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Informaţii
Masa rotundă
ACCA - ecoDa pe tema
viitorului auditului
La 25 septembrie 2012 a avut loc, la sediul Parlamentului
European de la Bruxelles, un eveniment organizat în
parteneriat de ACCA şi Confederaţia Europeană a Asociaţiilor de Directori (ecoDa), cu tema „Viitorul auditului: către o
mai mare transparenţă, calitate şi independenţă”.
La acest eveniment, la care Camera Auditorilor Financiari
din România a fost reprezentată prin preşedintele său, prof.
univ. dr. Horia Neamţu, moderatorul lucrărilor a fost Sajjad
Karim, membru al Parlamentului European şi raportor pe
probleme de reformă a profesiei de audit, din partea
Comisiei pentruAfaceri Juridice (JURI).
Masa rotundă ACCA – ecoDa a avut loc pe fondul dezbaterilor curente dintre Parlamentul European şi Consiliu,
care discută despre pachetul de propuneri publicat de
Comisia Europeană la 30 noiembrie 2011 şi care au drept
obiectiv reforma auditului: proiectul de Directivă privind
auditul statutar, care va înlocui directiva 43/2006/CE şi
Regulamentul privind auditul statutar al entităţilor de interes
public.
Printre vorbitorii care au luat cuvântul în cadrul acestei
manifestări s-au numărat: Nathalie Berger, şef unităţii de
audit din cadrul Direcţiei Generale Piaţa Internă a Comisiei
Europene, Sebastian Valentin Bodu, membru al Comisiei
Juridice a Parlamentului European şi shadow-rapporteur al
Parlamentului European pe această temă, Jos van Huut,
preşedintele Grupului European al Reţelelor Internaţionale
de Contabilitate (EGIAN), Daniel Montgomery, preşedintele grupului de lucru pe probleme de raportare a
auditului, Consiliul pentru Standarde Internaţionale de
Audit şi Asigurare (IAASB) din cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC).

Al 16-lea Congres
al Asociaţiei Contabililor
şi Auditorilor
din Republica Srpska
O delegaţie a Camerei Auditorilor Financiari din România,
formată din prof. univ. dr. Ion Mihăilescu, preşedinte de
onoare, şi Adriana Spiridon, şef al Departamentului de
relaţii internaţionale, au participat la cel de-al 16-lea
Congres al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor din

Republica Srpska, cu tema „Semnificaţia contabilităţii,
auditului şi finanţelor în procesul de depăşire a crizei
economice”.
În cadrul sesiunilor tehnice şi ştiinţifice au fost susţinute
prezentări referitoare la măsurile de performanţă ale
proceselor de management, gestiunea finanţelor entităţilor
de afaceri în condiţii de criză, rolul auditului intern şi extern
în detectarea fraudelor, acţiunilor penale şi corupţiