în etapa de punere a bazelor
unor noi cadre generale legisla-
tive în arii precum contabilitatea
şi auditul!  

Cum vedeţi viitorul profe-
siei contabile şi de audit? În
ultimul timp se vorbeşte
despre un nou concept,
izvorât din cerinţele legate
de o mai bună guvernanţă
a entităţilor şi anume trece-
rea de la raportarea finan-
ciară la raportarea integra-
tă, mai cuprinzătoare, din
partea entităţilor. Din câte
cunoaştem există anumite
proiecte, agreate de Fede -
raţia Internaţională a Con -
ta bililor (IFAC), în acest
domeniu.

Cred că pot fi luate numeroase
măsuri în vederea adaptării obli-
gaţiilor contabile şi de audit la
dimensiunea companiilor şi la
nivelul de „răspundere publică”.
De exemplu, nu este clar de ce

companiile mici trebuie să întoc-
mească situaţii financiare com-
plexe sau trebuie să îşi auditeze
aceste situaţii financiare dacă
acest lucru nu este prevăzut de
creditori sau investitori; UE a
emis o directivă pentru micro-
entităţi, care poată fi transpusă
de statele membre până în 2017. 

În ceea ce priveşte companiile
mari, „de interes public”, acestea
vor trebui sa raporteze informa-
ţii mai detaliate şi mai complete
pe marginea unor aspecte sensi-
bile (inclusiv instrumente finan-
ciare) şi va continua presiunea
către o formă de raportare mai
integrată/ armonizată. Problema
este ce formă va lua această
raportare integrată şi dacă este
aceasta capabilă să răspundă
obiectivului propus, de prezen-
tare a unei imagini complete a
performanţei companiei şi a
prospectelor, fără a impune
poveri excesive companiilor.
Suma informaţiilor furnizate de
companiile care raportează con-
form IFRS-urilor este deja enor-
mă şi deseori dificil de înţeles
pentru majoritatea utilizatorilor.
Cum Comitetul Internaţional
pentru Raportare Integrată se
aşteaptă că audienţa rapoartelor
„integrate” va fi mai vastă decât
pentru rapoartele financiare
actuale, va fi deosebit de impor-
tant să se asigure că noile
rapoarte sunt mai inteligibile şi
nu sunt dominate de declaraţii
pline de şabloane (informaţii
„cosmetizate”). Noile rapoarte
vor implica ceva mai mult decât
cifre pe baza standardelor con-
tabile – de exemplu, ele pot
încorpora o parte din informaţii-
le acoperite, în prezent, de
rapoartele privind responsabili-
tatea socială corporativă pe care
le produc unele companii – ci şi
alte date suplimentare. Banca

Mondială monitorizează îndea-
proape progresele înregistrate în
domeniul raportării integrate şi
contribuie la aceste eforturi.
Acest lucru ne permite să furni-
zăm o asistenţă în cunoştinţă de
cauză partenerilor noştri, cu pri-
vire la modul în care trebuie să
se adapteze modificărilor cadru-
lui general de raportare.

Referindu-ne, la un nivel mai
practic, la ce vor face auditorii
pe viitor, ne putem aştepta că
misiunile de audit statutar vor
constitui o mică parte din
munca lor, iar noile forme de asi-
gurare vor juca un rol din ce în
ce mai important. Văd cum con-
tabilii îşi lărgesc domeniul de
aplicare pentru a deveni „consi-
lieri de afaceri” de încredere
pentru clienţii lor – IMM-uri, de
exemplu – ajutându-i să îşi îm -
bu nătăţească modalităţile de
raportare, să îşi eficientizeze pro-
cesele de afaceri, să îşi gestione-
ze mai bine riscurile. Această
schimbare permanentă va impli-
ca, de asemenea, modificări ale
organizațiilor profesionale con-
tabile, cum este Camera. Mai
precis, acestea vor trebui să îşi
modifice conţinutul cursurilor de
pregătire profesională iniţială şi
continuă şi să ofere mai mult
sprijin cabinetelor contabile şi
de audit, în vederea diversificării
serviciilor pe care acestea le
oferă. CFRR şi IFAC au cooperat
pe marginea unora dintre aceste
aspecte şi au organizat, în
comun, un forum dedicat orga-
nizaţiilor profesionale contabile
din regiune, unde a participat şi
CAFR, în iunie 2012, căutând să
exploreze ce modificări ar putea
fi aplicate. Intenţio năm să conti-
nuăm aceste eforturi, prin inter-
mediul unui strâns parteneriat
cu profesia.

A consemnat, 
Adriana Spiridon
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Cum este organizată activi-
tatea de audit financiar în
Republica Moldova şi care
este rolul ocupat de orga-
nismele profesionale în
arhitectura profesiei?

Activitatea de audit în Republica
Moldova este organizată în con-
formitate cu Legea privind acti-
vitatea de audit. Această lege
prevede că auditorul poate să-şi
desfăşoare activitatea în calitate
de auditor întreprinzător 
individual, de salariat al unei
societăţii de audit sau de salariat

al unui auditor întreprinzător indi-
vidual. 

Activitatea de audit pe teritoriul
Republicii Moldova este autori-
zată prin licenţiere. Pentru a
obţine licenţă sunt necesare cer-
tificatele de calificare ale audito-
rilor, care se obţin în urma unor
examene, opt la număr. Pe lângă
certificatul de audit general, pro-
fesarea activităţii de audit finan-
ciar-bancar este condiţionată şi
de obţinerea certificatelor de
calificare de la Banca Naţională a
Moldovei şi de la Comisia

Naţională a Pieţei Financiare,
evident, tot în urma susţinerii
unor examene. Din cele relatate,
observăm că activitatea de audit
în Republica Moldova este regle-
mentată, dar şi supravegheată
doar de către instituţiile de stat,
fără implicarea în acest proces a
asociaţiilor profesionale. Astfel,
rolul asociaţiilor profesionale din
Republica Moldova în domeniul
auditului este diferit de cel din
România, unde instituţiile statu-
lui au delegat o parte din funcţii-
le de reglementare şi suprave-
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Conf. univ. dr. Lilia Grigoroi a fost aleasă preşedinte al Asociaţiei Contabililor şi
Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova, pentru perioada 2012-2015, în urma
Adunării Generale a membrilor din 30 iunie 2012. Doamna Grigoroi  este, de asemenea,
şeful Catedrei de Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice din Republica
Moldova (ASEM). 

Având în vedere bunele relaţii de cooperare dintre profesiile contabile şi de audit din
România şi Republica Moldova, preşedintele ACAP a vizitat, împreună cu alţi profesionişti
în audit şi contabilitate din această ţară, sediul central din Bucureşti al CAFR, în data de 
4 decembrie 2012, în cadrul unei vizite de lucru ce a avut drept obiectiv realizarea unui
schimb de experienţă în domeniul certificării profesionale a auditorilor.

În Republica Moldova
Preocupări intense

pentru armonizarea
legislaţiei

contabilităţii şi
auditului şi
adoptarea 

acquis-ului comunitar



ghere organismului profesional.
Considerăm că aceasta este o
abordare corectă şi ACAP optea-
ză pentru o astfel de modalitate
de auto-reglementare a activită-
ţii de audit. Pentru moment, în
Republica Moldova este o altă
realitate, rolul asociaţiilor profe-
sionale a auditorilor se reduce la
supravegherea internă a activită-
ţii de auditare desfăşurate de
membrii lor şi la monitorizarea
instruirii profesionale continue a
membrilor. Aceste atribuţii sunt
delegate benevol de către mem-
brii asociaţiei. În aceste condiţii,
considerăm că este o perfor-
manţă că am reuşit să adunăm
sub sigla ACAP circa 800 de
membri. Probabil că suntem
apreciaţi şi prin prisma rolului de
mesager între practicieni şi auto-
rităţile statului, în special
Ministerul Finanţelor, dar cred că
este apreciată şi calitatea noas-
tră de sensibilizare a societăţii cu
privire la dificultăţile în profesa-
rea auditului, de regulă de ordin
legislativ, dar şi practic. 

Ce etape trebuie să 
parcurgă un auditor finan-
ciar din România, membru
al CAFR, dacă doreşte să
profeseze în Republica
Moldova? Îi va fi recunos-
cută/ echivalată calitatea
profesională deţinută în
România?

Reglementările naţionale în
acest domeniu prevăd că orice
cetăţean care deţine calificarea
de auditor într-o ţară membră a
Uniunii Europene şi care inten-
ţionează să profeseze în
Republica Moldova trebuie să
efectueze un stagiu de cel puţin
2 ani în cadrul unei societăţi de
audit autohtone. În urma acestui
stagiu, calitatea profesională îi
va fi recunoscută fără a susţine

un examen de calificare, cu
excepţia disciplinei de drept
economic caracteristic Republicii
Moldova. Pentru auditorii din
afara UE, procedura este mult
mai complicată.

Unde consideraţi că se
regăseşte, astăzi, ACAP în
sistemul de gestionare a
profesiei contabile din
Republica Moldova? Ce
priorităţi îşi propune ACAP
pentru a răspunde aşteptă-
rilor în continuă schimbare
ale societăţii.

ACAP a fost înfiinţată în 1996.
Scopul înfiinţării sale a fost servi-
rea interesului public şi asigura-
rea de asistenţă pentru îmbună-
tăţirea activităţii contabile şi de
audit în Republica Moldova.
Iniţial, asociaţia a fost fondată
având în structura sa 31 de
membri. Cum spuneam, numă-
rul membrilor ACAP a ajuns la
circa 800. Dacă în etapa iniţială
activitatea ACAP era axată pe
consolidarea contabililor şi audi-
torilor într-un organism profe-
sional, care să se exprime 
printr-o voce unică în susţinerea
şi promovarea profesiei, în pre-
zent ACAP, fiind unicul organism
profesional din Republica
Moldova membru cu drepturi
depline al IFAC, îşi propune să
implementeze standardele pro-
fesionale necesare şi serviciile
corespunzătoare pentru ca
membrii săi să întrunească cerin-
ţele Declaraţiilor privind
Obligaţiile Membrilor IFAC
(SMO-uri), să actualizeze progra-
mul de formare profesională în
domeniul contabilităţii pentru
contabilii şi auditorii din
Moldova în vederea respectării
cerinţelor Standardelor
Internaţionale de Educaţie şi ale
Directivei a 8-a a UE, să menţină

recunoaşterea calificărilor ACAP
la nivel local, regional şi euro-
pean.

Ce relaţii de colaborare aţi
dezvoltat cu organisme
similare din Europa? Cum
apreciaţi cooperarea dintre
ACAP şi Camera Auditorilor
Financiari din România? În
ce măsură consideraţi util
schimbul de experienţă
între cele două organisme?

Cooperarea regională şi interna-
ţională este un domeniu priori-
tar pentru ACAP. Organizaţia
noastră profesională este mem-
bru cu drepturi depline
al IFAC din anul 2004 (Federaţia
Internaţională a Contabililor), al
ECCAA din 2003 (Consiliul
Eurasiatic al Contabililor şi
Auditorilor Certificaţi,
http://www.eccaa.org), precum
şi membru asociat al FIDEF din
2008 (Federaţia Internaţională a
Experţilor Contabili Francofoni).

Până în prezent, ACAP are sem-
nate acorduri de colaborare bila-
terală cu organisme profesionale
din diverse ţări, printre care am
menţiona în mod deosebit CAFR
(Camera Auditorilor Financiari
din România), CECCAR (Corpul
Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din
România), Camera auditorilor
din Rusia şi alte asociaţii profe-
sionale din Ucraina, Rusia etc.

Relaţia ACAP - CAFR a început
cu organizarea primului seminar
practic pentru auditorii ACAP, cu
participarea unor formatori de
excepţie ai CAFR, în decembrie
2009, fiind urmat de semnarea
Acordului de cooperare la 9 mar-
tie 2010. Această cooperare este
una fructuoasă, deosebit de utilă
pentru auditorii din ţara noastră.
Fac această afirmaţie prin prisma
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evoluţiei pe linie ascendentă a
relaţiilor de colaborare din ulti-
mii ani: CAFR a fost dintotdeau-
na deschisă către dialog, dispusă
spre colaborare şi disponibilă să
îşi împartă experienţa şi cunoş-
tinţele în domeniu. Experienţa
CAFR ar putea fi un exemplu
pentru ACAP privind modul prin
care ar putea să îşi asume rolul
de lider în societate în domeniul
auditului financiar.

Armonizarea legislaţiei
continuă a fi unul din
obiectivele primordiale ale
Republicii Moldova în pro-
cesul de aderare la UE şi,
totodată, piatra de temelie
a întregului proces de inte-
grare. Planul de dezvoltare

a contabilităţii şi auditului
în sectorul corporativ pen-
tru 2009–2014 confirmă
angajamentul luat de
Guvernul Republicii
Moldova faţă de procesul
de integrare a economiei
ţării în economia europea-
nă. Cum evaluaţi situaţia
privind implementarea pla-
nului de dezvoltare a con-
tabilităţii şi auditului în
vederea armonizării legis -
laţiei contabile şi adoptării
acquis- ului comunitar?

Republica Moldova aspiră spre
aderarea şi integrarea în UE, fapt
pentru care încearcă să promo-
veze reformele în toate domenii-
le, inclusiv contabilitate şi audit.
În 2008 a fost elaborat Planul de
dezvoltare a contabilităţii şi
auditului în sectorul corporativ
pentru anii 2009-2014. În acest
proces, însă, sunt antrenate mai
mult autorităţile statului şi mai
puţin organizaţiile profesionale.
Constatăm cu regret că nu toate
acţiunile ce derivă din acest plan
au fost executate. Avem restanţe
la capitolele instruirea contabili-
lor şi funcţionarilor în aplicarea
Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară, instruirea
auditorilor privind aplicarea
Standardelor Internaţionale de
Audit, asigurarea funcţionalităţii
Serviciului Informaţional al
Rapoartelor Financiare, elabora-
rea şi implementarea unui sis-
tem de control al calităţii lucrări-
lor de audit etc. Însă, cel mai
grav stăm la elaborarea noilor
reglementări contabile naţiona-
le, care urmează a fi puse în apli-
care de la 1 ianuarie 2014. 

Începând cu 1 ianuarie
2013, potrivit ordinului
Ministerului Finanţelor,
auditul financiar în

Republica Moldova va fi
exercitat în conformitate cu
cerinţele Standardelor
Internaţionale de Audit.
Este pregătită societatea
economică din Republica
Moldova pentru aplicarea
acestor standarde?

ACAP depune toate eforturile
pentru a facilita implementarea
şi aplicarea ISA-urilor de către
auditorii autohtoni. În acest
sens, organizăm cursuri de for-
mare continuă, instruiri, confe-
rinţe, lansăm publicaţii şi trans-
mitem comentariile noastre.
Mizăm, de asemenea, pe aportul
organizaţiilor profesionale cu
experienţă în domeniu, din ţările
vecine. Din punctul nostru de
vedere, această implementare
nu va fi dificilă, deoarece
Standardele Naţionale de Audit
aplicate până la 1 ianuarie 2013
au fost elaborate pe baza ISA-
urilor şi practicienii trebuie doar
să facă unele ajustări, fără a
schimba esenţial principiile de
activitate. Mai dificilă ar fi, pro-
babil, doar implementarea
Standardului Internaţional de
Control al Calităţii ISQC 1.

Care este aportul ACAP la
valorificarea şi implemen-
tarea Standardelor
Internaţionale de Audit?

ACAP a început promovarea ISA-
urilor în anii 1999-2000, fiind
membru în grupele de lucru din
cadrul Ministerului Finanţelor
pentru elaborarea Standardelor
Naţionale de Audit (SNA), pe
baza ISA-urilor emise de IFAC. În
acest context a început şi elabo-
rarea programelor de instruire
pentru auditori privind studierea
ISA-urilor, publicarea ghidului de
audit şi a materialelor didactice.
Ajustarea programelor de forma-
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Relaţia ACAP - CAFR 
a început cu orga -
nizarea primului semi-
nar practic pentru
auditorii ACAP, 
cu participarea unor
formatori de excepţie
ai CAFR, în decembrie
2009, fiind urmat de
semnarea Acordului 
de cooperare la 
9 martie 2010. 

Această cooperare
este una fructuoasă,
deosebit de utilă
pentru auditorii din
ţara noastră



re profesională continuă în
domeniul ISA-urilor şi a Codului
Etic al IFAC a fost şi este preocu-
parea de bază a ACAP, având
drept scop facilitarea implemen-
tării ISA-urilor de către auditorii
practicieni.

În acest sens apreciem susţine-
rea necondiţionată pe care ne-o
acordă CAFR în organizarea 
cursurilor de instruire în dome-
niul ISA-urilor pentru auditorii
din Republica Moldova şi pune-
rea la dispoziţia auditorilor
autohtoni a publicaţiilor CAFR 
în domeniul auditului financiar.
Aş vrea să menţionez în mod
deosebit, că recenta editare a
traducerii în limba română a
Ghidului IFAC privind utilizarea
ISA-urilor în auditarea întreprin-
derilor mici si mijlocii, ediţia a III-
a, realizată în comun de CECCAR
şi CAFR şi care este pusă la dis-
poziţia ACAP, constituie un
suport de bază pentru membrii
noştri.

În 2012 ACAP a fost implicată
activ în procesul de negociere
dintre IFAC şi Guvernul
Republicii Moldova privind utili-
zarea drepturilor de editare a
ISA-urilor în ţara noastră, finali-
zat cu publicarea standardelor în
Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. ACAP este distribuito-
rul acestei publicaţii, iar ele pot
fi consultate public prin interme-
diul ACAP, precum şi pe site-ul
Ministerului Finanţelor.

În implementarea ISA-urilor,
ACAP pune accentul pe procesul
de control al calităţii activităţii
de audit. Recent am elaborat
regulamentul privind inspecţia
calităţii activităţii de audit, la ori-
ginea căruia au stat Ghidul pri-
vind Auditul Calităţii al CAFR şi
Cartea Auditului de Calitate a
CECCAR.

În prezent ACAP este preocupa-
tă de menţinerea unor standar-
de de control al calităţii, în con-
formitate cu Standardul
Internaţional de Control al
Calităţii (ISQC 1) emis de IAASB,
în plus faţă de standardele
naţionale relevante, privind con-
trolul calităţii.

Care sunt piedicile în apli-
carea Standardelor
Internaţionale de Audit de
către membrii ACAP?

După cum am menţionat deja,
începând cu 1 ianuarie 2013
auditorii aplică la nivel naţional
prevederile ISA-urilor. Acestea
au un caracter general şi inter-
pretabil şi sunt lipsite de orice
indicaţii sau formule de calcul. În
momentul actual lipsesc norme-
le naţionale, care ar veni în spriji-
nul auditorilor în desfăşurarea
misiunilor de audit, astfel nivelul
de obiectivitate al deciziilor fiind
inferior celui dorit. Printre deci-
ziile care ridică probleme majore
auditorilor sunt cele legate de
evaluarea riscului de audit, stabi-
lirea valorii pragului de semnifi-
caţie şi determinarea eşantionu-
lui asupra căruia se vor aplica
procedurile de audit. Alt aspect
problematic este lipsa de pro-
grame de audit (soft-uri) şi siste-
me computerizate pentru auto-
matizarea auditului.

Ce proiecte aveţi pentru
acest an? Cu ce veniţi în
sprijinul membrilor?

Toate acţiunile întreprinse de
ACAP se referă la satisfacerea
nevoilor membrilor în raport cu
tot ce este nou, actual şi impor-
tant în profesie, pentru ca ei să
servească cât mai bine întreprin-
derile şi economia. La începutul
anului, activităţile ACAP se axea-
ză, de obicei, pe instruirea profe-

sională continuă, oferind cursuri
variate privind modul de întoc-
mire a rapoartelor financiare şi
în special a celor fiscale, modifi-
cările de ordin legislativ în
domeniul contabilităţii şi fiscali-
tăţii, aplicarea IFRS etc. Pregătim
o serie de evenimente dedicate
zilei profesionale a contabilului,
inclusiv organizarea, împreună
cu ACCA şi ASEM a conferinţei
ştiinţifice internaţionale cu tema
„Contabilitatea şi auditul în con-
textul integrării europene: reali-
zări şi aşteptări”, în cadrul căreia
vom dezbate subiecte legate de
dificultăţile aplicării IFRS-urilor şi
ISA-urilor în Republica Moldova
şi elaborarea noilor reglementări
contabile naţionale. 

Principala noastră preocupare
este punerea în practică a regu-
lamentului ACAP privind inspec-
ţia calităţii activităţii de audit.
Avem în vedere verificarea
implementării de către societăţi-
le de audit - membri ai ACAP - a
unui sistem intern de control al
calităţii, conform standardelor
clarificate ISQC 1 şi ISA 220, pen-
tru misiunile de audit al situaţii-
lor financiare ale entităţilor cu
care auditorul a încheiat con-
tracte de prestări servicii sau alte
misiuni efectuate în calitate de
auditor. Ne propunem, de ase-
menea, să elaborăm şi să publi-
căm ghiduri privind aplicarea
sistemului de control al calităţii,
să actualizăm baza de date cu
lucrări în domeniul contabilităţii
şi auditului, să punem bazele
unui forum pentru discuţii pro-
fesionale, să îmbunătăţim comu-
nicarea dintre ACAP şi membrii
săi, precum şi dintre ACAP şi
autorităţile de reglementare în
domeniu. 

A consemnat, 
Adriana Spiridon

interviu

13Anul 2 - 2/2013
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Principalele aspecte de luat în
considerare de către auditorul
financiar în ceea ce priveşte con-
tinuitatea activităţii entităţii
auditate sunt:

F Calitatea evaluării conducerii
entităţii auditate privind
continuitatea activităţii;

F Obţinerea şi evaluarea pro-
belor de audit în ceea ce pri-
veşte modul în care condu-
cerea evaluează continuita-
tea activităţii; 

F Formarea unei concluzii pri-
vind modul în care conduce-
rea evaluează continuitatea
activităţii; 

F Incertitudini semnificative
cu privire la evenimente sau
situaţii care pot arunca o
umbră de îndoială semnifi-
cativă asupra capacităţii
entităţii de a-şi continua
activitatea;

F Implicaţii ale incertitudinilor
semnificative de estimare şi
ale incertitudinilor semnifi-
cative multiple;

F Descrieri şi prezentări rele-
vante în situaţiile financiare
cu privire la continuitatea
activităţii;

F Aspecte privind forma
raportului de audit ce
urmează a fi emis.

CALITATEA EVALUĂRII

CONDUCERII ENTITĂŢII

AUDITATE PRIVIND

CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII

În conformitate cu cerinţele IAS
1 „Prezentarea situaţiilor finan-
ciare”, conducerea are responsa-
bilitatea de a face o evaluare pri-
vind capacitatea entităţii de a-şi
continua activitatea. 

Paragraful 24 al IAS 1 indică fap-
tul că gradul de analiză depinde
de circumstanţele fiecărui caz.
Dacă întreprinderea are un isto-
ric cu activitate profitabilă şi
acces facil la resurse financiare,
concluzia că principiul contabil
al continuităţii activităţii este
adecvat poate fi trasă fără o ana-
liză detaliată1.

Pentru multe entităţi,
condiţiile actuale de
piaţă au generat riscuri
ridicate în ceea ce pri-
veşte existenţa unor
incertitudini semnifica-
tive care ar putea arun-
ca o umbră de îndoială
asupra capacităţii enti-
tăţii de a-şi continua
activitatea.

Prezentul articol por-
neşte de la cerinţele
Standardului
Internaţional de Audit
(„ISA”) nr. 570 privind
principiul continuităţii
activităţii şi are scopul
de a asista auditorii
financiari în acest sens
atunci când planifică şi
execută un audit finan-
ciar în condiţiile curente
de piaţă.

Aspecte privind
principiul continuităţii

activităţii în cadrul
auditului situaţiilor

financiare
Clemente Kiss, 

Senior Manager - Audit,
KPMG România

1 IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”
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Din cauza condiţiilor de piaţă
actuale este necesară o analiză
mult mai detaliată cu privire la
continuitatea activităţii decât în
perioadele de dinainte de apari-
ţia crizei financiare. Astfel, con-
ducerea este nevoită să ia în
considerare o gamă largă de fac-
tori care ţin de profitabilitatea
curentă şi aşteptată, graficul de
rambursare a datoriilor şi sursele
potenţiale de finanţare alternati-
vă pentru a se asigura că princi-
piul continuităţii este adecvat.

OBŢINEREA ŞI EVALUAREA

PROBELOR DE AUDIT ÎN CEEA

CE PRIVEŞTE MODUL ÎN CARE

CONDUCEREA EVALUEAZĂ

CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII

Principiile care stau la baza eva-
luării conducerii privind conti-
nuitatea activităţii sunt următoa-
rele:

F Necesitatea de a judeca cri-
tic şi obiectiv planurile con-
ducerii şi ipotezele semnifi-
cative pentru ca auditorul
financiar să se poată asigura
că s-a ţinut cont de eveni-
mentele, condiţiile şi circum-
stanţele care afectează enti-
tatea auditată şi industria în
care aceasta activează; con-
ducerea va furniza suficiente
probe de audit pentru a
demonstra că principiul con-
tinuităţii activităţii este asi-
gurat;

F Importanţa menţinerii scep-
ticismului profesional atunci
când se evaluează afirmaţiile
conducerii; auditorul finan-
ciar nu se va baza pe aceste
afirmaţii şi reprezentări ale
conducerii fără a căuta
probe şi dovezi care să le
susţină şi fără să facă o anali-

ză critică a acestor afirmaţii;

F Experienţa trecută în obţine-
rea finanţărilor necesare nu
va reprezenta o probă de
audit adecvată şi suficientă.

Auditorul financiar va aplica
cunoştinţele şi informaţiile pe
care le are cu privire la un anu-
mit client specific, circumstanţe-
le acestuia şi ale industriei în
care acesta activează pentru a se
asigura cu privire la evaluarea
conducerii referitor la abilitatea
entităţii auditate de a-şi conti-
nua activitatea. Evaluarea inclu-
de consideraţii privind procesul
întreprins de către conducere în
elaborarea acestei evaluări,
incluzând aspecte referitoare la
experţii implicaţi în această eva-
luare, dacă este cazul, ipotezele
care stau la baza evaluării, pla-
nurile conducerii pentru acţiuni
viitoare şi dacă evaluarea:

F acoperă cel puţin 12 luni de
la data bilanţului;

F ia în considerare toate infor-
maţiile relevante pe care
auditorul financiar le-a luat
la cunoştinţă prin interme-
diul procedurilor de audit
efectuate;

F include ipoteze care sunt
realiste şi realizabile din per-
spectivele circumstanţelor în
care se află entitatea, sunt
consecvente cu mediul eco-
nomic general şi cu aspecte-
le menţionate în situaţiile
financiare;

F include informaţii care sunt
relevante pentru această
evaluare şi sunt dintr-o sursă
de încredere.

Atunci când evaluarea conduce-
rii include modele de previziuni
complexe, cum ar fi fluxuri de
numerar previzionate, auditorul

financiar va lua în considerare
dacă se poate baza pe sistemul
informaţional al entităţii audita-
te care generează aceste infor-
maţii. 

Auditorul financiar va determi-
na, de asemenea, dacă conduce-
rea a întreprins o analiză de sen-
zitivitate în ceea ce priveşte ipo-
tezele semnificative. Limitele
analizei de senzitivitate aplicate
vor fi luate în considerare cu
mare grijă, întrucât cele aplicate
în trecut ar putea să nu fie sufi-
cient de cuprinzătoare în condi-
ţiile curente de piaţă.

Ca urmare a rapidităţii şi a con-
secinţelor semnificative ale efec-
telor condiţiilor curente de piaţă,
auditorul financiar va planifica şi
va întreprinde proceduri adecva-
te cu privire la evenimentele
ulterioare.

FORMAREA UNEI CONCLUZII

PRIVIND MODUL ÎN CARE

CONDUCEREA EVALUEAZĂ

CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII

Auditorul financiar va lua în con-
siderare probele de audit obţi-
nute atunci când analizează eva-
luarea managementului privind
continuitatea activităţii şi îşi va
forma o concluzie în conformita-
te cu cerinţele paragrafului 23
ale IAS 1 „Prezentarea situaţiilor
financiare”, urmând sa ajungă la
una din cele trei concluzii pre-
zentate mai jos, în funcţie de cir-
cumstanţele specifice ale entită-
ţii auditate:

F Nu există incertitudini sem-
nificative care să determine
dubii privind continuitatea
activităţii;

F Există incertitudini semnifi-
cative cu privire la eveni-



2 IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” 
3 ISA 570 „Principiul continuităţii activităţii”

mente sau condiţii care pot
arunca o umbră de îndoială
semnificativă asupra princi-
piului continuităţii activităţii;

F Utilizarea principiului conti-
nuităţii activităţii nu este
adecvată2.

Auditorul financiar va lua în con-
siderare dacă în situaţiile finan-
ciare este făcută o prezentare
adecvată în funcţie de cerinţele
specifice ale cadrului de raporta-
re aplicabil (de ex: IFRS).

INCERTITUDINI

SEMNIFICATIVE CU PRIVIRE

LA EVENIMENTE SAU SITUAŢII

CARE POT ARUNCA O UMBRĂ

DE ÎNDOIALĂ SEMNIFICATIVĂ

ASUPRA CAPACITĂŢII

ENTITĂŢII DE A-ŞI CONTINUA

ACTIVITATEA

Când sunt identificate eveni-
mente sau condiţii care pot
arunca o umbră de îndoială
semnificativă asupra capacităţii
entităţii de a-şi continua activita-
tea, ISA 570 cere ca auditorul
financiar să întreprindă proce-
duri care să confirme sau să infir-
me existenţa unor incertitudini
semnificative.

O concluzie din care reiese exis-
tenţa unei incertitudini semnifi-
cative va fi tratată cu mare aten-
ţie întrucât, din acest moment,
în situaţiile financiare va fi făcută
o prezentare adecvată în acest
sens, iar în raportul auditorului
se va adăuga un paragraf de evi-
denţiere a problemei, care să
sublinieze existenţa unei incerti-
tudini semnificative referitoare

la evenimentul sau condiţia care
ar putea pune la îndoială în mod
semnificativ capacitatea entităţii
de a-şi continua activitatea şi va
atrage atenţia asupra notei din
situaţiile financiare care prezintă
acest aspect.

Paragraful 31 din ISA 570 men-
ţionează că o incertitudine sem-
nificativă există atunci când
impactul său potenţial este de o
asemenea magnitudine încât, în
opinia auditorului, este necesară
o prezentare explicită a naturii şi
implicaţiilor incertitudinii pentru
ca situaţiile financiare să nu
inducă în eroare utilizatorii3.

Evenimentele sau condiţiile
curente nu reprezintă o incerti-
tudine semnificativă în sensul
celor menţionate în paragraful
31 din ISA 570. A determina
dacă există o incertitudine sem-
nificativă va depinde de faptele
şi circumstanţele care afectează
fiecare entitate în parte.

IMPLICAŢII ALE

INCERTITUDINILOR

SEMNIFICATIVE DE ESTIMARE

ŞI ALE INCERTITUDINILOR

SEMNIFICATIVE MULTIPLE

v Incertitudine de esti-
mare semnificativă

Auditorul poate concluziona că
există o incertitudine semnifica-
tivă care depinde de evenimen-
te viitoare care nu sunt sub con-
trolul direct al entităţii, dar care
ar putea afecta situaţiile finan-
ciare. Presupunând că incertitu-
dinea este prezentată adecvat în
situaţiile financiare, auditorul
poate atrage atenţia asupra

aspectului menţionat în situaţiile
financiare prin adăugarea unui
paragraf de evidenţiere a incerti-
tudinii semnificative. În circum-
stanţe foarte rare este adecvată
utilizarea acestui tip de paragraf,
atunci când incertitudinea sem-
nificativă are o importanţă fun-
damentală în înţelegerea situa-
ţiilor financiare. De exemplu, în
condiţiile curente de piaţă acest
tip de circumstanţe apare în
cazul unei estimări semnificative
privind valoarea justă care impli-
că o incertitudine semnificativă
de estimare. Este important să
se reţină că un aspect poate fi
menţionat într-un paragraf de
evidenţiere în cadrul raportului
de audit numai dacă s-au obţi-
nut probe de audit suficiente şi
adecvate cu privire la faptul că
acest aspect nu a generat erori
semnificative în cadrul situaţiilor
financiare.

v Incertitudini semnifica-
tive multiple

Pot exista cazuri extreme când
se pot întâlni incertitudini multi-
ple care sunt semnificative pen-
tru situaţiile financiare, iar audi-
torul financiar consideră adecva-
tă imposibilitatea exprimării
unei opinii în loc să includă un
paragraf de evidenţiere în cadrul
raportului de audit. Această
situaţie apare în cazul în care
auditorul financiar concluzio-
nează că nu a obţinut probe de
audit suficiente şi adecvate pri-
vind fiecare incertitudine în
parte şi nu poate exprima o opi-
nie asupra situaţiilor financiare
din cauza potenţialelor efecte
cumulate ale incertitudinilor
asupra situaţiilor financiare.
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4 ISA 570 „Principiul continuităţii activităţii”

DESCRIERI ŞI PREZENTĂRI

RELEVANTE ÎN SITUAŢIILE

FINANCIARE CU PRIVIRE LA

CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII

Un aspect semnificativ privind
incertitudinile semnificative pri-
vind continuitatea activităţii este
faptul că în situaţiile financiare
se vor face descrieri şi prezentări
adecvate cu privire la aceste
aspecte. 

Dacă auditorul financiar consi-
deră calitatea acestor prezentări
şi descrieri din cadrul situaţiilor
financiare ca nefiind adecvată,
se va emite un raport cu rezerve
sau o opinie contrară în funcţie
de importanţa acestui aspect.

Paragraful 32 din ISA 570 men-
ţionează că în situaţia în care uti-
lizarea principiului continuităţii
este adecvată, dar există o incer-
titudine semnificativă, auditorul
ia în considerare dacă situaţiile
financiare:

(a) descriu în mod corespunză-
tor evenimentele sau condi-
ţiile principale care generea-
ză îndoieli semnificative asu-
pra capacităţii entităţii de 
a-şi continua activitatea şi
planurile conducerii de
abordare a evenimentelor
sau condiţiilor respective; şi

(b) prezintă în mod explicit că
există o incertitudine semni-
ficativă legată de evenimen-
te sau condiţii care pot arun-

ca o umbră semnificativă de
îndoială asupra capacităţii
entităţii de a-şi continua
activitatea şi, implicit, că s-ar
putea să se afle în imposibili-
tatea de a realiza activele şi
executa obligaţiile sale în
cursul desfăşurării normale a
activităţii sale4.

ASPECTE PRIVIND FORMA

RAPORTULUI DE AUDIT CE

URMEAZĂ A FI EMIS

În funcţie de concluzia la care
ajunge auditorul financiar cu pri-
vire la continuitatea activităţii, în
tabelul următor sunt prezentate
aspectele privind forma raportu-
lui de audit ce urmează a fi emis.
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ÎN FINAL, CÂTEVA

INFORMAŢII DE INTERES, 
LA TEMĂ

Consiliul Standardelor
Internaţionale de Audit şi
Asigurare (The International
Auditing and Assurance
Standards Board – IAASB) a emis
în luna mai 2011 lucrarea de
consultare „Îmbunătăţirea valorii
raportului de audit: Explorarea
opţiunilor în vederea schimbării”,
publicând în data de 22 iunie
2012 invitaţia la comentarii
„Îmbunătăţiri privind raportul de
audit”. Această invitaţie la
comentarii, include printre altele
şi introducerea unei afirmaţii
explicite privind continuitatea
exploatării. Astfel, invitaţia la
comentarii propune ca raportul
de audit să includă în mod expli-
cit afirmaţii privind faptul că:

F Auditorul a concluzionat că
utilizarea principiului conti-
nuităţii activităţii este adec-
vată; 

F Nu au fost identificate incer-
titudini semnificative privind
evenimente sau condiţii care
ar putea determina dubii
semnificative cu privire la
continuitatea activităţii enti-
tăţii respective.

Va fi cerută de asemenea şi o
descriere a responsabilităţilor

conducerii cu privire la continui-
tatea activităţii. 

Aceste afirmaţii se doresc a fi
implicite în raportul de audit
când nu există deja inclus un
paragraf de evidenţiere a unor
aspecte cu privire la continuita-
tea activităţii. 

Menţionăm că nu există propu-
neri de schimbare a procedurilor
pe care un auditor trebuie să le
efectueze cu privire la continui-
tatea activităţii.

1. Federaţia Internaţională a Contabililor (2009), Manual de standarde
internaţionale de audit şi control de calitate. Audit financiar 2009,
Coeditare CAFR-Editura Irecson, Bucureşti

2. Fundaţia Comitetului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate
– IASB, Standarde Internaţionale de Raportare Financiară. IFRS-2011, tra-
ducere: CECCAR, colecţia: Traduceri

3. IFAC (2011) – ISA 570 – Going Concern

BIBLIOGRAFIE
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SCURTĂ PREZENTARE

STANDARDUL INTERNAŢIONAL
PRIVIND SERVICIILE CONEXE
4400 (Fostul ISA 920) – MISIUNI
PE BAZA PROCEDURILOR CON-
VENITE PRIVIND INFORMAŢIILE
FINANCIARE are următoarea
structură: Introducere;
Obiectivul unei misiuni pe baza
procedurilor convenite;
Principiile generale ale unei
misiuni pe baza procedurilor
convenite; Definirea termenilor
unei misiuni; Planificarea;
Documentaţia; Proceduri şi
probe; Raportarea, precum şi
Anexa 1: Exemplu de scrisoare
pentru o misiune pe baza proce-
durilor convenite; Anexa 2:
Exemplu de raport al constatări-
lor efective în legătură cu dato-
riile comerciale.

Scopul acestui Standard
Internaţional privind Serviciile

Conexe (ISRS) este de a stabili
reguli şi de a oferi recomandări
cu privire atât la responsabilităţi-
le profesionale ale auditorului
atunci când se efectuează o
misiune pe baza procedurilor
convenite, privind informaţii
financiare, cât şi la forma şi con-
ţinutul raportului pe care audi-
torul îl emite în legătură cu o
astfel de misiune.

O misiune pe baza procedurilor
convenite poate presupune ca
auditorul să efectueze anumite
proceduri cu privire la elemente-
le individuale ale datelor finan-
ciare (de exemplu: datoriile
comerciale, conturile de creanţe,
cumpărările de la părţi afiliate şi
vânzări şi profituri ale unui seg-
ment al unei entităţi), la o com-
ponentă a situaţiilor financiare
(de exemplu, un bilanţ) sau chiar
la un set complet de situaţii
financiare.

STANDARDE APLICABILE

ÎN AUDITAREA FONDURILOR

EUROPENE

Se cuvine precizat că ISRS 4400
este folosit în România pentru
auditarea fondurilor europene,
fiind un serviciu de non asigura-
re. De fapt, misiunile de auditare
a fondurilor europene au venit
în România pe calea acestui ISRS
4400, dar şi pe calea ISA 800
„Considerente speciale - auditul
situaţiilor financiare întocmite în
conformitate cu cadrele genera-
le cu scop special” şi ISAE 3000
„Angajamentele de asigurare,
altele decât auditul sau revizui-
rea informaţiilor financiare afe-
rente perioadelor anterioare”,
acestea din urmă fiind servicii de
asigurare.

Prin aplicarea ISRS 4400 în audi-
tarea fondurilor europene nu
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În cadrul unei misiuni privind procedurile convenite, auditorul îşi fixează ca obiectiv
în condiţiile standardului aplicabil, respectiv ISRS 4400, efectuarea unor proceduri ce
ţin de natura unui audit în legătură cu care auditorul, entitatea auditată şi orice alte
entităţi îndreptăţite au convenit, urmând ca în final auditorul să prezinte un raport
asupra constatărilor efective.

Auditul fondurilor
europene 
structurale, 
proceduri 
convenite Alexandru Şuteu, 

auditor financiar
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este exprimată nicio asigurare,
utilizatorii rezultatului misiunii
de audit concretizate în Raportul
de audit urmând să aprecieze
procedurile şi concluziile. Dacă
ar fi să ne referim numai la
Programul Operaţional Regional
(POR), amintim că Autoritatea de
Management pentru Programul
Operaţional Regional (AMPOR)
2007-2013 a elaborat sub nr.
2183/14.01.2010 Instrucţiuni şi
termeni de referinţă pentru achi-
ziţionarea serviciilor de audit, în
care se menţionează care vor fi
procedurile agreate în privinţa
auditării proiectelor:

F Pe parcursul duratei de
implementare a proiectului
vor fi contractate două audi-
turi (un audit intermediar cu
ocazia rambursării de către
AMPOR a 50% din cheltuieli
şi un audit final). Auditurile
vor fi însoţite de Rapoartele
constatărilor factuale;

F Auditorul va verifica dacă
cheltuielile prezentate de
beneficiar (persoana care a
accesat fondul comunitar) în
cererea de rambursare inter-
mediară sau finală s-au făcut
în interesul proiectului şi
dacă acestea sunt corecte şi
eligibile;

F Auditorul îşi va planifica acti-
vitatea astfel încât verifica-
rea cheltuielilor să fie realiza-
tă efectiv (100%) şi să res-
pecte procedurile prevăzute.
De asemenea, auditorul va
menţiona în raportul său că
acesta a fost întocmit cu res-
pectarea termenilor de refe-
rinţă şi în conformitate cu
ISRS 4400;

F Auditorul va obţine pe baza
verificărilor dovezi suficiente
în vederea exprimării unei

opinii asupra realităţii, legali-
tăţii şi conformităţii cheltuie-
lilor efectuate de beneficiar;

F Auditorul are obligaţia să
dobândească o înţelegere
suficientă a termenilor şi
condiţiilor contractului de
finanţare prin analiza acestu-
ia şi a anexelor sale, precum
şi a celorlalte informaţii rele-
vante, şi prin verificări la
beneficiar.

Prin urmare, prin aplicarea ISRS
4400 în auditarea proiectelor de
accesare a fondurilor comunita-
re se constată că:

F nu este exprimată nicio asi-
gurare, persoanele cărora li
se adresează Raportul de
audit urmând să analizeze
procedurile şi concluziile
acestuia;

F Raportul este adresat exclu-
siv acelor părţi care au con-
venit asupra procedurilor
(agreate) ce trebuie efectua-
te – în cazul nostru
Autorităţii de Management
(AM) –  beneficiarului şi
celorlalte entităţi implicate
în amonte şi în aval.

De menţionat că:

F în cazul ISRS 4400 indepen-
denţa nu este o condiţie
obligatorie, aceasta nefiind
inclusă ca o condiţie în
acceptarea contractului de
audit. Dar în ce priveşte
misiunea trebuie să avem
independenţă, deci se poate
ca fratele să fie manager de
proiect, iar eu – auditor, dar
voi scrie acest lucru şi în
raport. În cazul ISA 800 şi ISA
3000 independenţa este
obligatorie;

F în cazul serviciilor pe ISRS
4400 nu exprimăm o opinie,
nu facem decât nişte consta-

tări ale muncii noastre. În
cazul ISA 800 trebuie să
ajungem la o concluzie;

F din punct de vedere al gra-
dului de asigurare ISA 800 şi
ISA 3000 prevalează ISRS
4400.

SERVICII DE ASIGURARE, ISA 800
– SITUAŢII FINANCIARE CU SCOP
SPECIAL presupune servicii de
asigurare: teste de detaliu -
documente justificative, inspec-
ţia fizică a activelor, observarea
proceselor, confirmări externe,
recalculare, proceduri analitice,
chestionare, controale interne.
ISAE 3000 – ALTE ANGAJAMENTE
DE ASIGURARE, presupune servi-
cii de asigurare: teste de detaliu -
documente justificative, inspec-
ţia fizică a activelor, observarea
proceselor, confirmări externe,
recalculare, proceduri analitice,
chestionare, controale interne. 

NON ASIGURARE, ISRS 4400 –
PROCEDURI CONVENITE presu-
pune: teste de detaliu - docu-
mente justificative, inspecţia fizi-
că a activelor, confirmări exter-
ne, recalcularea.

Procedura convenită – în speţă
ISRS 4400 – este o componentă
a situaţiilor financiare. 

Indiferent de misiunea pe care
ne desfăşurăm activitatea de
audit paşii sunt aceiaşi. Neexis -
tând o procedură specifică pen-
tru verificare, folosim GHIDUL
pentru un audit de calitate.

FONDURI, INSTITUŢII

CU ROL ÎN ADMINISTRAREA

FONDURILOR EUROPENE, 
Programe Operaţionale
Sectoriale şi Regionale

Fonduri: Finanţare nerambursa-
bilă fonduri structurale UE şi



idei, sugestii, experienţe

21Anul 2 - 2/2013

cofinanţare, surse publice naţio-
nale.

Instituţiile care au roluri în
administrarea fondurilor europe-
ne sunt: la nivel comunitar –
Comisia Europeană; Oficiul
European de Luptă Antifraudă
(OLAF); la nivel naţional –
Departamentul de Luptă
Antifraudă (DLAF), Autoritatea
de Audit (AA), Autoritatea de
certificare şi plată (ACP),
Autoritatea pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale
(ACIS), Autoritatea de
Management (AM), Organisme
Intermediare (OI) şi, în final,
beneficiarul.

Tipurile de verificări realizate
de autorităţi sunt: înaintea
aprobării proiectului (AM/OI), în
implementarea proiectului
(AM/OI, auditor financiar, AA,
ACP, DLAF/OLAF,CE), după finali-
zarea proiectului (AM/OI,AA,
DLAF/OLAF,CE).

Prin urmare, constatăm că inter-
venţia auditorului financiar este
în faza de implementare a pro-
iectului.

Programe Operaţionale
Sectoriale şi Regionale:
Programul Operaţional 
Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice
(POS-CCE), Programul
Operaţional Sectorial Transport
(POST), Programul Operaţional
Sectorial de Mediu 
(POS MEDIU), Programul
Operaţional Regional (POR),
Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POSDRU),
Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacitaţii
Administrative (PODCA),
Programul Operaţional 
Asistenţă Tehnică  (POAT).

AUDITAREA PROIECTELOR

Planificare, documentare,
proceduri, probe

Se întocmeşte câte un dosar de
audit pentru fiecare cerere de
rambursare auditată. Deschidem
dosarul cu o foaie de lucru în
prima etapă a cererii de rambur-
sare şi-l finalizăm la cererea fina-
lă de rambursare.

Pentru a ţine un pic sub control
piaţa, se cere ca fiecare cerere
de rambursare să aibă dosarul ei,
pentru a putea verifica auditorul
în orice moment, depinde de
programul de finanţare.

Ca principiu este mai bine să se
facă o verificare pe fiecare cerere
de rambursare în parte.

În ideea de a furniza un nivel de
onorariu orientativ, pentru audi-
tarea unei cereri de rambursare
s-ar putea solicita un buget de
50-60 de ore cu onorariul de 100
lei/oră. Rezultă că onorariul ar
trebui să fie de minimum 5.000
lei. Dar de multe ori auditorii
financiari se lovesc de următorul
fenomen: proiectele finanţate
din fonduri europene, accesate
în România, au consultanţi de
proiect care elaborează bugetele
de cheltuieli, alocând la partea
de consultanţă sume foarte mari
pentru ei înşişi şi sume mici sau
foarte mici pentru auditori. Este
o problemă care a fost semnala-
tă de noi în cadru formal sau
informal, dar la care, neexis-
tând un cadru legal, nu există
soluţie.

Obiectul angajamentului de
audit în cazul auditării unor pro-
iecte finanţate din fonduri
comunitare include:

F Auditarea cererilor de ram-
bursare a cheltuielilor (CRC);

Aceasta însemnând verificarea
tuturor informaţiilor necesare
pentru a confirma că cererile de
rambursare a cheltuielilor conţin
cheltuieli:

l Reale;

l Exacte;

l Legale;

l Eligibile.

De menţionat că independenţa
în cadrul procedurilor convenite
– ISRS 4400 – nu reprezintă o
condiţie obligatorie, cum spu-
neam şi mai sus, dar atunci când
este afectată, situaţia va fi men-
ţionată în raport. 

Principiile de etică, concretizate
în: integritate, obiectivitate,
competenţă, confidenţialitate,
conduită, standarde tehnice, tre-
buie respectate. Se vor respecta
principiile aplicabile privind pla-
nificarea şi colectarea probelor,
în speţă documentarea misiunii. 

Procedurile aplicabile folosite
vor fi: investigări, recalculări,
observarea la faţa locului,
inspecţii, obţinerea de confir-
mări. 

În efectuarea unei misiuni de
audit (PROCEDURI CONVENITE)
pentru proiecte de finanţare din
fonduri UE parcurgem următoa-
rele etape:

1. Cererea de informaţii;

2. Contractul şi scrisoarea de
misiune;

3. Etapa de preplanificare;

4. Etapa de planificare;

5. Etapa de verificare;

6. Etapa de finalizare.

Observăm că avem 27 de proce-
duri, descrise în cele ce urmează:
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Cererea de informaţii
(MODEL)

Cererea de informaţii este adap-
tată pe specificul activităţii fiecă-
rui proiect, respectiv al fiecărui
beneficiar.

Lista documentelor 
necesare 

Deoarece această listă nu este
exhaustivă, pot fi solicitate şi alte
documente faţă de cele menţio-
nate mai jos. Este de dorit ca aces-
te documente să fie disponibile
cât mai urgent posibil.

GENERAL

1. Contractul de finanţare cu
toate anexele . 

2. Copii ale adiţionalelor la
contractul de finanţare,
inclusiv modificările anexe-
lor (dacă este cazul)

3. Copii ale acordurilor de par-
teneriat (dacă este cazul)

4. Copii ale adiţionalelor la
acordul de parteneriat (dacă
este cazul)

5. Copii ale altor notificări către
Organismul Intermediar,
depuse până la data prezen-

tei cereri de informaţii. 

6. Copia notificării privind 
contul bancar utilizat 
pentru proiectul 
respectiv.

7. Anexa 2, respectiv Bugetul
detaliat pe solicitant, cât şi
pe parteneri la Contractul 
de finanţare – în format elec-
tronic

8. Formatul electronic al DOSA-
RULUI proiectului

9. Lista locaţiilor de implemen-
tare a proiectului.

10. Lista experţilor implicaţi în
derularea proiectului.

11. Declaraţie pe proprie răs-
pundere a Beneficiarului 
(SC_________________ SRL)

12. Rapoartele de activitate
lunare ale tuturor persoane-
lor implicate în derularea
proiectului.

RAPOARTE 

1. Contractele de prestări servi-
cii 

2. Procesele verbale de recep-
ţie şi Rapoartele de lucru
aferente serviciilor contrac-
tate

ACHIZIŢII 

1. Copia Notei justificative pen-
tru stabilirea procedurii de
atribuire;

2. Anunţ publicitar privind
achiziţia respectivă;

3. Documentaţia pentru 
ofertanţi privind atribuirea
contractelor de 
achiziţii;

4. Copia contractului de achizi-
ţie cu anexele respective
(dacă este cazul);

5. Copia procesului verbal de
recepţie a serviciilor /produ-
selor;

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE
PENTRU CHELTUIELI 
AFERENTE ACTIVITĂŢILOR 
SUBCONTRACTATE 
(EXTERNALIZAT, de exemplu,
DIRIGENŢIA DE ŞANTIER):

1. Cheltuieli aferente diverselor
achiziţii de servicii de specia-
lizare, pentru care beneficia-
rul nu are expertiza necesa-
ră, inclusiv managementul
proiectului şi consultanţa
juridică: contract+acte adi-
ţionale, factura fiscală,
garanţie de bună execuţie –
dacă este cazul, proces-ver-
bal de recepţie – dacă este
cazul, Raport de activitate
lunar pentru fiecare din acti-
vităţile externalizate, com-
pletat de către reprezentan-
tul legal al contractorului
responsabil de acele activi-
tăţi sau raportul de 
activitate lunar pentru 
fiecare dintre activităţile
externalizate complet de
către PFA – unde este 
cazul.

2. Copia OP-ului/chitanţei /dis-
poziţiei de plată – dacă este
cazul .
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DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE
PENTRU CHELTUIELI AFERENTE
TAXELOR 

1. Factura fiscală emisă de
instituţia abilitată/documen-
tul emis de instituţia abilita-
tă prin care se adevereşte
plata taxei;

2. Copia OP-ului/chitanţei /dis-
poziţiei de plată – dacă este
cazul

MENŢIONĂM CĂ:

- Beneficiarul ( SC _________ SRL)
trebuie să ţină o evidenţă contabi-
lă folosind conturi analitice dis-
tincte pentru PROIECT. Sistemul
contabil utilizat va fi în conformi-
tate cu legislaţia naţională în
vigoare.

Pentru a obţine o eficienţă maxi-
mă a timpului alocat misiunii vă
rugăm ca pentru orice nelămurire
faţă de cerinţele de mai sus să ne
contactaţi, oricând, la numărul:
______________________ sau
pe e-mail la adresa 
__________________________ .

AUDITOR PROIECT,
__________________________

BENEFICIAR PROIECT,
SC _____________________ SRL,

Data : ___________________”

Contractul şi scrisoarea 
de misiune

Contractul

Contractul, cel puţin din expe-
rienţa noastră, este impus de
client, mai mult decât atât este
impus de Autoritatea de
Management, având o formă
predefinită.

Scrisoarea de misiune

Odată cu semnarea contractului
este bine să întocmim şi o scri-
soare de angajament.

Este recomandat să avem o scri-
soare de angajament atunci
când avem un contract ale cărui
clauze nu le putem influenţa
(modifica) şi când facem un
audit de conformitate, aşa cum
este cazul auditării fondurilor
europene. De menţionat că în
alte ţări nu este nevoie şi de
contract atunci când avem sem-
nată o scrisoare de angajament,
numai în Româ nia se foloseşte şi
contractul.

Etapa de preplanificare

NOTĂ:

Pentru cererile de rambursare 
de până în anul 2010, în auditare
s-au folosit Normele Minimale
de Audit; începând cu anul 2011
toate auditurile privind fondurile
europene se fac folosind Ghidul
pentru un Audit de Calitate.

În etapa de preplanificare trebu-
ie să ne demonstrăm indepen-
denţa aplicând Secţiunea B2
(ISA 300 şi ISA 200) din GHID –
Acceptarea numirii sau a renu-
mirii (în fapt acceptarea misiunii)
care conţine teste, un chestionar
şi un tabel ce conţine CONSIDE-
RENTE ETICE, prin analiza căruia
se ia decizia dacă se acceptă sau
nu misiunea.

Din secţiunea B2, în auditul pro-
iectelor europene se aplică
numai TESTELE, nu se aplică şi
chestionarul. Dacă în tabel se
enumeră mai multe ameninţări,
se trec ameninţările în scrisoarea
de angajament şi se acceptă
misiunea.

Testele aplicabile de la secţiunea
B2 sunt: Testele 1,2,3,4,5 şi 16
din GHID.

Etapa de planificare

În această etapă sunt aplicabile
secţiunile B1, B3, B9, B10, B11 şi
C1 din GHID. 

NOTĂ:

Secţiunile B4 şi B5 nu sunt apli-
cabile pentru că facem verificare
100% şi nu eşantionare, însă
dacă s-ar fi cerut ca procent de
verificare, spre exemplu, 85% am
fi aplicat secţiunile B4 şi B5.
Secţiunea B6, revizuirea analitică
nu se aplică, revizuirea analitică
s-ar fi aplicat în situaţia în care
am fi avut comparaţii pe mai
mulţi ani, dar în acest caz nu
avem ce să comparăm pe mai
mulţi ani. Secţiunile B7 şi B8 nu
se aplică. Secţiunile B9 şi B10 se
aplică, sunt secţiuni care nu au
teste, ele fiind o listă de verifica-
re şi un formular care trebuie
semnate de echipa de audit.

MOD DE LUCRU:

v Secţiunea B1 – Planificarea
auditului
l Planul de audit – testul 1,

e un formular pe care tre-
buie să-l completăm, nu
se fac teste, se semnează
acest formular.

l Testul 1 – se aplică, vezi
B2

l Testul 2 – dacă au fost
probleme de etică, parte-
nerul pe probleme de
etică face verificarea, se
aplică.

l Testul 3 – dacă am întoc-
mit o scrisoare de angaja-
ment se aplică; se menţio-
nează la această secţiune
că s-a întocmit scrisoarea
de angajament, aceasta se
găseşte la referinţa x în
dosarul y.

l Testul 4 – se verifică
comunicarea de la ultima
cerere de informaţii.

l Testul 5 – nu se aplică.

l Testul 6 – cu ocazia orga-
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nizării primei întâlniri de
lucru cu clientul, vom
avea o probă semnată de
ambele părţi.

l Testul 7 – se aplică.

l Testul 8 – se aplică.

l Testul 9 – se aplică.

l Testele de la 10 la 18 au
legătură cu riscul şi nu se
aplică la verificarea 100%;
în situaţia în care s-ar fi
făcut eşantionare, s-ar fi
aplicat.

l Testul 19 – se aplică.

l Testul 20 – se aplică.

l Testul 21 – se aplică, exis-
tenţa afiliaţilor se docu-
mentează prin referenţie-
re la Declaraţiile conduce-
rii.

l Testele 22-26 – nu se apli-
că.

l Testul 27 – se aplică, se
obţin scrisori de confirma-
re ale terţilor. ATENŢIE: în
cadrul misiunilor de audit
financiar facem confirma-
rea soldului, în schimb, în
cazul auditării proiectelor
de finanţare europene se
face confirmarea rulajelor
(ISRS 4400).

l Testele 28-32 se aplică,
revizuirea se poate face
de către un coleg în cazul
în care suntem un cabinet
mic, care nu dispune
decât de un singur audi-
tor financiar.

v Secţiunea B3 – cunoaşterea
clientului
l Se ia fiecare test în parte,

aici fiind aplicabile numai
2-3 teste din cele 13 teste;
această secţiune se docu-
mentează printr-o anexă a
ISA 315, care se adaptează
pe ISRS 4400, parţial din

aceste puncte se aplică şi
în cazul auditării fonduri-
lor.

v Secţiunea B9 – acordul de
planificare a auditului
l Nu are teste, este un for-

mular pe care-l comple-
tează echipa de audit la
finalul planificării.

v Secţiunea B10 – lista de
verificare a informaţiilor
permanente
l Această secţiune nu are

teste, conţine un chestio-
nar în care auditorul
bifează dacă a obţinut
toate informaţiile despre
client, dacă s-au docu-
mentat secţiunile B1 şi
B10, bifăm documentarea
fără a avea teste.

v Secţiunea C1- Sisteme con-
tabile şi controale interne
l Confirmăm că am înţeles

sistemele contabile şi con-
troalele interne în vigoare,
prin revizuirea probelor
pe care le deţinem cu pri-
vire la aceste sisteme.

Etapa de verificare

Secţiunea D-U

Secţiunea D – imobilizări necor-
porale, uneori se aplică, alteori
nu;

Secţiunea E – imobilizări corpo-
rale, se aplică teste:

v Teste:

l Intrări ;

l Ieşiri;

l Achiziţii; 

l Se aplică testul de inspec-
ţie fizică (de făcut şi poze,
serii, numere de inventar,
se identifică eventualele
minusuri);

l Test de documente justifi-
cative;

l Verificăm şi amortizarea
atunci când se decontea-
ză amortizarea. 

Secţiunea F – investiţii, nu se
aplică.

Secţiunea G – stocul şi producţia
în curs, se aplică numai pentru
stoc.

Secţiunea H – debitori, se aplică
numai un test, două.

Secţiunea I – conturi la bănci şi
casa, se aplică.

Secţiunea J – creditori, se aplică:
l Scrisorile de confirmare se

fac pe rulaj şi nu pe sold;
l În audit există un princi-

piu: prevalenţa economi-
cului asupra juridicului.

Secţiunea K – taxe, se aplică cele
mai multe teste.

Secţiunea L – obligaţii, datorii,
contingente, se aplică eventual
un test, impozitul amânat nu se
aplică, pensii nu se aplică etc.,
testele de contingenţe nu se
aplică (se aplică parţial testul 7).

NOTĂ: Secţiunea L nu se mai
aplică dacă am făcut corect tes-
tele la celelalte secţiuni.

Secţiunea M – aspecte statutare,
capital, în principiu nu se aplică. 

Secţiunea N – vânzări şi venituri,
se aplică numai pentru comisio-
nul de la bancă.

Secţiunea O – achiziţii şi cheltu-
ieli, se aplică.

Secţiunea P – salarii, se aplică.

Secţiunea Q – contul de profit şi
pierdere, nu se aplică.

Secţiunea R – părţi afiliate, se
aplică prin declaraţia conducerii.

Secţiunile S,T şi U se aplică, mai
ales U.
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Etapa de finalizare
SECŢIUNEA A1-A15

Secţiunea A1 – copii ale situaţii-
lor financiare.

Secţiunea A2 – scrisoarea de
reprezentare semnată: nu are
teste, conţine declaraţiile condu-
cerii (ISA 580 adaptat pe princi-
piul fondurilor)

NOTĂ: Declaraţiile conducerii se
iau pe specificul auditării fondu-
rilor:
l V-am pus la dispoziţie docu-

mente.
l V-am pus la dispoziţie toate

informaţiile referitoare la
fraude.

l Etc.

Secţiunea A3 – lista de verificare
a aspectelor viitoare, NU se apli-
că.

Secţiunea A4 – revizuirea la cald,
se aplică (orice misiune ar fi,
revizuirea este obligatorie; dacă
lucrăm singuri, un alt coleg tre-
buie să facă revizuirea, acest
coleg trebuie să fie membru al
Camerei Auditorilor Financiari
din România), nu avem teste, cel
care face revizuirea va completa
un chestionar.

Secţiunea A5 – finalizarea audi-
tului, se aplică, responsabilii de
misiune vor trece prin celelalte
etape, se face „perierea” dosaru-
lui.

Secţiunea A6 – aspecte semnifi-
cative, se aplică parţial.

Secţiunea A7 – revizuirea scriso-
rii către cei însărcinaţi cu guver-
narea. (În această secţiune 
prezentăm aspecte de natură
operaţională). La fonduri 
putem atrage atenţia asupra
unor probleme care au apărut 
la licitaţii. 

CONCLUZIE: Secţiunea A7 este

aplicabilă şi atunci când ni se
impune un format de raport
care contravine cu ISRS 4400,
mai ales atunci când ni se impu-
ne un certificat de AUDIT. În
aceste situaţii vom face un
raport pe standardul ISRS 4400.

Secţiunea A8 – revizuirea scriso-
rii de reprezentare, se aplică.

Secţiunea A9 – sumarul erorilor,
dacă ar fi fost o misiune de audit
financiar, aici centralizam ajustă-
rile, în schimb la auditul fonduri-
lor europene centralizăm cheltu-
ielile neeligibile.

Secţiunea A10 – revizuirea situa-
ţiilor financiare, se aplică parţial
doar testul 1 sau testul 2, şi inte-
gral testul nr. 3; celelalte teste nu
sunt aplicabile.

Secţiunea A11 – revizuirea anali-
tică finală, nu se aplică (pentru
că nu avem comparabilitate). 

Secţiunea A12 – evenimente ulte -
rioare, în principiu nu se aplică.

Secţiunea A13 – continuitatea
activităţii, nu se aplică.

Secţiunea A14 – raportul de
audit, se aplică, dar interpretată
prin (de) cel care semnează
raportul. Se ia formatul de
raport din ISRS 4400 şi formatul
de raport predefinit de client şi
se semnează raportul (rapoarte-
le), numai că nu se numeşte
raport de audit, ci RAPORT DE
CONSTATĂRI efective (factuale).

Secţiunea A15 – nu se aplică.

CONCLUZIE:

Avem secţiuni care nu se aplică
deloc, majoritatea sunt secţiuni
aplicabile cu diverse teste.

NOTĂ:
l Dacă la entitatea căreia îi

audităm un Proiect de acce-
sare a fondurilor europene
avem şi un contract de audit

financiar, nu putem accepta
misiunea;

l Misiunea de audit financiar
nu poate fi combinată cu
niciun fel de audit de altă
natură;

l În niciun raport de audit nu
se dau nume de persoane, se
folosesc formulări de genul:
compartimentul X ar trebui
...; nu s-a ţinut contabilitatea
analitică a Proiectului...

În conformitate cu cerinţele
Autorităţii de Management pen-
tru POR, Lista indicativă a tipuri-
lor şi naturii dovezilor/probelor
de audit pe care auditorul le
poate obţine cu ocazia verificării
cheltuielilor include:
l Registrele contabile prevăzu-

te de Legea contabilităţii nr.
82/1991, cu modificările şi
completările ulterioare (în
format electronic şi/sau hâr-
tie) 

l Bugetul propriu al beneficia-
rului pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole şi alineate, 

l Balanţe de verificare analitice
şi sintetice (în format electro-
nic şi/sau hârtie) 

l Fişe de cont pentru opera-
ţiuni diverse (în format elec-
tronic şi/sau hârtie) 

l Note de contabilitate (în for-
mat electronic şi/sau pe hâr-
tie) 

l Dosarele achiziţiilor publice
constituite conform prevede-
rilor OUG nr. 34/2006, în
funcţie de tipul procedurilor
de achiziţie publică derulate
de către beneficiar 

l Contracte şi formulare de
comandă 

l Facturi
l Situaţii de lucrări şi situaţii de

plată
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l Procese verbale de recepţie
finale şi parţiale

l Procese verbale de punere în
funcţiune

l Note de recepţie şi constata-
re de diferenţe

l Extrase de cont şi ordine de
plată, contractul de muncă
încheiat între beneficiar şi
angajat;

l Decizia prin care angajatul
este desemnat să facă parte
din echipa de implementare
şi atribuţiile ce îi revin în
cadrul proiectului;

l Decizia internă prin care se
desemnează un alt angajat al
beneficiarului să efectueze
munca anterior efectuată de
angajatul în proiect; 

l Time-sheet-uri cu timpul
efectiv lucrat în cadrul pro-
iectului (inclusiv pentru con-
tractele de muncă part-time)
avizate de managerul de pro-
iect; state de salarii;

l Alte documente: bonuri de
consum, foi de parcurs, bilete
de transport, bonuri cantităţi
fixe carburant auto, ordine de
deplasare, liste de inventar,
fişa mijlocului fix etc.

RAPORTUL DE AUDIT 

Aşa cum se cere în ISRS 4400,
Raportul de audit trebuie să des-
crie scopul şi procedurile aplica-
bile asupra cărora părţile au con-
venit. 

Raportul de constatări factua-
le trebuie sa conţină:
l Titlul (ex. RAPORT FINAL DE

AUDIT cu privire la CON-
TRACTUL DE FINANŢARE prin
Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa
prioritară 4 „Sprijinirea dez-
voltării mediului de afaceri
regional şi local”, Domeniul
major de intervenţie 4.3.

„Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor” Nr.
xxxx/xx.xx.201x, COD SMIS
xxxxx)”

l Destinatarul (clientul) 
l Identificarea informaţiilor

financiare/non-financiare
asupra cărora au fost aplicate
procedurile convenite. 

l Identificarea scopului pentru
care s-au efectuat proceduri-
le convenite. 

l Descrierea procedurilor spe-
cifice efectuate. 

l Menţiuni privind indepen-
denţa. 

l Descrierea constatărilor efec-
tive. 

l Constatările efective, pe fie-
care procedură (obiectiv). 

l Data raportului. 
l Adresa şi semnătura audito-

rului. 

Raportul trebuie să conţină o
declaraţie despre: 
l Procedurile efectuate au fost

acelea asupra cărora s-a con-
venit cu clientul.

l Misiunea a fost efectuată în
conformitate cu ISRS 4400.

l Auditorul nu este indepen-
dent faţă de entitate (dacă
este relevant). 

l Procedurile efectuate nu con-
stituie nici audit, nici revizui-
re şi de aceea nu se exprimă
nicio asigurare.

l Dacă auditorul ar fi efectuat
proceduri suplimentare, un
audit sau o revizuire, ar fi
putut apărea alte probleme
care ar fi fost raportate. 

l Raportul este adresat în
mod strict acelor părţi care
au convenit asupra procedu-
rilor ce trebuie efectuate. 

l Raportul se referă numai la
elementele, conturile, pos-

turile sau informaţiile
financiare/nefinanciare
specificate şi la faptul că
acesta nu se extinde asupra
situaţiilor financiare ale enti-
tăţii, considerate în ansam-
blul lor (dacă este cazul). 

RAPORT DE AUDIT (model POR
- forma scurtă)

Obiectivul raportului

Angajamentul nostru a fost de a
realiza procedurile agreate cu
privire la verificarea cheltuielilor
efectuate în cadrul Contractului
de finanţare nr.xxxx/xx.xx.201x
semnat între S.C. _______ S.R.L,
adresa _________J _/_____/___,
cod fiscal CUI ______________,
cont bancar ________________,
deschis la __________________,
reprezentată prin ___________
______________________ cu
funcţia Administrator, şi
Autoritatea de Management
pentru POR. Acest lucru a impli-
cat realizarea anumitor proce-
duri specifice, ale căror rezultate
vor folosi AMPOR pentru a putea
formula concluzii proprii pe baza
procedurilor executate de noi.

Obiectul acestui angajament
este verificarea de către noi – în
calitate de auditor – a faptului că
sumele (cheltuielile) solicitate de
beneficiar în:

Cererea de rambursare nr.1, în
valoare de : _____________ lei;

Şi, respectiv, Cererea de rambur-
sare nr. 2 (finală), în valoare de :
______________lei.

pentru acţiunile finanţate prin
contractul de finanţare
nr.xxxx/xx.xx.201x au fost efec-
tuate, sunt exacte şi eligibile şi
impun transmiterea către 
beneficiar a Raportului cu 
privire la realizarea procedurilor
agreate.
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Scopul lucrării

Angajamentul nostru s-a realizat
în conformitate cu:
l Standardul Internaţional de

Audit (ISA) 500 – probe de
audit;

l Standardul Internaţional pri-
vind serviciile conexe („ISRS”)
4400 Angaja mente pentru
realizarea procedurilor agrea-
te privind informaţiile finan-
ciare emis de către Federaţia
Internaţională a Conta bililor
(„IFAC”) şi adoptat de către
Camera Auditori lor Financiari
din România;

l Codul etic emis de Federaţia
Internaţională a Contabililor
(IFAC);

l Deşi ISRS prevede că in de -
pendenţa nu este o ce rinţă
pentru angajamentele pri-
vind procedurile agreate, în
conformitate cu cerinţele
AMPOR, noi am respectat
cerinţele de independenţă
prevăzute de Codul Etic.

Aşa cum s-a solicitat, noi am rea-
lizat doar procedurile stabilite în
termenii de referinţă şi am
raportat constatările noastre fac-
tuale în Capitolul II al acestui
Raport.

Scopul acestor proceduri agrea-
te a fost stabilit de către
Autoritatea de Management şi
au fost realizate pentru a evalua
dacă cheltuielile solicitate de
beneficiar în cererile de rambur-
sare au fost realizate efectiv,
sunt exacte şi eligibile.

Sursele informaţiilor

Raportul cuprinde informaţii fur-
nizate de managementul benefi-
ciarului în legătură cu întrebările
specifice sau care au fost obţinu-
te sau extrase din sistemele
informatice şi contabilitatea
beneficiarului.

Constatări factuale

Cheltuielile totale care reprezin-
tă subiectul acestor verificări se
ridică la suma de xxx.xxx lei.
Această sumă este egală cu
suma totală a cheltuielilor rapor-
tate de beneficiar în cererile de
rambursare (prezentate în
anexe), astfel:
l xxx.xxx lei aferenţi cererii de

rambursare nr.1, din care xxx
lei cheltuieli neeligibile; 

l xxx.xxx lei aferenţi cererii de
rambursare nr.2,

l iar suma totală solicitată de
beneficiar spre rambursare,
faţă de suma totală eligibilă
de xxx.xxx lei, stabilită con-
form art. 3 şi art.4 din con-
tractul de finanţare, se ridică
la:

l xxx.xxx lei, din care xx.xxx lei
cheltuieli neeligibile, aşa cum
rezultă din cererile de ram-
bursare.

MENŢIUNE: Diferenţa dintre
suma de xxx.xxx lei alocată pro-
iectului prin contractul de finan-
ţare şi suma de xxx.xxx lei solici-
tată de beneficiar spre rambur-
sare – conform celor două cereri
de rambursare – este de xx.xxx
lei, care reprezintă economii
(sume eligibile necheltuite).

Pe baza verificărilor pe care le-
am realizat, s-au constatat
sume care să reprezinte chel-
tuieli neeligibile în valoare de:

xx.xxx lei, în afara TVA-ului în
valoare de xxx.xxx lei aferent
sumei de xxx.xxx lei, precum şi a
TVA-ului în valoare de xxx.xxx lei
aferent sumei de xx.xxx lei chel-
tuieli neeligibile. Valoarea aces-
tui TVA se înscrie în valoarea
PROIECTULUI, aşa cum este
aceasta menţionată în contrac-
tul de finanţare nr.
xxxx/xx.x.201x la art.3, col.5 din
tabelul aferent acestui articol,
adică în valoarea de xxx.xxx lei.

MENŢIUNE: Conform Anexei nr.
V, valoarea totală a TVA ar fi tre-
buit să fie xxx.xxx lei; diferenţa
de xx.xxx lei TVA o reprezintă
TVA-ul aferent sumei economisi-
te din cheltuielile eligibile în
valoare de xx.xxx lei.

Detaliile constatărilor noastre fac-
tuale, inclusiv Situaţia cheltuieli-
lor neeligibile, sunt prezentate în
Capitolul II al acestui Raport.

auditor financiar __________
xx.xx.201x”

Este important de reţinut că
nu există reţete unice privind
auditarea contractelor de
finanţare din fonduri europe-
ne privind proiectele imple-
mentate în România finanţa-
te din astfel de fonduri. În
cele de mai sus am încercat
să oferim un minim ghid în
legătură cu modul de derula-
re a unui audit privind proce-
durile convenite, respectiv
aplicarea ISRS 4400. 

Mareş, Gheorghe; Niculae, Dragoş Cătălin; Costinescu, Cristiana şi
Pitulice, Mihail George, Practica auditului intern privind fondurile publice
naţionale şi ale Uniunii Europene, Editura Contaplus, 2007.
CAFR, Ghid pentru un audit de calitate, 2012;
Ghid: Proceduri contabile aferente proiectelor cofinanţate din fonduri
europene structurale şi de coeziune, CCID, ediţia 2011.
IFAC, Reglementări internaţionale de audit, asigurare şi etică, Audit finan-
ciar 2008, volumul I şi II, coeditare CAFR-Irecson, ediţia 2009;
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INTRODUCERE

În august 2011 a apărut ediţia a
treia a Ghidului amintit, care a
fost elaborat pentru a promova
aplicarea ISQC 1. Scopul său este
să furnizeze un îndrumar de
implementare a unui sistem de
control de calitate pentru practi-
cienii de audit care exercită pro-
fesia de auditor financiar prin
întreprinderi mici şi mijlocii, res-
pectiv:

F Să susţină firma în dezvolta-
rea unui sistem de control al
calităţii;

F Să promoveze aplicarea
corespunzătoare a cerinţelor
de control al calităţii privind
misiunile de audit, revizuire
şi alte angajamente de asi-
gurare sau servicii conexe;

F Să furnizeze un document
de referinţă pentru pregăti-
rea în interiorul firmei.

Ghidul pune la dispoziţia profe-
sioniştilor modele de manuale
pentru organizarea controlului
de calitate la cabinete cu un sin-
gur profesionist de audit (sole
practitioner), care are angajaţi
neprofesionişti, precum şi la
cabinete care au între doi şi cinci
profesionişti. 

Prezentarea noastră reprezintă o
sinteză a modelului manualului
privind organizarea controlului
de calitate într-un cabinet de

În martie 2009, Comitetul pentru Practicienii Contabili Mici şi Mijlocii (Small and
Medium Practices Committee) din cadrul Federaţiei Internaţionale a Profesioniştilor
Contabili  (IFAC) a publicat Ghidul privind Controlul Calităţii pentru profesioniştii con-
tabili care sunt practicieni mici şi mijlocii.

Transpunerea în România a Directivei 43/2006/CE privind auditul statutar, prin O.U.G.
nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor
financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile,
presupune şi existenţa şi funcţionarea unor sisteme de asigurare a calităţii, organiza-
te de către Camera Auditorilor Financiari şi Consiliului pentru Supravegherea în
Interes Public a Profesiei Contabile. Pe lângă aceste cerinţe privind asigurarea calită-
ţii, în conformitate cu prevederile Standardului Internaţional privind Controlul
Calităţii (ISQC 1 - International Standard on Quality Control 1), firma de audit trebuie
să stabilească un sistem propriu de control al calităţii, în scopul obţinerii unei asigu-
rări rezonabile că firma şi personalul acesteia respectă standardele profesionale şi
cerinţele normative. În aceeaşi măsură, acest standard se conexează la prevederile
părţilor A şi B din Codul Etic al profesioniştilor contabili.

Sugestii pentru 
elaborarea unui

manual de control 
al calităţii pentru

practicienii contabili
mici şi mijlocii

Dr. Daniel Botez, 
auditor financiar, 

formator
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audit cu un singur profesionist1,
însoţită de unele comentarii.

DESPRE STRUCTURA ŞI

CONŢINUTUL MANUALULUI

Manualul, despre care accen-
tuăm că trebuie elaborat la nive-
lul fiecărui cabinet, este structu-
rat pe domeniile prevăzute de
ISQC1, respectiv pe elementele
sistemului de control al calităţii:
1. Responsabilitatea conducerii

privind calitatea în interiorul
firmei – descrie responsabili-
tăţile din firmă privind pro-
movarea unei culturi interne
orientată asupra controlului
de calitate.

2. Cerinţele relevante privind
etica – furnizează orientări
privind principiile fundamen-
tale care definesc etica profe-
sională.

3. Acceptarea şi continuarea
relaţiilor cu clienţii şi angaja-
mente specifice – furnizează
orientări privind politicile şi
procedurile de stabilire a cri-
teriilor corespunzătoare pri-
vind acceptarea noilor clienţi
şi continuarea relaţiilor cu
clienţii recurenţi. 

4. Resurse umane – furnizează
orientări cu privire la compo-
nentele resurselor umane cu
impact direct asupra politici-
lor şi procedurilor de control
de calitate.

5. Efectuarea angajamentului –
furnizează orientări privind
elementele implicate în efec-
tuarea angajamentului,
punând în evidenţă rolul res-
ponsabilului de misiune, pla-
nificare, supervizare şi revi-
zuire, consultanţă, rezoluţie şi
diferenţe de opinie, precum
şi efectuarea revizuirii contro-
lului de calitate. 

6. Monitorizarea – furnizează
orientări privind monitoriza-
rea politicilor şi practicilor
privind controlul calităţii,
incluzând programul de
monitorizare al firmei, proce-
durile de inspecţie, raportul
monitorului, examinarea şi
soluţionarea deficienţelor,
precum şi răspunsul la plân-
geri sau afirmaţii. 

7. Documentarea – furnizează
orientări privind cerinţele de
documentare atât la nivelul
angajamentului (incluzând
revizuirea controlului de cali-
tate al angajamentului), cât şi
la nivelul sistemului de con-
trol al calităţii al firmei.

În continuare vom prezenta con-
ţinutul minim al prevederilor din
cadrul fiecărei componente.

La început manualul ar trebui să
conţină un document care să
prezinte misiunea şi obiectivele
cabinetului de audit. 

RESPONSABILITATEA

CONDUCERII PRIVIND

CALITATEA ÎN INTERIORUL

FIRMEI

Auditorul financiar decide în
toate problemele „cheie” privind
practica profesională. De aseme-
nea, tot el îşi asumă responsabi-
litatea privind conducerea şi
promovarea culturii privind asi-
gurarea calităţii în cadrul firmei,
precum şi pentru întocmirea şi
menţinerea manualului privind
asigurarea calităţii şi orice alte
practici necesare, precum şi ghi-
duri privind asigurarea calităţii
angajamentelor.

De asemenea, auditorul finan-
ciar determină structura opera-
ţională şi de raportare. În plus, el

poate desemna persoane califi-
cate, pe o bază anuală sau perio-
dică, persoane(a) responsabile
pentru arhivarea dosarelor şi
efectuarea altor probleme admi-
nistrative legate de sistemul de
control al calităţii; oricum, ultima
responsabilitate privind aceste
funcţiuni îi revine auditorului
financiar. Orice persoană care îşi
asumă responsabilităţi şi îndato-
riri specifice trebuie evaluată şi
confirmată de către auditorul
financiar cu privire la deţinerea
unei experienţe suficiente şi
corespunzătoare, precum şi în
legătură cu abilităţile de a dispu-
ne pentru a îndeplini îndatoririle
ce îi revin.

În firmele de audit din România
auditorul financiar îşi asumă
toate responsabilităţile prevăzu-
te de standardele profesionale.
Însă, cu privire la responsabilită-
ţile privind controlul de calitate
există multe ambiguităţi şi
putem afirma că în majoritatea
firmelor de audit nu s-a format o
cultură internă. Mai mult, acest
proces se bazează pe cel puţin
două elemente obligatorii, care
în multe din firmele noastre lip-
sesc: existenţa unui manual de
proceduri privind controlul de
calitate şi planificarea anuală a
controlului de calitate, activitate
care nu ar trebui să ocupe mai
mult de o zi pe an. 

CERINŢE RELEVANTE

PRIVIND ETICA

Independenţa

Este cunoscut faptul că atât
auditorul financiar, cât şi persoa-
nele implicate în activitatea de
audit trebuie să fie independenţi
atât în fapt, cât şi în aparenţă.
Independenţa presupune menţi-
nerea pe toată durata angaja-

1 Traducerea aparţine autorului
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mentelor a prevederilor urmă-
toarelor referinţe:
F Codul Etic, secţiunile 290 şi

291;
F ISQC 1;
F Alte cerinţe relevante.

Dacă ameninţările la adresa
independenţei nu pot fi elimina-
te sau reduse la un nivel accep-
tabil prin aplicarea unor măsuri
corespunzătoare, este de datoria
auditorului financiar să elimine
activitatea, interesul sau relaţia
care creează ameninţarea sau să
refuze să continue angajamentul
(atunci când retragerea nu este
interzisă de lege sau reglemen-
tări). Personalul implicat într-o
misiune de asigurare confirmă
auditorului financiar că este
independent faţă de clientul
misiunii sau notifică auditorului
financiar orice ameninţare la
adresa independenţei, precum şi
cele mai bune măsuri care pot fi
luate. De asemenea, acest perso-
nal trebuie să notifice auditoru-
lui financiar dacă ei sau alţi
membri au furnizat clientului
orice servicii care pot conduce la
situaţia ca auditorul financiar să
nu poată finaliza angajamentul.

La solicitarea auditorului finan-
ciar, personalul implicat în
misiuni de asigurare trebuie să
ia toate măsurile necesare şi
posibile pentru reducerea orică-
rei ameninţări la un nivel accep-
tabil. 

Aceste acţiuni pot include :
F Încetarea calităţii de mem-

bru al echipei de misiune;
F Încetarea sau reducerea acti-

vităţilor specifice în angaja-
mentul respectiv;

F Eliminarea intereselor finan-
ciare sau evitarea acestora;

F Încetarea sau schimbarea
naturii relaţiilor personale
sau de afaceri;

F Transmiterea documentelor
activităţii pentru o revizuire
suplimentară de către un
profesionist extern sau alt
membru al echipei de misiu-
ne;

F Luarea oricărei alte măsuri
adecvate circumstanţelor.

Rotaţia personalului în misiuni
la entităţi de interes public 

Atunci când clientul de audit
este o entitate de interes public,
auditorul financiar şi persoana
responsabilă cu revizuirea con-
trolului calităţii misiunii sunt
implicaţi în această misiune cel
mult o perioadă de şapte ani,
după care nu mai pot fi implicaţi
în acea misiune pentru o perioa-
dă de cel puţin doi ani.

Câteva grade de flexibilitate pot
permite, în circumstanţe limita-
te, continuarea misiunii. În 
aceste cazuri, vor fi aplicate
măsuri de protecţie pentru a
reduce orice risc la un nivel
acceptabil. O măsură de protec-
ţie la nivelul minim ar trebui să
fie includerea revizuirii supli-
mentare a activităţii de audit de
către un coleg profesionist care
nu este implicat în echipa de
audit. Circum stanţele în care
rotaţia nu este posibilă trebuie
să nu permită altă posibilitate.
Când o ameninţare la adresa
independenţei implică auditorul
financiar sau persoana responsa-
bilă cu revizuirea controlului
calităţii misiunii şi este recuren-
tă, rotaţia va fi prima măsură
necesară. 

Conflictul de interese

Auditorul financiar şi personalul
implicat în misiuni de asigurare
au obligaţia să respecte preve-
derile secţiunii 220 din Codul
Etic. Aceştia trebuie să fie liberi
de orice interese, influenţe sau
relaţii cu privire la afacerile clien-
tului care le-ar afecta obiectivi-

tatea şi raţionamentul profesio-
nal. De asemenea, auditorul
financiar este responsabil pentru
dezvoltarea, implementarea,
conformitatea, funcţionarea şi
monitorizarea metodelor şi pro-
cedurilor stabilite pentru a asista
auditorul financiar şi persoanele
implicate în înţelegerea, identifi-
carea, documentarea şi exami-
narea conflictelor de interese şi
determinarea măsurilor cores-
punzătoare.

Măsurile luate de către auditorul
financiar, care are autoritatea
finală de a hotărî, pot include :
F Refuzul sau întreruperea ser-

viciului, angajamentului,
acţiunii;

F Determinarea şi punerea în
aplicare a procedurilor speci-
fice pentru examinarea
corespunzătoare a conflicte-
lor, protecţia informaţiilor
confidenţiale şi specifice
clientului;

F Documentarea corespunză-
toare a procesului, aplicarea
măsurilor de protecţie şi lua-
rea deciziilor sau recoman-
dărilor;

F Administrarea procedurilor
de disciplină şi sancţionarea
pentru neconformitate;

F Iniţierea şi punerea în aplica-
re a măsurilor de planificare
în măsură să asigure elimi-
narea situaţiilor conflictuale.

Clientul va fi notificat despre
interesul de afaceri sau activită-
ţile care reprezintă conflict de
interese, precum şi toate părţile
relevante în situaţia în care firma
de audit acţionează pentru mai
multe părţi, cu privire la modul
în care interesele lor se află în
conflict şi despre faptul că audi-
torul nu acţionează exclusiv
pentru oricare dintre clienţi. 
În toate aceste cazuri este nece-
sar să fie obţinut acordul clien -
tului.
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Confidenţialitatea

Auditorul financiar şi persoanele
implicate trebuie să protejeze şi
să păstreze confidenţialitatea
informaţiilor despre client, care
sunt protejate prin lege, autori-
tăţi de reglementare, secţiunea
140 din Codul Etic, politica fir-
mei şi înţelegerile avute cu clien-
tul. Informaţiile despre client şi
orice informaţii personale obţi-
nute în timpul derulării angaja-
mentului trebuie să fie dezvălui-
te sau utilizate numai în scopul
pentru care au fost colectate.
Auditorul financiar va comunica
politicile şi va asigura accesul la
informaţii cu privire la recoman-
dările, regulile şi interpretările
conţinute de manualul de con-
trol de calitate, documentaţiile
din alte firme (cum sunt materia-
lele de training), pentru pregăti-
rea personalului cu privire la
confidenţialitate.

ACCEPTAREA ŞI

CONTINUAREA RELAŢIILOR

PROFESIONALE CU CLIENŢII

Acceptare şi continuare

Auditorul financiar acceptă noile
angajamente sau continuă
angajamentele existente şi rela-
ţiile cu clienţii numai după ce o
procedură de revizuire a fost
efectuată. În situaţia în care,
după acceptarea sau continua-
rea unui angajament, auditorul
financiar obţine informaţii care,
dacă erau cunoscute anterior,
puteau conduce la refuz al anga-
jamentului, acesta trebuie să
hotărască dacă mai continuă
angajamentul şi dacă o evaluare
legală normală a poziţiei sale
asigură respectarea cerinţelor
profesionale, regulamentare sau
legale.

Noi clienţi

Documentarea privind noii
clienţi trebuie întocmită de 

către personalul implicat şi 
revizuită de auditorul financiar.
O evaluare a potenţialilor 
clienţi, autorizată, trebuie să 
preceadă orice ofertă adresată
unui client.  Odată ce a stabilit să
accepte un nou client, auditorul
financiar trebuie să studieze
cerinţele relevante privind etica
şi să întocmească o scrisoare de
misiune pentru a fi semnată de
noul client.

Încetarea relaţiei cu un client

Auditorul financiar trebuie să
aibă definit un proces care va fi
urmat atunci când a stabilit că
încetarea unui angajament este
necesară. Acest proces include
consideraţii cu privire la cerinţe-
le profesionale, reglementare
sau legale şi orice raportare care
trebuie întreprinsă.

Cu privire la relaţiile cu clienţii,
firmele mici de audit din
România trebuie să-şi evalueze
atitudinea în funcţie de natura
angajamentului şi fiecare client
în parte. Spre exemplu, o misiu-
ne de audit financiar la o socie-
tate cotată presupune o echipă
de misiune mai mare, precum şi
competenţele necesare pentru
această misiune. În acest caz,
majoritatea firmelor mici de
audit trebuie să apeleze la cola-
boratori. 

RESURSE UMANE

Recrutarea 

Auditorul financiar (şi, eventual,
persoana care se ocupă de
resursele umane) trebuie să sta-
bilească cerinţele în legătură cu
serviciile profesionale şi să se
asigure că potenţialii candidaţi
au capacitatea şi competenţele
necesare pentru a răspunde
nevoilor clienţilor. Această pro-
cedură presupune, uzual, eva-
luarea cerinţelor angajamentului
în fiecare perioadă calendaristi-

că, identificarea perioadelor de
vârf şi potenţialele insuficienţe
de personal.

Atunci când are intenţia să
angajeze personal, este de dorit
ca procedura să cuprindă cel
puţin următorii paşi:

F Verificarea competenţelor
academice şi profesionale şi
a documentelor şi referinţe-
lor care le atestă;

F Clarificarea eventualelor
perioade de timp neacoperi-
te prin prezentarea candida-
tului;

F Verificarea cazierului judi-
ciar;

F Clarificarea cu candidaţii a
cerinţelor firmei de audit de
a solicita declaraţii de inde-
pendenţă şi conflict de inte-
rese, anual şi pentru fiecare
angajament;

F Informarea candidaţilor des-
pre cerinţa de semnare a
unei declaraţii privind înţele-
gerea şi conformitatea cu
politica de confidenţialitate
a firmei.

Pregătirea profesională 
continuă

Auditorul financiar trebuie să
îndeplinească cerinţele minime
privind pregătirea profesională
continuă, aşa cum sunt definite
de către organismul profesional.
Auditorii din România trebuie să
se raporteze la prevederile
Hotărârii Consiliului CAFR nr.
263/2011 privind Programul de
pregătire profesională a audito-
rilor financiari şi a stagiarilor în
activitatea de audit financiar.

Stabilirea echipei de misiune

Auditorul financiar asigură stabi-
lirea echipei corespunzătoare
pentru fiecare angajament.
Responsabilităţile acestuia sunt
definite clar în manualul de pro-
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ceduri şi în modelele firmei.
Auditorul financiar este, de ase-
menea, responsabil pentru asi-
gurarea că persoanele care con-
duc angajamentul, cât şi echipa
de angajament în totalitate au
competenţele necesare pentru a
finaliza angajamentul în confor-
mitate cu standardele profesio-
nale şi sistemul de control de
calitate.

Aplicarea politicilor de control
de calitate

Cerinţele sistemului de control
al calităţii trebuie monitorizate
efectiv. Un proces de monitori-
zare este esenţial şi include pro-
ceduri de corecţie pentru necon-
formitate, indiferenţă, erori de
procedură, abuzuri sau eludare.

EFECTUAREA

ANGAJAMENTULUI

Cerinţele auditorului financiar
presupun ca angajamentele să
fie efectuate în conformitate cu
standardele profesionale şi cu
cerinţele legale şi reglementare
aplicabile.

Sistemele auditorului financiar
sunt stabilite pentru a furniza o
asigurare rezonabilă că persona-
lul implicat în angajament are o
planificare adecvată, supervizată
şi revizuită şi că raportarea cu
privire la angajament este cores-
punzătoare circumstanţelor.

Rolul auditorului financiar ca
responsabil de misiune

Responsabilul de misiune răs-
punde pentru semnarea rapor-
tului. Ca şef al echipei, el trebuie
să se asigure în legătură cu
următoarele aspecte:
F Calitatea în ansamblu pentru

fiecare angajament;
F Formarea unei concluzii cu

privire la conformitatea cu
cerinţele de independenţă

referitoare la client şi obţine-
rea informaţiilor cerute pen-
tru identificarea ameninţări-
lor la independenţă, luarea
măsurilor pentru elimina-
rea lor sau reducerea 
acestora la un nivel ac -
ceptabil şi asigurarea că
documentaţia necesară 
este completă;

F Asigurarea că procedurile
corespunzătoare privind
acceptarea şi continuarea
relaţiei cu clientul au fost
urmate şi că acele concluzii
rezultate sunt corespunză-
toare şi documentate;

F Asigurarea că echipa de
misiune are competenţele şi
abilităţile necesare, precum
şi timpul pentru efectuarea
misiunii în conformitate cu
cerinţele profesionale, regle-
mentare şi legale;

F Supervizarea şi/sau efectua-
rea angajamentului în con-
formitate cu standardele
profesionale şi cerinţele
legale şi regulamentare şi
asigurarea că raportul misiu-
nii este corespunzător situa-
ţiei identificate;

F Comunicarea către persoa-
nele „cheie” din manage-
mentul clientului şi cele
însărcinate cu guvernanţa a
rolului şi identităţii auditoru-
lui financiar, ca şef al misiu-
nii;

F Asigurarea, după revizuirea
documentării angajamentu-
lui şi discutarea cu echipa,
asupra faptului că există
probe suficiente şi adec-
vate care să susţină con -
cluziile;

F Asumarea responsabilităţii
pentru echipa de misiune
atunci când consultarea
altor specialişti este necesa-
ră în probleme dificile sau
complexe;

F Desemnarea persoanei
însărcinate cu revizuirea de
calitate a angajamentului,
discutarea problemelor sem-
nificative în timpul efectuării
angajamentului împreună
cu aceasta şi asigurarea că
raportul nu va fi datat înain-
te ca revizuirea să fie com-
pletă.

Consultarea

Pentru orice problemă semnifi-
cativă, dificilă sau complexă
identificată în cursul planificării
sau efectuării angajamentului,
auditorul financiar trebuie să
consulte persoane calificate în
problemă.

Când consultarea externă este
necesară, situaţia asupra căreia
se solicită consultanţa trebuie să
fie suficient documentată, furni-
zând toate detaliile pentru a
permite înţelegerea naturii con-
sultanţei, calificarea expertului
extern şi competenţele relevan-
te cerute.

Expertul extern trebuie să fie în
măsură să furnizeze un aviz. El
trebuie, de asemenea, să fie
independent faţă de client, liber
de conflicte de interese şi să
aibă un standard ridicat de
obiectivitate.

Revizuirea angajamentului din
punct de vedere al controlului
calităţii

Toate angajamentele trebuie să
fie evaluate în funcţie de criterii-
le stabilite de auditorul financiar
pentru a se determina când este
necesară o revizuire a misiunii
privind controlul de calitate.
Această evaluare trebuie făcută,
în cazul unui client nou, înainte
de acceptarea angajamentului,
iar în cazul unui client recurent
în timpul fazei de planificare.

Politica auditorului financiar tre-
buie să solicite o rezoluţie asu-
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pra tuturor problemelor ridicate
de revizuirea angajamentului
privind controlul calităţii înainte
de data raportului angajamentu-
lui respectiv.

O revizuire privind controlul cali-
tăţii este cerută înaintea datării
oricărui raport de audit al situa-
ţiilor financiare ale entităţilor
cotate. În orice alte situaţii când
revizuirea este aplicată, raportul
nu trebuie datat înainte de ter-
minarea acesteia.

Natura, perioada şi întinderea
unei revizuiri a angajamentului
privind controlul de calitate

Auditorul financiar trebuie să
revizuiască dosarul şi orice pro-
blemă identificată înainte de ter-
minarea revizuirii angajamentu-
lui privind controlul calităţii.
Decizia de a proceda la revizuire,
chiar dacă angajamentul răs-
punde la criterii, precum şi întin-
derea revizuirii depind de com-
plexitatea angajamentului şi ris-
curile asociate. O revizuire a
angajamentului privind contro-
lul calităţii nu diminuează res-
ponsabilitatea auditorului finan-
ciar privind angajamentul.

O revizuire privind controlul de
calitate trebuie să cuprindă cel
puţin următoarele elemente:
F O discuţie a punctelor

importante cu auditorul
financiar;

F O revizuire a situaţiilor finan-
ciare sau a altor informaţii şi
a raportului propus;

F Evaluarea modului în care
raportul propus corespunde
circumstanţelor;

F O revizuire a unui document
de lucru referitor la un raţio-
nament profesional semnifi-
cativ şi a concluziilor trase.

Pentru entităţile de interes
public (şi alte entităţi, dacă sunt
incluse în politica auditorului

financiar), revizuirea privind con-
trolul calităţii trebuie să constate:
F Evaluarea echipei de misiu-

ne cu privire la independen-
ţă;

F Dacă a fost efectuată consul-
tanţa necesară asupra pro-
blemelor ce au născut dife-
renţe de opinie sau alte pro-
bleme dificile sau complexe,
precum şi concluziile aceste-
ia;

F Dacă documentaţia selecta-
tă pentru revizuire reflectă
activitatea efectuată în rela-
ţie cu raţionamentele profe-
sionale utilizate drept suport
pentru concluzii.

Putem aprecia că pentru firmele
mici de audit misiunile de audit
la entităţi de interes public sunt
destul de rare. Chiar şi în acest
caz auditorul financiar trebuie să
stabilească, în cadrul politicii
proprii, proceduri de revizuire a
angajamentelor privind contro-
lul de calitate pentru alte misiuni
care se pretează la această revi-
zuire. Este cazul, spre exemplu,
al misiunilor de audit financiar la
societăţile cu risc ridicat sau al
altor misiuni de asigurare în
situaţia în care s-au identificat
ameninţări cu privire la indepen-
denţă.

Nu în ultimul rând, auditorii
financiari pot fi revizori de anga-
jamente privind controlul calită-
ţii pentru alţi colegi. 

MONITORIZAREA

Politicile şi procedurile de con-
trol de calitate sunt o compo-
nentă-cheie a sistemului de con-
trol intern al auditorului finan-
ciar. Monitorizarea constă, în pri-
mul rând, în înţelegerea siste-
mului de control şi determinarea
– prin interviuri, teste şi inspecţii
ale dosarelor – dacă şi în ce

măsură acest sistem de control
este efectiv operaţional. 

Programul de monitorizare

Responsabilitatea pentru moni-
torizarea aplicării politicilor şi
procedurilor de control de cali-
tate este separată de responsa-
bilitatea privind controlul de
calitate. Scopul programului de
monitorizare este să asiste audi-
torul financiar în obţinerea asi-
gurării rezonabile că politicile şi
procedurile controlului de calita-
te sunt relevante, adecvate şi
operaţional efective. 

Sistemul de monitorizare este
întocmit pentru a furniza audito-
rului financiar o asigurare rezo-
nabilă că este improbabil ca
abateri semnificative de la politi-
cile şi procedurile controlului de
calitate să apară, iar dacă apar –
că acestea sunt detectate.

Auditorul financiar şi personalul
implicat în misiune trebuie să
coopereze cu responsabilul pri-
vind monitorizarea.

Proceduri de inspecţie

Monitorizarea sistemului de con-
trol de calitate trebuie efectuată
periodic. Selectarea angajamen-
telor pentru inspecţie trebuie
făcută anual, stabilind durata
ciclului de inspecţie la trei ani. 

Monitorul va lua în considerare
rezultatele monitorizării prece-
dente, natura şi întinderea auto-
rităţii transmise personalului
implicat în angajament, natura şi
complexitatea practicii auditoru-
lui financiar şi riscurile specifice
asociate cu clientul.

Auditorul financiar îl va instrui
pe monitor să întocmească
documentaţia corespunzătoare
inspecţiei, care va cuprinde
următoarele aspecte:
F O evaluare a conformităţii cu

standardele profesionale şi
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cerinţele legale şi reglemen-
tare;

F Rezultatele evaluării siste-
mului de control al calităţii;

F O evaluare a modului în care
auditorul financiar a aplicat
corespunzător politicile şi
procedurile de control al
calităţii;

F O evaluare a modului în care
raportul emis corespunde
circumstanţelor;

F Identificarea oricăror defi-
cienţe, a efectului lor şi
adoptarea unei decizii cu
privire la acţiunile suplimen-
tare necesare;

F O prezentare sintetică a
rezultatelor şi concluziilor
(transmisă auditorului finan-
ciar) împreună cu recoman-
dările privind acţiunile
corective.

Auditorul va avea o întâlnire cu
monitorul (împreună cu perso-
nalul necesar) pentru a revizui
raportul şi a decide acţiuni
corective sau modificările care
trebuie făcute sistemului, rolului
şi responsabilităţii, acţiuni disci-
plinare şi alte probleme.

DOCUMENTAREA

Documentarea politicilor şi
procedurilor firmei

Auditorul financiar menţine poli-
tici şi proceduri specifice privind
documentaţia cerută pentru
toate angajamentele sale, în
general, stabilite într-un manual
de proceduri al firmei.

Documentaţia trebuie să asigure
probe suficiente şi adecvate pri-
vind:
F Respectarea fiecărui element

al sistemului de control de
calitate;

F Susţinerea fiecărui raport de
revizuire emis, conformitatea
cu standardele profesionale

şi cerinţele legale şi regle-
mentare, împreună cu pro-
bele că revizuirea angaja-
mentului privind controlul
de calitate a fost finalizată la
data sau înainte de data
raportului.

Documentarea revizuirii misiu-
nii privind controlul de calitate

Pentru fiecare angajament pro-
fesional al auditorului financiar
supus revizuirii privind controlul
de calitate trebuie completată
documentaţia standardizată,
care cuprinde probe referitoare
la următoarele aspecte:
F Un profesionist calificat

extern a efectuat proceduri-
le de revizuire;

F Revizuirea a fost finalizată la
data sau înainte de data
raportului misiunii;

F Concluziile că procesul de
revizuire a fost finalizat;

F Faptul că nu există probleme
nerezolvate în atenţia per-
soanei care a efectuat revi-
zuirea, care ar putea condu-
ce la concluzia că angaja-
mentul nu a fost efectuat în
conformitate cu standardele
profesionale şi cerinţele
legale.

Acces la dosar şi păstrare

Auditorul financiar trebuie să
stabilească politici şi proceduri
pentru a putea asigura confiden-
ţialitatea, păstrarea în siguranţă,
integritatea, accesibilitatea şi sal-
varea documentelor misiunii.
Aceste politici includ cerinţele
privind păstrarea stabilite de sta-
tut sau reglementări, pe o pe -
rioadă suficientă pentru respon-
sabilităţile auditorului financiar.

CONCLUZII

Pentru aplicarea Standardului
Internaţional privind Controlul
de Calitate 1 – ISQC 1 privind

organizarea sistemului de con-
trol al calităţii în interiorul firmei,
firmele de audit mici şi mijlocii
din România au obligaţia să se
conformeze unor cerinţe mini-
me care includ:
F Elaborarea unui manual pri-

vind controlul de calitate; 
F Planificarea intervenţiilor

privind evaluarea asigurării
calităţii în timpul unui an;

F Selectarea angajamentelor
care vor fi supuse procedurii
de revizuire privind controlul
de calitate;

F Colaborarea cu alţi colegi
pentru stabilirea persoanei
care va efectua revizuirea
angajamentelor supuse revi-
zuirii privind controlul de
calitate;

F Asigurarea documentaţiei
corespunzătoare privind
revizuirile efectuate şi arhi-
varea acesteia. 

Ghidul care conţine modelele de
manuale privind organizarea
controlului de calitate la practi-
cienii mici şi mijlocii poate fi
accesat gratuit pe site-ul
www.ifac.org. 

Standardul Internaţional de
Controlul Calităţii 1 – „Controlul
calităţii pentru firmele care efec-
tuează servicii de audit şi revi-
zuiri ale informaţiilor financiare
istorice, precum şi alte misiuni
de asigurare şi servicii conexe”,
în Manual de Standarde
Internaţionale de Audit şi
Asigurare şi Control de Calitate.
Audit Financiar 2009, Editura
Irecson, Bucureşti, 2009

Small and Medium Practices
Committee, Guide to Quality
Control for Small-and-Medium-
Sized Practices, Third Edition,
www.ifac.org/

Codul Etic al profesioniştilor con-
tabili, Ediţia 2010, Editura
Irecson, Bucureşti, 2010
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INTRODUCERE

Începând cu anul 2012 băncile au început să apli-
ce IFRS în contabilitatea curentă. Ulterior, prin
Ordinul 881/2012 al Ministerului Finanţelor
Publice s-a specificat că societăţile ale căror valori
sunt cotate pe o piaţă reglementată au şi ele obli-
gaţia aplicării IFRS. În cazul acestor entităţi, aplica-
rea IFRS s-a făcut (mai corect spus, se face) prin
conversia rapoartelor financiar-contabile (prin
conversia balanţelor de verificare) obţinute în
urma utilizării reglementărilor contabile româneşti
în cursul anului 2012 (în general entităţile afectate
au aplicat OMFP 3055/2009 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene), urmând ca abia din anul 2013 aplica-
rea IFRS să se facă şi în contabilitatea curentă.

Pentru aceste entităţi care intră sub incidenţa
OMFP 881/2013 primul an de aplicare a IFRS este
2012. Data trecerii la IFRS va fi 1 ianuarie 2011.
Aceste societăţi s-au văzut puse în faţa cerinţei de
a retrata informaţiile financiare raportate utilizato-

rilor conform reglementărilor româneşti pentru a
le aduce în forma cerută de IFRS 1 Adoptarea pen-
tru prima dată a IFRS. Această recalculare a valori-
lor raportate poate avea – şi în unele cazuri are –
implicaţii fiscale. Câtă vreme retratarea se face fără
a presupune plata de impozite suplimentare sau
obţinerea de deduceri suplimentare către bugetul
de stat, în cele mai multe cazuri apar impozite
amânate.

Obiectivul IAS 12 Impozite amânate este de a pres-
crie tratamentul contabil pentru impozitul pe pro-
fit, mai precis modul în care se contabilizează con-
secinţele fiscale curente şi viitoare ale recuperă-
rii/decontării viitoare a valorii contabile a active-
lor/datoriilor recunoscute în situaţia poziţiei finan-
ciare, precum şi a tranzacţiilor perioadei curente
care sunt recunoscute în situaţiile financiare. 

În România, metoda de contabilizare a impozitului
pe profit utilizată de OMFP 3055/2009 este meto-
da impozitului exigibil. Cu alte cuvinte, cheltuiala
cu impozitul pe profit recunoscută în situaţiile

Aplicarea 
IAS 12 Impozite
amânate
– o încercare dificilă
la început de drum
În acest articol ne-am propus să prezentăm principalele prevederi ale IAS 12 Impozite
amânate, precum şi efectul legislaţiei fiscale asupra impozitelor amânate în cazul
societăţilor care au trecut la aplicarea IFRS (Standarde Internaţionale de Raportare
Financiară) în contabilitatea curentă. IAS 12 este considerat a fi un standard destul de
dificil de aplicat în practică, iar impozitele amânate reprezintă o provocare pentru
auditor, care trebuie să cunoască în egală măsură şi reglementările fiscale aplicabile
entităţii pentru a putea decide în ce măsură ele sunt prezentate corect în situaţiile
financiare.

Mirela Păunescu, 
ACCA, lect. dr. ASE

auditor, consultant fiscal
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financiare este egală cu impozitul de plată deter-
minat pentru perioada respectivă. O astfel de
metodă contrazice conceptul contabilităţii de
angajamente, ce presupunea recunoaşterea veni-
turilor şi cheltuielilor atunci când sunt îndeplinite
criteriile de recunoaştere şi nu atunci când se plă-
tesc sau se  încasează sumele. 

Pe de altă parte, conform OMFP 3055/2009 există
un cont (contul 1516 Provizioane pentru impozite)
în care societatea poate înregistra sumele viitoare
de plată datorate bugetului de stat, în condiţiile în
care sumele respective nu sunt reflectate ca dato-
rie în relaţia cu statul. Exemplele pe care le oferă
OMFP 3055/2009 pentru constituirea provizioane-
lor pentru impozite privesc diferenţele de impozi-
te rezultate din operaţiuni de control nefinalizate,
impozitele pentru care entitatea are deschise pro-
cese în instanţă, rezerve din facilităţi fiscale sau
alte rezerve pentru care în legislaţia fiscală există
prevederi referitoare la impozitarea acestora.
Totuşi, chiar dacă acceptăm că în acest cont se pot
înregistra sume similare ca natură a datoriilor de
impozit amânat, există un dezechilibru generat de
imposibilitatea recunoaşterii creanţelor de impozit
amânat. Prin urmare, trecerea la aplicarea IFRS va
aduce diferenţe semnificative cel puţin în ceea ce
priveşte recunoaşterea impozitelor amânate. 

Conform IAS 12 este inerent ca în recunoaşterea
unui activ sau a unei datorii să se aştepte să recu-
pereze sau să deconteze valoarea contabilă a acti-
vului sau datoriei. Dacă este probabil ca recupera-
rea sau decontarea acestei valori contabile să ducă
la efectuarea unor plăţi viitoare mai mari (sau mai
mici) privind impozitele decât ar fi valoarea aces-
tora dacă o asemenea recuperare sau decontare
nu ar avea consecinţe fiscale, entitatea trebuie să
recunoască o datorie (sau o creanţă) privind impo-
zitul amânat, cu anumite excepţii.

PRINCIPALELE PREVEDERI ALE IAS 12
IAS 12 Impozite amânate defineşte două noţiuni
distincte, chiar dacă ele depind una de alta.
Acestea sunt: profitul contabil – ce se determină
ţinând cont doar de regulile de recunoaştere pre-
văzute de IFRS – şi profitul impozabil sau fiscal, ce,
evident, se determină în funcţie de regulile fiscale.
Această separare pare logică atâta timp cât reguli-
le de recunoaştere a veniturilor şi cheltuielilor, res-
pectiv a sumelor impozabile şi deductibile sunt

total diferite pentru raportarea în situaţiile finan-
ciare faţă de cea în scop fiscal. O astfel de separare
ajută la creşterea calităţii informaţiei degajate de
situaţiile financiare, dar presupune costuri mai
crescute legate de dubla evidenţă. Practic, regula
fiscală nemaifiind atât de legată de cea contabilă,
societăţile nu vor mai avea motive să încalce prin-
cipiile şi regulile contabile sau să ţină cont la stabi-
lirea lor primordial de cele fiscale. 

Ideea de bază din IAS 12 este că atunci când există
diferenţe temporare între baza fiscală şi valoarea
contabilă a unui activ sau ale unei datorii, apar şi
impozitele amânate (cu puţine excepţii). Baza fis-
cală a unui activ sau a unei datorii este valoarea
atribuită acelui activ sau acelei datorii în scopuri
fiscale. Spre exemplu, dacă din punct de vedere
fiscal societatea a dedus o sumă reprezentând
amortizarea fiscală mai mare decât cea înregistra-
tă în contabilitate (utilizată pentru a determina
valoarea net contabilă în situaţiile financiare), baza
fiscală a activului va fi diferită de valoarea lui con-
tabilă. Totuşi, diferenţa se va resorbi la momentul
recunoaşterii activului, ca atare este o diferenţă
temporară ce generează impozite amânate.

Viziunea IAS 12 este diferită în mare măsură de
modul în care gândeam impozitul pe profit.
Aceasta deoarece, automat, ideea de impozit era
asociată cu venituri sau cheltuieli, ori, conform IAS
12, elementele ce nasc impozite sunt activele şi
datoriile. Până la urmă este o viziune echivalentă
dacă ne gândim că majoritar veniturile şi cheltuie-
lile se recunosc simultan cu o creştere sau descreş-
tere de active şi datorii.

Diferenţele temporare sunt acele diferenţe apăru-
te între valoarea contabilă a unui activ sau a unei
datorii din situaţia poziţiei financiare şi baza sa fis-
cală. Diferenţele temporare pot îmbrăca forma fie
a unor: 

(a) diferenţe temporare impozabile, care sunt
acele diferenţe temporare ce vor avea drept
rezultat valori impozabile la determinarea pro-
fitului impozabil al perioadelor viitoare; 

fie a unor 

(b) diferenţe temporare deductibile, care sunt
acele diferenţe temporare ce vor avea drept
rezultat valori deductibile la determinarea pro-
fitului impozabil al perioadelor viitoare atunci
când valoarea contabilă a activului sau a dato-
riei este recuperată sau decontată.
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Datoriile privind impozitul amânat sunt valorile
impozitului pe profit plătibile în perioadele conta-
bile viitoare cu privire la diferenţele temporare
impozabile. 

Spre deosebire de datorii, creanţele privind impo-
zitul amânat sunt  valorile impozitului pe profit
recuperabile în perioadele contabile viitoare, cu
privire la: 

(a) diferenţele temporare deductibile; 

(b) reportarea pierderilor fiscale neutilizate; şi 

(c) reportarea creditelor fiscale neutilizate. 

Conform definiţiilor date de IAS 12, cheltuiala cu
impozitul este suma agregată privind impozitul
curent (practic impozitul pe profit plătibil într-o
anumită perioadă) şi cel amânat inclusă în deter-
minarea profitului sau a pierderii pentru o perioa-
dă. În egală măsură putem avea într-o perioadă
venit din impozitul pe profit (ceea ce pe normele
naţionale era imposibil).

BAZA FISCALĂ VS. VALOAREA CONTABILĂ

Baza fiscală a unui activ reprezintă valoarea care
va fi deductibilă în scopuri fiscale din orice benefi-
ciu economic impozabil care va fi generat pentru
o entitate atunci când aceasta recuperează valoa-
rea contabilă a activului. Dacă aceste beneficii
economice nu vor fi impozabile, atunci baza fisca-
lă a activului este egală cu valoarea sa contabilă.

Ca regulă, dacă valoarea contabilă a unui activ
este mai mare decât baza sa fiscală şi dacă sunt
îndeplinite condiţiile de recunoaştere, va fi gene-
rată o diferenţă temporară deductibilă şi se va
recunoaşte o creanţă privind impozitul amânat.
Dacă valoarea contabilă a unui activ este mai mică
decât baza sa fiscală şi dacă sunt îndeplinite con-
diţiile de recunoaştere, va fi generată o diferenţă
temporară impozabilă şi se va recunoaşte o crean-
ţă privind impozitul amânat. 

Spre exemplu, dacă pentru un activ imobilizat cu
valoarea contabilă brută de 100.000 lei, egală cu
baza fiscală iniţială, amortizarea contabilă cumula-
tă este de 30.000 lei, iar cea fiscală (suma dedusă
anterior) – în valoare de 20.000 lei, apar diferenţe
temporare deductibile, aceasta deoarece valoarea
contabilă netă este de 70.000 lei, iar cea fiscală de
80.000 lei. Dacă societatea ar vinde acum activul
în scopuri fiscale, ar putea deduce suma de 80.000

lei, dar în contabilitate ar recunoaşte o cheltuială
de 70.000 lei.

Dacă o societate constituie pentru o creanţă cu
valoare brută de 20.000 lei o ajustare pentru
deprecierea valorii de 50%, dar în scop fiscal doar
30% este deductibilă, valoarea contabilă netă a
creanţei este de 10.000 lei, dar baza fiscală – de
14.000 lei. Ca atare, dacă societatea intenţionează
să aştepte falimentul clientului, apar diferenţe
temporare deductibile (în viitor, societatea va
putea deduce o sumă de 70% din valoarea crean-
ţei, dar va recunoaşte pe cheltuieli doar 50%).

Baza fiscală a unei datorii este valoarea sa contabi-
lă minus orice sumă care va fi deductibilă în sco-
puri fiscale în ceea ce priveşte respectiva datorie
în perioadele contabile viitoare. În cazul venituri-
lor care sunt încasate în avans, baza fiscală a dato-
riei astfel rezultate este valoarea sa contabilă,
minus valoarea veniturilor ce nu vor fi impozabile
în perioadele viitoare.

Dacă valoarea contabilă a unei datorii este mai
mică decât baza sa fiscală şi dacă sunt îndeplinite
condiţiile de recunoaştere, va fi generată o dife-
renţă temporară deductibilă şi se va recunoaşte o
creanţă privind impozitului amânat. Dacă valoarea
contabilă a unui activ este mai mică decât baza sa
fiscală şi dacă sunt îndeplinite condiţiile de recu-
noaştere, va fi generată o diferenţă temporară
impozabilă şi se va recunoaşte o creanţă privind
impozitul amânat. 

Spre exemplu, societatea a constituit un provizion
pentru litigii în sumă de 5.000 lei, dar acest provi-
zion nu va fi deductibil decât la momentul hotărâ-
rii judecătoreşti. Valoarea contabilă netă a datoriei
este de 5.000 lei, dar baza sa fiscală este 0. Prin
urmare, apare o diferenţă temporară deductibilă
în suma de 5.000 lei.

În cazul elementelor ce nu au impact fiscal (dife-
renţe permanente între baza fiscală şi valoarea
contabilă), impozitele amânate nu trebuie recu-
noscute. Situaţia se poate analiza ca neexistând
diferenţe între valoarea contabilă sau baza fiscală
sau ca existând diferenţe, dar care generează
impozit amânat la cota 0 impozit pe profit.

Spre exemplu, societatea recunoaşte dreptul său
la dividende în sumă de 50.000 lei, dividende ce
vor fi primite de la o societate românească. Aceste
sume, indiferent de data încasării, sunt neimpoza-
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bile cu impozitul pe profit. Prin urmare, nu vom
avea impozite amânate.

Diferenţele temporare nasc impozite amânate,
determinate prin aplicarea cotei de impozit pe
profit (în România - 16%) la valoarea lor. Să ilus-
trăm cu câteva exemple luate din situaţia actuală.

Exemplu:  Societatea BB a achiziţionat o maşină pe
care a plătit 120.000 lei. Durata de viaţă estimată -
5 ani. Durata de amortizare fiscală – 5 ani. Profitul
brut după cheltuiala cu amortizarea este de
500.000 lei. Din punct de vedere fiscal, conform
OUG 8/2013, amortizarea este deductibilă în sumă
de 1.500 lei /lună, adică 18.000 lei pe an.
Presupunem că imediat la începutul anului 4 mij-
locul fix este vândut cu 55.000 lei. Societatea nu a
ţinut cont de valoarea reziduală în determinarea
amortizării contabile.

Amortizarea anuală în contabilitate va fi egală cu
24.000 lei anual, dar, din punct de vedere fiscal,
amortizarea fiscală va fi de 18.000 lei. În opinia
noastră, la momentul vânzării societatea va putea
deduce integral valoarea neamortizată din punct
de vedere fiscal (cu alte cuvinte, deducerea este
amânată).

Determinăm întâi diferenţele temporare ca fiind
diferenţa între valoarea contabilă şi baza fiscală
(Tabel 1).

Determinăm profitul impozabil anual, pentru pri-
mii trei ani (Tabel 2),

Prin utilizarea impozitelor amânate, în condiţii per-
fecte, cheltuiala cu impozitul pe profit recunoscu-
tă în perioada respectivă ar fi exact 16% din profi-
tul brut contabil. În realitate, nu vom avea nicioda-
tă o astfel de egalitate din cauza elementelor
nedeductibile.

La începutul celui de-al patrulea an, după ce se
vinde mijlocul fix, atât valoarea netă contabilă, cât
şi cea fiscală devin egale cu 0, în urma recunoaşte-
rii activului. Ca atare, societatea va trebui să reia
pe seama cheltuielilor impozitul amânat de natura
creanţei. Câştigul recunoscut din cedarea activului
este de 7.000 lei (diferenţa dintre preţul de vânza-
re şi valoarea contabilă netă). 

Totuşi, din punct de vedere fiscal societatea va
raporta o pierdere egală cu 11.000 lei (suma
deductibilă determinată ca fiind diferenţa dintre
preţul de vânzare şi baza fiscală a activului).

ETAPE ÎN DETERMINAREA IMPOZITULUI

PE PROFIT

Practic, paşii pe care îi parcurge entitatea în deter-
minarea şi recunoaşterea impozitelor amânate
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sunt (conform metodologiei prezentate în mate-
rialele informative privind aplicarea IFRS pentru
IMM, metodologie adaptată în cele ce urmează):

1. Măsurarea si recunoaşterea impozitului curent,
ţinând cont de valoarea cea mai probabilă de
plată, precum şi alocarea lui pe componente
(pe cheltuieli, rezultat reportat sau alte ele-
mente ale rezultatului global).

2. Identificarea activelor şi datoriilor ce pot avea
efecte asupra impozitului pe profit, precum şi a
utilizării lor, determinarea bazei fiscale a active-
lor şi datoriilor identificate anterior şi a altor
sume ce nu sunt recunoscute ca active sau
datorii, dar care pot influenţa impozitul pe pro-
fit viitor;

3. Calculul diferenţelor temporare, precum şi al
sumelor ce pot genera creanţe de impozit
amânat (pierderi fiscale sau credite/facilităţi fis-
cale)

4. Estimarea cotei de impozitare pentru diferenţe-
le temporare, ţinând cont de momentul esti-
mat al realizării/decontării activului/datoriei, de
cota estimată de impozitare la acel moment
pentru utilizarea/decontarea intenţionată.

5. Recunoaşterea impozitelor amânate (active sau
datorii) pentru elementele identificate la 
punctul 3, ţinând cont de ratele estimate la
punctul 4;

6. Compensarea impozitelor amânate, în măsura
în care acest lucru este posibil. Dacă suma netă
are natura unei creanţei de impozit amânat,
estimarea valorii probabile a beneficiului ce
urmează a fi realizat de pe urma acesteia;

7. Alocarea impozitului amânat pe componente
pentru recunoaşterea sa (pe cheltuieli, rezultat
reportat sau alte elemente ale rezultatului glo-
bal);

8. Prezentarea informaţiilor privind impozitul pe
profit curent şi amânat în situaţiile financiare.

Câteva cuvinte despre fiecare etapă în parte, în
cele ce urmează.

1. Măsurarea si recunoaşterea impozitului curent,
ţinând cont de valoarea cea mai probabilă de
plată, precum şi alocarea lui pe componente
(pe cheltuieli, rezultat reportat sau alte ele-
mente ale rezultatului global).

Două aspecte sunt relevante în această etapă.
Primul, ar fi măsurarea impozitului curent probabil
a fi datorat pentru perioada respectivă. Deşi cotele
de impunere şi regulile fiscale sunt deja adoptate,
fiind vorba de un an fiscal în curs, totuşi pot exista
situaţii în care legislaţia este interpretabilă. Ca
atare, inclusiv în determinarea impozitului curent
de plată va fi nevoie de o estimare.

Al doilea aspect vizează modalitatea de recunoaş-
tere a impozitului amânat, şi anume, impozitul tre-
buie să fie recunoscut în acelaşi componente în
care a fost recunoscută tranzacţia sau elementele
ce l-au generat. 

Concret, atât impozitul amânat, cât şi cel curent
trebuie să fie recunoscute ca un venit sau ca o
cheltuială şi incluse în profitul sau pierderea
perioadei, cu excepţia cazului în care impozitul
respectiv apare din: 

a) o tranzacţie sau un eveniment care sunt
recunoscute, în aceeaşi perioadă sau într-o
perioadă diferită, în alte elemente ale rezul-
tatului global; fie

b) o tranzacţie sau un eveniment care sunt
recunoscute, în aceeaşi perioadă sau într-o
perioadă diferită, direct în capitalurile pro-
prii; fie 

c) o combinare de întreprinderi. 

Mai puţin probabil este să recunoaştem un impo-
zit curent în alte elemente ale rezultatului global,
dar pot exista situaţii în care impozitul curent tre-
buie recunoscut pe seama capitalurilor proprii. 

Spre exemplu, dacă societatea constată o eroare
provenită din trecut, eroare ce are impact fiscal,
impozitul curent datorat corespunzător erorii tre-
buie recunoscut pe seama capitalurilor proprii. 

2. Identificarea activelor şi datoriilor ce pot avea
efecte asupra impozitului pe profit, precum şi a
utilizării lor, determinarea bazei fiscale a active-
lor şi datoriilor identificate anterior, precum şi a
altor sume ce nu sunt recunoscute ca active
sau datorii, dar care pot influenţa impozitul pe
profit viitor;

Această etapă este una dintre cele mai importante
în determinarea impozitelor amânate, deoarece
are ca rezultat identificarea diferenţelor tempora-
re. Practic, societatea trebuie să identifice activele
şi datoriile cu valori contabile diferite de cele fisca-
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le (ţinând cont de evidenţa fiscală) şi, în măsura în
care sunt diferenţe temporare şi nu îi este interzis
să recunoască impozitele amânate, va trebui să
stabilească impozitele amânate.

Pe lângă activele şi datoriile identificate trebuie
stabilite şi eventualele sume (recunoscute de
regulă în rezultatul perioadei) ce pot avea impact
în viitor asupra impozitului pe profit de plată. Este
situaţia  sumelor ce nu îndeplinesc condiţiile de
recunoaştere ca active, spre exemplu, a cheltuieli-
lor de cercetare şi a celor de dezvoltare. 

Nu este cazul reglementărilor fiscale româneşti,
dar în măsura în care legislaţia fiscală ar impune
deducerea cheltuielilor de cercetare pe o perioadă
de 2 ani, chiar dacă în evidenţa contabilă nu s-ar
recunoaşte un activ, trebuie recunoscut un impo-
zit amânat deoarece societatea va face plăţi de
impozit pe profit mai mic în viitor, beneficiind de
această deducere.

Un alt exemplu conform reglementărilor fiscale
româneşti ar fi cel al cheltuielilor cu beneficiile
acordate salariaţilor în instrumente de capitaluri
cu decontare în acţiuni. Aceste sume reprezintă
elemente similare cheltuielilor la momentul acor-
dării efective a beneficiilor, dacă acestea sunt
impozitate cu impozit pe venit la nivelul salariatu-
lui.

Pe măsură ce societatea recunoaşte cheltuiala cu
beneficiile acordate salariaţilor pe seama capitalu-
rilor proprii, trebuie recunoscută şi o creanţă pri-
vind impozitul amânat, deoarece, în măsura în
care beneficiile date salariaţilor vor fi deductibile,
vor micşora impozitul pe profit de plată. În cazul
în care valoarea deductibilă nu poate fi determi-
nată cu exactitate (valoarea instrumentelor de
capital variază în timp), societatea trebuie să esti-
meze valoarea impozitului amânat cât mai fiabil
posibil.

Spre exemplu, societatea acordă salariaţilor
opţiuni cu valoare justă de 10 lei. Fiecare opţiune
dă dreptul la achiziţia a 1.000 de acţiuni la un preţ
de 50 lei/ acţiune. Fiecare din cei 5 manageri pri-
meşte câte 100 de opţiuni, dar opţiunile pot fi
exercitate doar cu condiţia ca managerii să rămâ-
nă în societate cel puţin 4 ani. 

Durata pe care pot fi exercitate opţiunile este de 1
an. În prezent, pe baza ratei de rotaţie a persona-
lului din conducere, societatea estimează că 4 din

cei 5 manageri vor sta 4 ani în societate şi vor avea
drept de exercitare a opţiunilor. 

Din punct de vedere fiscal, la momentul recunoaş-
terii, cheltuiala cu instrumentele de capital acor-
date este nedeductibilă, dar se va putea deduce la
momentul acordării efective a beneficiilor,
moment în care va fi impozabilă şi la salariaţi.

În acest caz societatea trebuie să recunoască o
creanţă privind impozitele amânate, în contrapar-
tida reducerii la care are dreptul. 

Astfel, înregistrările anuale pe care le face societa-
tea sunt (presupunând că nu apar modificări de
estimări în primii doi ani):

An 1: Cheltuiala salarială:

Creanţa privind impozitul amânat:

An 2:

Cheltuiala cumulată = 4 * 100 * 10 * 2/4 =
2.000 lei

Cheltuiala recunoscută = 1.000 lei

Cheltuiala de recunoscut = 1.000 lei (prin dife-
renţă)

Impozit amânat – creanţă = 2.000 * 16% = 320

Impozit amânat recunoscut = 160;

Impozit amânat – creanţă -  de recunoscut =
160 (prin diferenţă)

Cheltuiala salarială:

Creanţa privind impozitul amânat:



idei, sugestii, experienţe

41Anul 2 - 2/2013

Dacă la sfârşitul anului 3 se consideră că toţi cei 5
manageri vor fi îndreptăţiţi cel mai probabil la
sfârşitul anului 4 la primirea de opţiuni, se revizu-
iesc estimările:

Cheltuiala cumulată = 5* 100 * 10 *  3/4 =
3.750 lei

Cheltuiala recunoscută = 2.000 lei

Cheltuiala de recunoscut = 1.750 lei (prin dife-
renţă)

Impozit amânat – creanţă = 3.750 * 16% = 600

Impozit amânat recunoscut = 320;

Impozit amânat – creanţă -  de recunoscut =
280 (prin diferenţă)

Cheltuiala salarială:

Creanţa privind impozitul amânat:

3. Calculul diferenţelor temporare, precum şi al
sumelor ce pot genera creanţe de impozit
amânat (pierderi fiscale sau credite/facilităţi fis-
cale)

Pe lângă activele şi datoriile identificate trebuie
stabilite creditele şi facilităţile fiscale ce pot gene-
ra impozite amânate. 

Astfel, dacă societatea a raportat în trecut o pier-
dere, aceasta poate fi recuperată în următorii 7 ani
(începând cu pierderea anului 2009), ceea ce va
genera un beneficiu fiscal, dar doar în limita pier-
derii ce poate fi utilizată. 

Spre exemplu, dacă în anul anterior s-a raportat o
pierdere fiscală de 100.000 lei şi dacă societatea
consideră că în următorii 7 ani va obţine profit
suficient de mare pentru a o putea utiliza, va
putea recunoaşte o creanţă privind impozitul
amânat în sumă de 16.000 lei.
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Am trecut în revistă în articolul de faţă
principalele prevederi privind impozitele
amânate. În partea a doua a acestui articol
vom continua prin a ilustra cele mai semni-
ficative aspecte legate de etapele de deter-
minare a impozitelor, etape pe care le-am
enumerat anterior, şi, în plus, vom prezen-
ta exemple privind cele mai frecvente
situaţii în care societăţile  româneşti trebu-
ie să calculeze impozite amânate. 

Nu în ultimul rând, vom aborda şi proble-
mele concrete cu care se întâlnesc entităţi-
le ce aplică pentru prima oară IFRS, în ceea
ce priveşte impozitul amânat.



Dezbaterile cu privire la serviciile de non-audit au început să fie mai vehemente în
rândul practicienilor şi al organismelor profesionale internaţionale, cu precădere în
urma publicării de către Comisia Europeană, la 13 octombrie 2010, a Cărţii Verzi pri-
vind politica de audit: lecţiile crizei.

La 30 noiembrie 2011, Comisia Europeană a publicat un nou pachet legislativ cu
impact asupra profesiei de audit: proiectul de Directivă de modificare a Directivei
2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate şi
proiectul de Regulament privind cerinţele specifice referitoare la auditul statutar al
entităţilor de interes public 1.

În dezbatere, la nivel european:

Furnizarea de servicii 
de non-audit clienţilor 
de audit care sunt entităţi 
de interes public

Adriana Spiridon, şef birou relaţii internaţionale - CAFR
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NOILE PREVEDERI PRIVIND

FURNIZAREA SERVICIILOR

DE NON-AUDIT

Potrivit proiectului de regula-
ment care, dacă va fi aprobat în
forma propusă de CE va avea
caracter obligatoriu şi va trebui
implementat ca atare de toate
statele membre ale Uniunii
Europene, firmelor de audit li se
interzice furnizarea de servicii de
non-audit clienţilor de audit –
entităţi de interes public. Mai
mult, marile firme de audit sunt
obligate să îşi separe activităţile
de audit de cele de non-audit,

pentru a evita riscurile conflicte-
lor de interese. 

DOCUMENTUL DE POZIŢIE AL

FEE PRIVIND FURNIZAREA

SERVICIILOR DE NON-AUDIT

Având în vedere noile tendinţe
legislative comunitare, Federaţia
Europeană a Contabililor (FEE),
din care Camera Auditorilor
Financiari din România face
parte în calitate de membru cu
drepturi depline, a publicat un
document de poziţie, ce tratează
în detaliu interzicerea furnizării

de servicii de non-audit clienţi-
lor de audit care sunt entităţi de
interes public. 

În cele ce urmează, vă prezen-
tăm modul în care FEE abordea-
ză propunerile de modificări ale
Comisiei Europene, în acest
domeniu.

v Serviciile de non-audit
nu ar trebui abordate în
cadrul unui Regulament

În calitatea sa de organizaţie
reprezentativă a profesiei conta-
bile din Europa, FEE susţine atât
dezvoltarea profesiei de audit

1 Aceste documente pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm
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din Uniunea Europeană, cât şi la
nivel global. Dezvoltarea profe-
siei presupune realizarea unui
echilibru între nevoia de a asigu-
ra principii şi cerinţe comune şi
consecvente şi recunoaşterea
diferenţelor (uneori semnificati-
ve) dintre economiile statelor
membre, în ceea ce priveşte di -
mensiunea, structura, complexi-
tatea şi caracteristicile acestora. 

Deşi este importantă armoniza-
rea la nivel comunitar, interven-
ţia Uniunii în anumite domenii şi
în special la nivelul legii societă-
ţilor comerciale trebuie să conti-
nue să se conformeze principii-
lor de subsidiaritate şi mai ales
de proporţionalitate. 

Prin urmare, FEE recomandă
instituţiilor europene să reanali-
zeze opţiunea unui regulament,
ca instrument juridic de modifi-
care a auditului statutar al enti-
tăţilor de interes public.
Conform procedurii anterioare,
când a fost emisă o directivă
(directiva 43/2006/CE) care să
reglementeze profesia de audit,
ar fi mai adecvat şi mai propor-
ţional ca, şi de această dată, pre-
vederile privind furnizarea de
servicii de audit către companii-
le de interes public să fie tratate
într-o directivă. Mai mult, în
vederea eliminării oricăror posi-
bile concluzii, nu pare oportună
împărţirea legislaţiei în materie
de audit statutar în două instru-
mente diferite, o directivă şi un
regulament. Acest lucru ar creşte
barierele de acces pe piaţa de
audit a entităţilor de interes
public.

Recomandările FEE în domeniu
îşi propun să încurajeze o abor-
dare comună a serviciilor de
non-audit prin alte mijloace legi-
slative sau de altă natură, dar nu
prin intermediul unui regula-
ment cu caracter obligatoriu.

v Statele membre dispun
deja de reglementări
privind independenţa

Articolul 22 al Directivei privind
auditul statutar 43/2006/CE a
creat deja o bază legală care i-ar
permite Comisiei Europene să
adopte măsuri de implementare
în raport cu independenţa şi
obiectivitatea. Între timp, multe
din statele membre UE au imple-
mentat un sistem solid de regle-
mentări privind independenţa,
fără a aştepta o iniţiativă comu-
nitară în această privinţă. 

v Soluţiile internaţionale
pentru furnizarea de
servicii de non-audit 
ar fi preferabile 

Aplicarea principiilor şi cerinţe-
lor din actualul Cod Etic al
Profesioniştilor Contabili emis de
Consiliul pentru Standarde
Internaţionale de Etică pentru
Contabili (IESBA), mai precis din
Secţiunea 290 a Codului, care
tratează cerinţele de indepen-
denţă, ar putea facilita o mai

mare armonizare în domeniu, în
special dacă ar fi adoptate pre-
vederile şi conceptul de prag de
semnificaţie din Codul etic
IESBA.  

IESBA este un consiliu de norma-
lizare din cadrul Federaţiei
Internaţionale a Contabililor
(IFAC), unde jumătate dintre
membri sunt nepracticieni,
inclusiv membri ai instituţiilor
publice. Acest Consiliu urmează
proceduri riguroase pentru a se
asigura că este luată în conside-
rare, în mod adecvat, perspecti-
va interesului public. Codul etic
IFAC este deja adoptat şi imple-
mentat în numeroase ţări din
întreaga lume, inclusiv în statele
membre ale Uniunii Europene
(printre care se numără şi
România). Astfel, FEE identifică o
serie de recomandări prin care
propunerile Comisiei Europene
s-ar putea alinia cu cele din sec-
ţiunea 290 privind independen-
ţa din Codul Etic.

Principiul obiectivităţii este
impus tuturor auditorilor, cu pri-
vire la serviciile pe care aceştia le
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furnizează, sub forma obligaţiei
de a nu îşi compromite raţiona-
mentul profesional sau de afa-
ceri din cauza unor părtiniri sau
conflicte de interese sau în urma
neglijării sau omiterii unor as -
pecte semnificative. Conceptul
de independenţă permite abor-
darea obiectivităţii în practică,
prin intermediul unor reglemen-
tări care pot fi evaluate/măsura-
te. Anumite servicii de non-audit
ar putea compromite indepen-
denţa auditorului şi ar trebui
interzise dacă sunt furnizate
concomitent cu serviciile de
audit. Alte servicii nu reprezintă
ameninţări la adresa indepen-
denţei, în anumite situaţii, deci
ar trebui permisă furnizarea lor
în situaţiile respective.

Pentru a analiza dacă un anumit
serviciu de non-audit va com-
promite, ar putea compromite
sau nu va compromite indepen-
denţa auditorului, serviciile de
non-audit pot fi clasificate după

cum urmează:

F Servicii general interzise;

F Servicii fie interzise, fie per-
mise, în funcţie de o analiză
de la caz la caz a situaţiei în
care trebuie furnizate; sau

F Servicii general permise.

Toate aceste trei categorii vor fi
prezentate separat. Majoritatea
statelor membre UE utilizează o
abordare similară în reglementă-
rile lor referitoare la furnizarea
de servicii de non-audit de către
auditori şi reţelele lor, deşi există
diferenţe naţionale privind cla -
sificarea anumitor servicii spe -
cifice.

ENTITĂŢILE DE INTERES

PUBLIC VERSUS ENTITĂŢILE

CARE NU SUNT DE INTERES

PUBLIC

Entităţile de interes public sunt
supuse atenţiei şi verificărilor

publice şi fac obiectul unor
cerinţe suplimentare, în ceea ce
priveşte guvernanţa şi transpa-
renţa, spre deosebire de entităţi-
le care nu sunt de interes public.
Cerinţele de independenţă
impuse auditorilor entităţilor de
interes public sunt mai riguroa-
se, având drept rezultat mai
multe interziceri ale serviciilor
de non-audit furnizate de ace-
ştia, în comparaţie cu cele afe-
rente auditorilor altor tipuri de
companii. Cerinţele riguroase
referitoare la furnizarea de servi-
cii de non-audit către entităţile
de interes public sunt mai puţin
justificate sau relevante pentru
companiile care nu sunt de inte-
res public, inclusiv pentru între-
prinderile mici şi mijlocii.
Cerinţele mai stricte asociate
entităţilor de interes public nu ar
trebui să genereze poveri supli-
mentare sau inutile pentru audi-
torii companiilor care nu sunt de
interes public. Acest lucru este
cu atât mai important într-o
perioadă în care simplificarea,
reducerea poverilor administrati-
ve şi dereglementarea IMM-uri-
lor constituie obiective esenţiale
în cadrul Uniunii Europene.

v Servicii de non-audit
interzise entităţilor de
interes public auditate

Anumite servicii de non-audit
pot fi considerate drept amenin-
ţări semnificative la adresa inde-
pendenţei auditorului, astfel
încât singura soluţie este interzi-
cerea furnizării lor către clienţii
de audit, dacă au un impact asu-
pra situaţiilor financiare supuse
auditului; în unele cazuri, ele
sunt interzise chiar dacă nu au
un astfel de impact2. Aceste ser-
vicii sunt prezentate în Tabelul 1.

2 Conform Codului etic IESBA, interzicerea furnizării unora dintre aceste servicii se aplică tututor entităţilor auditate, nu
doar entităţilor de interes public. 
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v Analiza de la caz la caz
a serviciilor de non-
audit aferente entităţi-
lor de interes public
auditate, care generea-
ză o ameninţare poten-
ţială la adresa indepen-
denţei auditorului

Anumite servicii de non-audit
pot genera ameninţări la adresa
independenţei auditorului. În
multe situaţii, se poate ca acest
tip de ameninţări să fie reduse la
un nivel acceptabil prin introdu-
cerea unor măsuri de siguranţă
specifice. Auditorul şi persoanele
însărcinate cu guvernanţa, în
general comitetul de audit, tre-
buie să analizeze fiecare situaţie
în parte, pentru a vedea dacă

este indicată furnizarea acestor
servicii şi în ce măsură ar putea
compromite obiectivitatea audi-
torului. 

Desigur, oferirea de asistenţă
clientului, în ceea ce priveşte un
litigiu sau un aspect nesemnifi-
cativ, nu ar afecta obiectivitatea
şi independenţa auditorului, căci
nu ar exista niciun conflict de
interese la momentul desfăşură-
rii auditului şi al formulării con-
cluziilor. Astfel, serviciul de non-
audit respectiv ar deveni un ser-
viciu permis.

Cu toate acestea, determinarea
valorii unui activ, în numele unui
client de audit, va genera o pro-
blemă la adresa independenţei
când valoarea acestui activ are

un impact semnificativ asupra
situaţiilor financiare care vor fi
auditate. Astfel, serviciul de non-
audit respectiv ar deveni un ser-
viciu interzis. Celelalte servicii
precum consultanţă, asistenţă şi
unele servicii fiscale necesită, de
asemenea, o analiză detaliată.
Dacă aceste servicii conexe audi-
tului sunt asociate unei funcţii
de conducere, ele vor fi interzise.
Dar dacă nu este cazul, furniza-
rea acestor servicii de către audi-
tor ar trebui evaluată de la caz la
caz (Tabelul 2), în funcţie de ser-
viciul respectiv, de dependenţa
sa de un tratament contabil sau
de importanţa impactului său
asupra situaţiilor financiare, pre-
cum şi de regimul fiscal specific
ţării, care poate să îi permită sau
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nu auditorului furnizarea anumi-
tor servicii.

Aceste evaluări vor necesita o
apreciere obiectivă şi documen-
tată a serviciilor, pe baza unei
analize de la caz la caz. Această
analiză depinde de motive soli-
de privind aplicarea criteriilor, în
vederea determinării măsurilor
de siguranţă adecvate atenuării
ameninţărilor identificate. 

În cazul entităţilor de interes
public, comitetul de audit are
deseori un rol determinant în
furnizarea serviciilor de non-
audit de către auditor. Poate fi

stabilită o prevedere conform
căreia auditorul nu poate presta
alte servicii către entităţile de
interes public care vor fi audita-
te, în lipsa implicării şi/sau apro-
bării comitetului de audit.
Comitetul de audit ar trebui să
poată stabili dacă pot fi furnizate
anumite servicii de non-audit
sau dacă se pot permite unele
scutiri, în funcţie de circumstan-
ţele individuale ale unei misiuni. 

v Servicii permise

Unele servicii de non-audit sunt
conexe auditului sau reprezintă

alte servicii de asigurare.
Furnizarea acestor servicii de
către auditor poate fi stipulată
de legi, reglementări sau preve-
deri contractuale sau auditorul
este cel mai indicat să furnizeze
aceste servicii, care sunt strâns
legate de activitatea de audit.
Deşi, în aparenţă, proiectul de
regulament al CE intenţionează
să permită aceste servicii denu-
mite „servicii conexe de audit
financiar”, FEE nu sprijină o abor-
dare prin care un act legislativ să
prevadă o listă exhaustivă de
servicii permisibile de asigurare
şi conexe auditului. 
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Ar trebui notat că, în ceea ce
priveşte serviciile de asigu-
rare există deja o cerinţă
care stipulează indepen-
denţa auditorului3. Aceasta
prevede că, deoarece audi-
torul statutar trebuie să fie
independent şi este, de ase-
menea, supus supraveghe-
rii, nicio altă parte nu ar fi la
fel de bine plasată pentru a
furniza aceste servicii într-
un mod independent.

O interzicere ca auditorul să fur-
nizeze aceste tipuri de servicii de
non-audit unui client de audit
nu este necesară pentru a men-
ţine independenţa auditorului.
O interzicere ar afecta serios
capacitatea companiilor şi a păr-
ţilor interesate de a încheia tran-
zacţii prompte şi eficiente din
punctul de vedere al costurilor,
în care asigurarea actuală furni-
zată de auditor cu privire la orice

element al tranzacţiei este consi-
derată relevantă. Această preve-
dere ar afecta, de asemenea, un
segment al sistemului de supra-
veghere din anumite sectoare-
cheie ale economiei. Din aceste
motive, Codul etic IESBA este
consecvent cu abordarea CE de
a permite acest tip de servicii, cu
condiţia abordării ameninţărilor
specifice, dar fără a impune alte
limitări (Tabelul 3). 

3 A se vedea secţiunea 290 din Codul etic IESBA, prvind Misiunile de asigurare şi Secţiunea 291 privind Alte misiuni de asi-
gurare.
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CERINŢE DE INDEPENDENŢĂ

ARMONIZATE LA NIVEL

EUROPEAN

Serviciile de non-audit furnizate
de auditori clienţilor lor de audit
nu ar trebui tratate ca şi când
fiecare serviciu ar pune în peri-
col independenţa auditorului, în
orice situaţie. 

Interzicerea furnizării tuturor
acestor servicii, în totalitate, ar
restricţiona, în mod inutil, capa-
citatea firmelor de a îşi alege
consilierul cel mai adecvat, în
situaţii în care ameninţările la
adresa independenţei ar fi

absente sau minime sau ar
putea fi gestionate prin interme-
diul măsurilor de siguranţă. 

Anumite servicii nu sunt doar
permisibile, ci îi sunt solicitate
auditorului sau pot fi furnizate,
cel mai bine, de către auditor.
Furnizarea altor servicii clienţilor
de audit şi în special clienţilor de
non-audit poate duce la creşte-
rea calităţii auditului, precum şi
la eficienţa şi eficacitatea sa. Într-
adevăr, în desfăşurarea auditului,
a altor servicii de asigurare şi
chiar a unor servicii conexe de
non-audit, membrii profesiei de
audit pot obţine cunoştinţe şi
competenţe complementare şi
specializate. 

De asemenea, este o realitate că
aceste servicii variate atrag tineri
absolvenţi talentaţi şi alte resur-
se specializate, care sunt esen-
ţiale în furnizarea unor servicii
de audit de înaltă calitate. 

O armonizare suplimentară a
acestor aspecte, la nivelul
Uniunii Europene, ar putea fi
realizată prin aplicarea principii-
lor şi cerinţelor secţiunilor rele-
vante din Codul Etic al
Profesioniştilor Contabili, emis
de IESBA. Aceste standarde
comune ar putea constitui, de
asemenea, condiţii prealabile
obţinerii paşaportului UE de
către auditori.

Potrivit poziţiei oficiale a CAFR, adoptate pe mar-
ginea noilor propuneri legislative ale Comisiei
Europene de reformă a profesiei de audit, organi-
zaţia noastră consideră că propunerile de interzi-
cere a furnizării de servicii de non-audit clienţilor
de audit vor avea un efect negativ asupra pieţei
de audit, fiind exagerat de restrictive. 

Aceste propuneri vor afecta calitatea misiunilor
de audit, căci firmele îşi vor pierde o parte din
expertiză şi nu vor mai fi atractive pentru angajaţi
sau pentru tinerii care vor să acceadă la profesie.

Limitarea furnizării serviciilor de non-audit tutu-
ror clienţilor de audit care sunt entităţi de interes
public va reduce abilitatea firmelor de a-şi forma
competenţe şi de a acumula cunoştinţe din mai
multe domenii, utile unor misiuni de audit com-
plexe. 

Având în vedere că auditul este un serviciu com-
plex şi multi-disciplinar, serviciile de consiliere şi
non-audit le conferă auditorilor cunoştinţe şi
competenţe suplimentare, deci nu ar trebui inter-
zise, ci Comisia Europeană ar trebui să ia în consi-
derare introducerea obligativităţii respectării
Codului Etic IFAC.

Abordarea Comisiei Europene în ceea ce priveşte
independenţa nu răspunde cerinţelor de interes
public, mai ales într-un moment când creşterea,
inovaţia şi crearea de locuri de muncă ar trebui
consolidate. În cazul firmelor de dimensiuni mai
mici, restricţionarea serviciilor furnizate ar pune
în primejdie însăşi existenţa acestora. 

În vederea asigurării integrităţii auditorului şi a
independenţei sale faţă de clientul de audit, se
consideră suficientă aplicarea cerinţelor Codului
Etic al Profesioniştilor Contabili, emis de IFAC,
care cuprinde prevederi şi măsuri de protecţie
capabile să garanteze independenţa auditorilor şi
firmelor de audit. Acest Cod Etic, aplicabil, în mod
obligatoriu, în România în derularea misiunilor
tuturor auditorilor financiari membri ai CAFR,
conţine prevederi unitare pentru toţi auditorii.
Aceste prevederi sunt chiar mai stricte pentru cei
care auditează entităţi de interes public. Codul le
permite auditorilor, sub rezerva respectării unor
criterii bine definite, furnizarea unor servicii de
non-audit clienţilor, care ar contribui la consolida-
rea cunoştinţelor acestora cu privire la entitate şi
la calitatea finală a auditului.

POZIŢIA CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA CU PRIVIRE LA INTERZICEREA
SERVICIILOR DE NON-AUDIT
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În general, din analiza punctelor
de vedere oficiale emise de
organizaţiile europene în legătu-
ră cu prevederile cuprinse în
pachetul legislativ propus de
Comisia Europeană, se poate
observa că în nicio altă perioadă
auditul nu a interferat în măsură
atât de mare cu nivelul politic. 

Este evident pentru toate părţile
implicate faptul că la proiectarea
textelor celor două componente
ale pachetului legislativ, Comisia
Europeană a pornit de la identi-
ficarea principalelor probleme cu
care se confruntă piaţa de audit
în prezent, şi anume:

F gradul ridicat de concentrare
la nivelul marilor firme, mai
ales în ceea ce priveşte audi-
tul entităţilor de interes
public;

F fragmentarea pieţei de audit
între un număr mic de firme;

F ca o consecinţă, existenţa şi
menţinerea unor bariere de
intrare pe piaţă, pentru fir-
mele mai mici;

F grad scăzut de inovare în
ceea ce priveşte metodele
profesionale specifice;

F îngrijorări majore în legătură
cu apariţia situaţiilor de
ameninţare a independenţei
auditorilor.

Privite împreună, toate aceste
aspecte negative au arătat foru-
rilor europene de la nivel înalt că
modelul curent pe baza căruia
funcţionează piaţa de audit nu
răspunde nevoilor reale ale dife-
ritelor părţi implicate, defavori-
zând inclusiv acţionarii, marii

investitori şi, nu în ultimul rând,
interesul public, primordial în
arhitectonica pieţei unei profesii
libere.

Problemele evidenţiate în docu-
mentele oficiale ale Comisiei
Europene sunt susţinute de date
concrete referitoare la caracteris-
ticile pieţei de audit din diferite-
le state europene, o realitate
fiind reprezentată de faptul că,
în majoritatea statelor membre,
marile firme de audit cunoscute
sub denumirea „Big 4” deţin mai
mult de 85% din cota de piaţă în
ceea ce priveşte auditarea socie-
tăţilor listate.

Potrivit celor mai multe opinii
exprimate de părţile implicate în
procesul de reformă a pieţei de
audit, pentru soluţionarea pro-
blemelor cu care se confruntă în

Viitorul pieţei de audit: 
îngrijorări şi controverse 
la nivel european

Monica Bizon, expert, Ministerul Finanţelor Publice

De la momentul lansării documentului european „Cartea verde – Politica de audit: lec-
ţiile crizei”, rolul şi importanţa auditului au devenit subiecte ale unor numeroase
îngrijorări şi dezbateri la nivel înalt, dar şi la nivelul celor implicaţi direct în piaţa de
audit, în toate statele membre.

În acest context, majoritatea actorilor din piaţa de audit şi-au publicat opiniile şi pozi-
ţiile în legătură cu pachetul legislativ de reformă emis de Comisia Europeană la sfârşi-
tul anului 2011, compus din proiectul de Directivă a Parlamentului European şi a
Consiliului de amendare a Directivei 2006/43/CE privind auditul statutar al conturilor
anuale şi al conturilor consolidate şi proiectul de Regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al enti-
tăţilor de interes public.
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ultimul timp domeniul auditului
situaţiilor financiare, prin măsu-
rile legislative ce se vor publica,
Uniunea Europeană ar trebui să
aibă în vedere revigorarea şi
dinamizarea pieţei, aceste direc-
ţii putând a fi realizate prin:

v Îmbunătăţirea calităţii
auditului;

Sănătatea pieţei de audit ar
putea fi asigurată prin creşterea
calităţii şi promovarea unei cul-
turi care să se concentreze pe
ameliorarea continuă a calităţii
auditului furnizat de auditorii
statutari şi de firmele de audit,
prin plasarea valorilor profesio-
nale înaintea intereselor de altă
natură. În acest sens, marile
organizaţii ale auditorilor de la
nivel european s-au angajat să
promoveze aplicarea cu consec-
venţă a unor practici de audit de
înaltă calitate, iar organismele
de reglementare de la nivel na -
ţio nal trebuie să monitorizeze
îndeaproape implementarea
stan dardelor aplicabile în dome-
niu.

De altfel, propunerea de adopta-
re la nivel european a
Standardelor Internaţionale de
Audit (ISA) este susţinută pe
scară largă de statele membre.
Organismul profesional din
România consideră că adoptarea
ISA va conduce la realizarea
angajamentelor de audit într-o
manieră unitară, dar şi la creşte-
rea calităţii activităţii de audit.

v Independenţa auditoru-
lui;

Cu privire la independenţa audi-
torilor, se manifestă îngrijorări
semnificative atât sub aspectul
situaţiilor de ameninţare efecti-
vă ce pot apărea, cât şi în ceea

ce priveşte modul în care este
percepută în prezent indepen-
denţa auditorilor. 

Astfel de îngrijorări sunt accen-
tuate mai ales în condiţiile în
care s-a constatat din analiza
pieţei că onorariile practicate
pentru furnizarea de servicii
non-audit reprezintă o proporţie
importantă din totalul onorarii-
lor de audit, în special în cazul
auditării marilor entităţi de inte-
res public. 

În legătură cu interzicerea furni-
zării serviciilor de non-audit, au
fost exprimate opinii potrivit
cărora responsabilitatea în
această privinţă ar trebui să revi-
nă comitetelor de audit, al căror
rol ar trebui consolidat prin
publicarea amendamentelor la
actele normative europene. În
acest sens, potrivit unor opinii,
furnizarea de servicii de non-
audit oferă o serie de informaţii
utile pentru desfăşurarea anga-
jamentului de audit.

De asemenea, există voci care
susţin că o separare radicală
între servicii de audit şi de non-
audit nu este posibil de realizat
în practică şi nu ar trebui să
reprezinte un obiectiv de urmat.
Astfel, potrivit celor regăsite în
diferite documente de poziţie,
se acceptă ca auditul extern să
fie păstrat în afara lucrărilor de
audit intern, însă se consideră că
serviciile de consultanţă fiscală,
de exemplu, nu ar trebui să fie
incluse pe o listă a serviciilor
interzise auditorilor, deoarece
companiile ar fi nevoite să anga-
jeze o firmă distinctă pentru de -
rularea acestor lucrări, ceea ce ar
conduce la costuri suplimentare.

Totuşi, potrivit proiectului de
regulament comunitar, certifica-
rea respectării obligaţiilor fiscale

se află pe lista serviciilor conexe
auditului şi reprezintă o lucrare
permisă auditorilor statutari.

Delimitarea serviciilor în „servicii
de audit”, „servicii care au legătură
cu auditul” şi „servicii care nu au
legătură cu auditul” (audit –
audit-related – non-audit servi-
ces) a constituit tema numeroa-
selor dezbateri de la nivel euro-
pean, declanşând multiple con-
troverse. 

Conform versiunii iniţiale a tex-
tului de propunere europeană,
auditorul statutar care efectuea-
ză auditul statutar la entităţi de
interes public poate presta servi-
cii de audit statutar şi servicii care
au legătură cu auditul statutar,
furnizându-se totodată o listă a
serviciilor care au legătură cu
auditul. În ceea ce priveşte inter-
zicerea prestării direct sau indi-
rect, de către auditori, a servicii-
lor care nu au legătură cu audi-
tul, definirea acestora era privită
prin prisma riscului de amenin-
ţare a independenţei auditoru-
lui, fiind grupate în servicii care
antrenează întotdeauna un 
conflict de interese şi servicii în
cazul cărora există probabili-
tatea de a apărea un conflict de
interese.

În urma reacţiilor şi a comenta-
riilor transmise de diversele părţi
implicate, în actuala formă a tex-
tului propunerii europene s-au
înlăturat multe dintre neclarităţi,
eliminându-se fragmentarea lis-
tei serviciilor conexe auditului în
funcţie de probabilitatea apari-
ţiei unui conflict de interese, ast-
fel încât proiectul de regulament
prevede doar două categorii de
servicii, respectiv cele de audit şi
cele care nu au legătură cu audi-
tul şi a căror prestare este inter-
zisă.
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v Transparenţa;

Se apreciază că este necesară o
mai mare transparenţă într-o
piaţă de audit reformată, în spe-
cial în ceea ce priveşte, de exem-
plu, raportarea aspectelor cheie
în activitatea de audit, cum ar fi:
furnizarea de detalii privind
momentul în care un auditor a
fost numit pentru prima dată,
licitaţiile în audit, legăturile exis-
tente între auditor şi entitatea
auditată, dar şi alte informaţii
referitoare la firma de audit.

v Urmărirea unei propor-
ţionalităţi adecvate în
ceea ce priveşte aplica-
rea prevederilor actelor
comunitare în domeniul
auditului;

Într-o oarecare opoziţie cu nevo-
ia de construire a unui cadru de
reglementare cât mai solid pen-
tru desfăşurarea activităţii audi-
torilor, din analiza anumitor opi-
nii exprimate de organisme
europene a reieşit, de asemenea,

necesitatea evitării impunerii de
sarcini inadecvate pentru între-
prinderile listate de mici dimen-
siuni, pe de o parte, dar şi în
cazul acelora nelistate, de
dimensiuni mici şi mijlocii,
având în vedere că acestea au
un rol vital în asigurarea creşterii
economice, dar şi pentru asigu-
rarea locurilor de muncă în
Uniunea Europeană.

De altfel, analizând pachetul
legislativ al Comisiei Europene
se poate observa că preocupări-
le vizează, pe de o parte, entită-
ţile de interes public, iar, pe de
altă parte, se propune introdu-
cerea în Directiva 2006/43/CE a
unui capitol nou ce conţine
norme speciale privind auditul
statutar al întreprinderilor mici şi
mijlocii. Astfel, se are în vedere
ca, la auditarea situaţiilor finan-
ciare anuale şi consolidate ale
întreprinderilor mijlocii, standar-
dele de audit să fie aplicate pro-
porţional cu complexitatea şi
dimensiunea activităţii acestor
întreprinderi. În ceea ce priveşte

întreprinderile mici, în cazul în
care un stat membru instituie
norme privind efectuarea unei
verificări a situaţiilor financiare
anuale întocmite de această
categorie de întreprinderi, ca
alternativă la cerinţa de audit
statutar, proiectul Comisiei
Europene prevede că nu se
impune obligaţia statului mem-
bru de a adapta standardele de
audit aplicate la auditarea aces-
tor întreprinderi.

Pe lângă aspectele majore
expuse mai sus, organizaţiile
guvernamentale şi private
din statele membre au inclus
în poziţiile oficiale făcute
publice o serie de comentarii
cu privire la alte probleme
tehnice şi punctuale cuprinse
în propunerile comunitare,
pe care le prezentăm în con-
tinuare.

Referitor la durata misiunii de
audit, respectiv cerinţele impuse
de proiectul comunitar în ceea
ce priveşte rotaţia auditorilor,
din consultarea poziţiilor expri-
mate oficial rezultă anumite
opoziţii faţă de aceste prevederi.
Se consideră că, deşi desfăşura-
rea activităţii de audit extern
către o companie timp de 30 de
ani conduce la crearea unor
legături între companie şi audi-
torul extern, pe de altă parte,
oponenţii propunerilor comuni-
tare consideră că stabilirea unei
perioade de rotaţie prin legisla-
ţia comunitară nu este o soluţie.
În acest sens, unele părţi consi-
deră că o soluţie mai bună ar fi
să se păstreze actualele reguli
referitoare la rotaţia partenerului
cheie deoarece, dacă acesta se
roteşte într-o perioadă de timp
rezonabilă, este o condiţie sufi-
cientă pentru a diminua situaţii-
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le de ameninţare la adresa inde-
pendenţei auditorului. Se aduce
ca argument, de asemenea, fap-
tul că şi în prezent există situaţii
în care companiile semnalează
că partenerul cheie se schimbă
mult prea frecvent, ceea ce afec-
tează continuitatea lucrărilor.

Potrivit prevederilor în vigoare,
statele membre trebuie să se asi-
gure că auditorul statutar sau
partenerul sau partenerii cheie
responsabili pentru efectuarea
auditului statutar se rotesc, în
cadrul misiunii lor de audit, în
termen de cel mult şapte ani de
la data numirii şi li se permite să
participe din nou la auditarea
entităţii după o perioadă de cel
puţin doi ani.

Conform proiectului de regula-
ment european referitor la entită-
ţile de interes public, aceste
entităţi desemnează un auditor
statutar sau o firmă de audit
pentru o primă misiune care nu
poate dura mai puţin de doi ani.
Compania poate reînnoi această
misiune doar o singură dată.
Durata maximă cumulată a aces-
tor două misiuni nu poate
depăşi 6 ani.

De asemenea, proiectul curent
conţine şi prevederi referitoare
la obligaţia de rotaţie a persona-
lului implicat un timp îndelun-
gat în auditul statutar.

În orice caz, modificările ce se
vor aduce aspectelor referitoare
la cerinţele de rotaţie a auditoru-
lui trebuie analizate împreună
cu efectele reale şi benefice asu-
pra concentraţiei pieţei de audit.
Se apreciază în acest sens că o
parte dintre ameninţările legate
de rotaţia partenerilor cheie
pentru entităţile de interes
public pot fi evitate prin aplica-
rea prevederilor Codului Etic al
Profesioniştilor Contabili emis de

IFAC (International Federation of
Accountants). Acest cod este
aplicat în multe state europene,
inclusiv în ţara noastră. 

Alte aspecte dezbătute intens în
contextul schimbărilor aşteptate
în domeniul auditului constau în
auditul comun (joint audit) şi
modelul firmei „pure” de audit
(pure audit firm).

Susţinătorii auditului în comun
consideră că acest tip de audit,
practicat mai ales în cazul entită-
ţilor de interes public, cu condi-
ţia ca nici unul dintre auditori să
nu fie dominant, va conduce la o
reducere a concentraţiei pieţei şi
va oferi protecţie companiilor
auditate. În acest tip de audit,
auditorii participanţi poartă răs-
punderea comună în ceea ce
priveşte emiterea opiniei referi-
toare la auditarea situaţiilor
financiare ale întreprinderii care
le-a întocmit. Partizanii auditului
în comun consideră că în textul
actual al propunerii comunitare,
acest tip de audit este prea
puţin încurajat, fiind totodată de
părere că introducerea unor pre-
vederi care să ceară în mod obli-
gatoriu auditul în comun ar
reprezenta o componentă foarte
utilă a actelor legislative europe-
ne. S-ar crea astfel condiţiile
unei mai mari diversităţi cu privi-
re la funcţionarea pieţei europe-

ne de audit. 

O atitudine mai temperată în
legătură cu auditul în comun
porneşte de la judecata că acest
tip de audit nu ar trebui impus
prin lege, ci ar putea să apară în
mod natural în piaţă, prin
cooperarea dintre firmele de
audit de dimensiuni diferite.

Multiple controverse au ridicat şi
propunerile europene care con-
duc la crearea unor firme pure
de audit. Legat de modelul fir-
mei pure de audit, această noţiu-
ne se bazează pe prevederile
regăsite la articolul 10, paragra-
ful 5 din proiectul de regula-
ment comunitar referitor la audi-
tarea entităţilor de interes
public. Potrivit acestor preve-
deri, dacă o societate de audit
încasează mai mult de o treime
din veniturile sale anuale din
servicii de audit de la entităţi de
interes public de dimensiuni
mari şi aparţine unei reţele ai
cărei membri cumulează un
venit anual din servicii de audit
menţionat în textul propunerii,
pe teritoriul Uniunii Europene,
atunci respectiva societate tre-
buie să îndeplinească anumite
condiţii referitoare, în principal,
la interdicţia de a furniza, direct
sau indirect, alte servicii decât
auditul statutar.

Dincolo de toate dezbaterile şi divergenţele antrenate de defini-
tivarea pachetului legislativ european ce se aşteaptă a fi publi-
cat în perioada următoare, este evident că revizuirea pieţei de
audit în Uniunea Europeană se conturează ca o şansă de rezol-
vare a principalelor probleme cu care se confruntă funcţionarea
pieţei, acumulate de-a lungul anilor.

Indiferent că situaţia curentă a pieţei este analizată prin prisma
unei viziuni de reglementare sau din perspectiva competiţiei
care trebuie să existe în piaţă, aspectele care au dat naştere la
îngrijorări şi soluţiile propuse vor crea condiţiile pentru o mai
bună funcţionare a pieţei şi pentru creşterea numărului de par-
ticipanţi la piaţa europeană de audit.
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Potrivit reglementărilor legale,
organismul profesional organi-
zează pregătirea de bază şi con-
tinuă a auditorilor financiari, asi-
gură selecţia necesară pentru
accesul la profesie, elaborează
norme de funcţionare şi stabileş-
te regulile de exercitare a misiu-
nilor de audit, pornind de la
practica internaţională în dome-
niu, respectiv Standardele
Internaţionale de Audit şi Codul
Etic al Profesioniştilor Contabili
emise de IFAC, adoptate în inte-
gralitatea lor şi devenite obliga-
torii pentru toţi membrii
Camerei.

Dar dacă organismul profesional
are atribute de autoreglementa-
re conferite de lege, în aceeaşi

măsură poartă şi o răspundere,
deopotrivă legală, dar şi morală,
de a veghea la comportamentul
profesional şi deontologic al
membrilor săi, astfel încât să
existe o asigurare că, odată
intraţi pe poarta auditului, audi-
torii financiari au capacitatea de
a efectua misiuni de audit la un
nivel calitativ corespunzător
aşteptărilor beneficiarilor
rapoartelor de audit. De aceea,
încă de la bun început, în cadrul
Camerei Auditorilor Financiari
din România a fost înfiinţat un
Departament de Monitorizare şi
Competenţă Profesională
(DMCP) care, independent de
alte structuri ale Camerei, efec-
tuează, periodic, revizuiri ale

calităţii activităţii desfăşurate de
auditorii financiari, ce îşi exercită
profesia individual, în calitate de
persoane fizice sau în cadrul fir-
melor de audit. 

***

Să ne oprim asupra temei artico-
lului care urmează: „Atenţie,
soseşte inspecţia!”. De la bun
început trebuie să menţionăm
faptul că această activitate –
inspecţia, menită să constate, în
esenţă, calitatea profesională a
auditorilor financiari şi a firmelor
de audit demonstrate în practi-
că, se bazează pe norme de
lucru bine stabilite, izvorâte din
standardele internaţionale în
materie. Se poate afirma cu cer-
titudine că procedurile şi „tehno-
logia” inspecţiei sunt nu numai
riguros croite, ci şi transparente.
Astfel, atât inspectorii, cât şi
auditorii financiari inspectaţi
sunt pe deplin informaţi asupra
a ceea ce urmează să se întâm-
ple pe parcursul inspecţiei.

Este însă de înţeles faptul că, în
plan uman, o inspecţie generea-
ză emoţie, nelinişte şi o oarecare
îngrijorare. În fond, calificativul
obţinut îi conferă auditorului
financiar inspectat o etichetă de
profesionalism cu care va trebui
să se descurce, mai bine sau mai
rău, în concurenţa acerbă care se
regăseşte pe piaţa auditului
financiar. 

De aceea, ne propunem ca în
câteva rânduri să relevăm unele
aspecte, considerăm noi, impor-
tante, din experienţa dobândită
în cadrul misiunilor de revizuire
a calităţii activităţii de audit
financiar şi a altor activităţi des-
făşurate de auditorii financiari. 

Departamentul de Monitorizare
şi Competenţă Profesională este
structura specializată prin care

„Atenţie, 
soseşte 
inspecţia!”

Auditul financiar reprezintă o activitate desfăşurată în
interes public, îndeplinind un important rol social. În
momentul în care statul a decis instituirea şi regle-
mentarea acestei activităţi, parte integrantă, dar cu
caracteristici distincte ale profesiei contabile – a creat
şi mecanismul prin care să se asigure condiţii propice
exercitării cu răspundere şi competenţă a misiunilor
de audit. Şi astfel s-a înfiinţat Camera Auditorilor
Financiari din România (CAFR).

Rodica Iacob, inspector, Departamentul de Monitorizare 
şi Competenţă Profesională al CAFR
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Camera efectuează revizuiri pen-
tru asigurarea calităţii activităţii
de audit financiar, precum şi a
altor activităţi şi servicii profesio-
nale desfăşurate de auditorii
financiari, persoane fizice şi
firme de audit, potrivit legii.
Sistemul de revizuire a calităţii
este organizat ca un sistem
independent, iar misiunea sa
este dusă la îndeplinire prin
intermediul inspectorilor anga-
jaţi în cadrul DMCP, coordonaţi
de şeful Departamentului.

În acest moment, DMCP are 11
angajaţi, dintre care 3 inspectori
principali şi 8 inspectori. Toţi
sunt fie auditori financiari, fie
stagiari în audit şi au o experien-
ţă de cel puţin 3 ani în domeniul
controlului calităţii în auditul
financiar. Inspectorii principali
efectuează revizuiri de calitate
încă de la înfiinţarea Departa -
mentului de Monito rizare, res-
pectiv din anul 2001, şi au bene-
ficiat, la vremea respectivă, de
pregătire profesională speciali-
zată din partea Departamentului
pentru Dezvoltare Internaţională
(DFID) din cadrul Guvernului bri-
tanic, înainte de începerea pro-
priu-zisă a programelor de revi-
zuire a calităţii activităţii desfă-
şurate de auditorii financiari. De
asemenea, anual, inspectorii
DMCP participă la diverse 
cursuri organizate de instituţii
publice din România, dar şi la
programe de asistenţă tehnică,
organizate periodic în colabora-
re cu alte organisme profesiona-
le similare (precum ICAS, ICAEW)
din alte ţări, pe teme specifice
revizuirilor privind controlul cali-
tăţii, care sunt menite a îmbună-
tăţi activitatea departamentului.
În plus, întrucât toţi angajaţii
DMCP au calitatea de auditori
financiari sau stagiari în audit,

aceştia participă la pregătirea
profesională continuă structura-
tă organizată anual pentru
membrii Camerei.

Este foarte important de men-
ţionat faptul că inspectorii sunt
selectaţi pe criterii ce ţin de pre-
gătire profesională şi experienţă
relevantă în auditul statutar şi
raportarea financiară, dar şi de
comportament etic. Inspectorii
sunt independenţi şi semnează
anual declaraţia de conformitate
cu cerinţele profesionale ale
Camerei privind controlul calită-
ţii auditului. De asemenea, cu
ocazia primirii delegaţiei de
inspecţie, declară dacă se află
sau nu în una dintre situaţiile de
conflict de interese prevăzute de
Codul etic al profesioniştilor
contabili, în raport cu auditorul
financiar sau firma de audit la
care urmează să efectueze
inspecţia calităţii. 

Activitatea de inspecţie se desfă-
şoară conform unor reglemen-
tări care sunt în totalitate trans-
parente, acestea fiind publicate
în Monitorul Oficial al României,
dar şi pe site-ul CAFR, iar uneori
sunt prezentate succint chiar în
paginile acestei revistei. 

Reglementările principale referi-
toare la revizuirea de calitate
sunt Hotărârea Consiliului CAFR
nr. 168/2010 pentru aprobarea
Normelor privind revizuirea cali-
tăţii activităţii de audit financiar
şi a altor activităţi desfăşurate de
auditorii financiari, Hotărârea
Consiliului CAFR nr. 182/2010
pentru aprobarea procedurilor
privind revizuirea calităţii activi-
tăţii de audit financiar şi a altor
activităţi desfăşurate de auditorii
financiari şi Hotărârea Consiliului
CAFR nr. 274/2011 pentru modi-
ficarea şi completarea Hotărârii
nr. 182/2010.

Îmbunătăţirea activităţii de revi-
zuire a calităţii activităţii desfă-
şurate de auditorii financiari,
modificarea şi completarea
reglementărilor CAFR în scopul
menţionat mai sus, precum şi în
vederea alinierii la legislaţia
internaţională în domeniu repre-
zintă un obiectiv inclus în pro-
gramele anuale de activitate ale
departamentului. Credem că
prezintă interes să precizăm aici
faptul că în anul 2012, Consiliul
Camerei a aprobat mai multe
hotărâri prin care se urmăreşte
îmbunătăţirea legislaţiei privind
controlul calităţii, astfel:

F Hotărârea Consiliului CAFR
nr. 39 pentru aprobarea pro-
cedurilor pentru aplicarea
art. 24 din Normele aprobate
prin Hotărârea nr. 168/2010
privind modalitatea de eva-
luare a calităţii activităţii
desfăşurate de membrii
CAFR în exercitarea profesiei;

F Hotărârea Consiliului CAFR
nr. 50/22.11.2012 pentru
aprobarea Procedurilor refe-
ritoare la obligaţiile auditori-
lor financiari privind aplica-
rea art. 17 „c” din Hotărârea
nr. 168/2010; 

F Hotărârea Consiliului CAFR
nr. 54/22.11.2012 pentru
aprobarea modelului Notei
de inspecţie.

Este esenţial de reţinut faptul că
activitatea de inspecţie se desfă-
şoară conform unui program
bine stabilit şi pe deplin transpa-
rent. Anual, DMCP îşi propune să
verifice un număr de auditori
financiari care au declarat în
rapoartele anuale că au desfăşu-
rat activitate în calitate de
membri ai Camerei, iar trimes-
trial, Consiliul Camerei aprobă
lista auditorilor financiari incluşi
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în programul de inspecţie, iar
această listă se publică pe site-ul
CAFR. Aşadar, programarea acti-
vităţii de inspecţie desfăşurată
de către DMCP se realizează, în
principal, pe baza următoarelor
elemente: 

a) situaţia auditorilor financiari
membri ai Camerei, persoane
fizice şi firme de audit active,
cărora Camera le-a acordat
viza anuală de exercitare a
profesiei;

b) programul de inspecţie tri-
mestrial, care prevede audi-
torii financiari a căror activi-
tate urmează a fi revizuită
pentru asigurarea calităţii,
perioada supusă revizuirii,
precum şi echipele care efec-
tuează inspecţia.

Cuprinderea auditorilor finan-
ciari în programele trimestriale
de inspecţie are în vedere ca, de
regulă, fiecare membru al
Camerei care a desfăşurat activi-
tate în calitate de auditor finan-
ciar să fie verificat o dată la
maxim 6 ani sau la 3 ani, în cazul
auditorilor entităţilor de interes
public. În plus faţă de aceste
inspecţii periodice, inspectorii
DMCP participă şi la diferite
acţiuni tematice de verificare şi
investigare a unor aspecte
cuprinse în sesizări primite din
partea unor instituţii publice şi
de reglementare, a altor auditori
financiari sau din partea entităţi-
lor auditate.

După publicarea programului
trimestrial de inspecţie, auditori-
lor financiari prevăzuţi a fi verifi-
caţi pentru controlul calităţii li se
transmite şi o adresă de anunţa-
re a perioadei în care va avea loc
inspecţia, aceştia având posibili-
tatea să-şi exprime disponibilita-
tea pentru perioada respectivă

sau să propună o altă perioadă,
care să nu depăşească cu mai
mult de două săptămâni perioa-
da prevăzută iniţial. Se va avea
în vedere ca programul de
inspecţie să nu încurce activita-
tea profesională a auditorilor,
astfel încât aceştia să îşi poată
onora contractele de audit asu-
mate. Inspectorii DMCP ţin în
permanenţă legătura cu audito-
rii ce urmează a fi verificaţi, ace-
ştia fiind informaţi cu privire la
documentele necesare inspec-
ţiei şi la modul în care se va
derula inspecţia propriu-zisă. 

Ce obiective urmăreşte echipa
de inspecţie a calităţii activităţii
şi care sunt principalele aspecte
asupra cărora se va opri?

F În primul rând, inspectorii
vor dori să cunoască aria de
cuprindere a activităţii de
audit financiar şi a altor ser-
vicii profesionale ale celor
inspectaţi, pe baza examină-
rii conţinutului scrisorilor de
misiune/contractelor de
prestări servicii.

F Apoi procedează la verifica-
rea conformităţii activităţii
desfăşurate cu datele înscri-
se în cererea/declaraţia pen-
tru obţinerea autorizaţiei de
exercitare a profesiei; corec-
titudinea raportării venituri-
lor din activitatea de audit
financiar, audit statutar, pre-
cum şi alte servicii profesio-
nale, a achitării integrale şi la
termen a cotizaţiilor şi a
celorlalte obligaţii către
Cameră.

F Un punct de interes îl repre-
zintă modul în care au fost
îndeplinite obligaţiile cu pri-
vire la pregătirea continuă a
auditorilor financiari, pre-
cum şi la frecventarea cursu-
rilor suplimentare pentru
auditorii financiari monitori-
zaţi pentru rezultate nesatis-
făcătoare.

F Urmează verificarea imple-
mentării de către auditorul
financiar a unui sistem
intern de control al calităţii
conform ISQC 1 şi ISA 220 şi
evaluarea sistemului intern
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de asigurare a calităţii sub
aspectul conformităţii cu ISA
relevante şi cu cerinţele de
independenţă prevăzute de
Codul etic al profesioniştilor
contabili.

F Un caz particular îl reprezin-
tă verificarea elaborării de
către firmele de audit, res-
pectiv de către auditorii
financiari persoane fizice, a
unor proceduri proprii de
revizuire a asigurării calităţii
la entităţile aflate sub supra-
vegherea Comisiei Naţionale
a Valorilor Mobiliare, precum
şi a oricăror entităţi definite
prin lege sau reglementări
ca entităţi de interes public.

F Desigur, se realizează inspec-
tarea foilor de lucru ale
misiunii selectate pentru
revizuirea gradului de adec-
vare a controlului calităţii. 

F Un obiectiv distinct al
inspecţiei îl reprezintă verifi-
carea implementării de către
firma de audit/auditorul
financiar persoană fizică, în
temeiul obligaţiilor stabilite
prin Hotărârea consiliului
CAFR nr. 91/2007 privind
aplicarea legislaţiei specifice
privind combaterea şi preve-
nirea operaţiunilor de spăla-
re a banilor şi/sau de finan-
ţare a actelor de terorism de
către auditorii financiari, a
unor proceduri specifice,
aplicabile clienţilor de audit
şi ai altor servicii profesiona-
le, pentru identificarea cazu-
rilor de intermediere de
către aceştia a actelor de
terorism şi/sau de spălare a
banilor.

F În fine, se cuvine să amintim
aici faptul că inspectorii rea-
lizează evaluarea conţinutu-
lui celui mai recent raport

privind transparenţa, publi-
cat de auditorii sau firmele
de audit inspectate, care au
efectuat misiuni de audit
statutar la entităţi de interes
public.

O pondere foarte mare în calcu-
lul procentajului care conduce la
calificativul obţinut în urma veri-
ficării obiectivelor menţionate
mai sus o reprezintă modul de
documentare a dosarelor întoc-
mite pentru misiunile contracta-
te. Este important de reţinut fap-
tul că inspectorii DMCP nu refac
misiunile de audit şi nu pun la
îndoială profesionalismul audi-
torilor financiari inspectaţi, ci
verifică modul în care se reflectă
munca de audit propriu-zisă şi
conformitatea cu Standardele
Internaţionale de Audit în foile
de lucru şi probele de audit exis-
tente la dosarele misiunii.
Obiectivele documentaţiei de
audit sunt de a susţine şi de a
argumenta credibil, suficient şi
relevant opinia exprimată în
raportul de audit. Pe baza docu-

mentaţiei întocmite, a probelor
de audit colectate şi a concluzii-
lor cuprinse în foile de lucru,
auditorul financiar va lua o deci-
zie competentă cu privire la
tipul de opinie pe care o va
exprima în raportul final. 

Desigur, este dificil de cuantifi-
cat cu exactitate care a fost
impactul inspecţiilor efectuate,
dar este cert că în îmbunătăţirea
generală a calităţii serviciilor
prestate de auditorii financiari
români se regăseşte şi munca
inspectorilor din DMCP.

În acest sens, putem menţiona
faptul că a crescut procentul
deţinut de numărul calificative-
lor A şi B acordate auditorilor şi
s-a diminuat numărul calificati-
velor C şi D. Spre exemplu, în
anul 2004, 19% dintre auditorii
financiari cu activitate care au
fost verificaţi de DMCP au obţi-
nut calificativul A, iar, în anul
2012, 57% dintre auditorii finan-
ciari cu activitate au primit califi-
cativul A. 

Auditorii financiari persoane fizice şi firmele de audit care îşi desfă-
şoară corect activitatea, în conformitate cu legislaţia naţională şi
standardele internaţionale de audit şi codul etic şi efectuează
misiuni de audit de înaltă calitate, documentate în mod corespun-
zător şi concretizate în rapoarte de audit întocmite în mod profesio-
nist nu au nicidecum a se teme de inspecţie. În acelaşi timp, este
potrivit să precizăm că inspectorii nu au numai rolul de a constata şi
consemna deficienţele relevante, cel mai adesea aspectele relevate
în cadrul inspecţiilor de calitate constituie şi un temei pentru per-
fecţionarea activităţii celor inspectaţi. De fapt, rolul esenţial al
inspecţiilor de monitorizare a activităţii este acela de îndrumare în
vederea creşterii calităţii serviciilor oferite de auditorii financiari. 

Şi, aşa cum precizam, statisticile existente la nivelul
Departamentului de Monitorizare şi Competenţă Profesională ates-
tă îmbunătăţirea calificativelor obţinute de auditorii financiari în
ultimii ani faţă de inspecţiile anterioare, ceea ce pentru noi, inspec-
torii, este o încurajare şi ne confirmă faptul că activitatea noastră
are rost şi este extrem de importantă pentru profesia de audit. 

ÎN CONCLUZIE
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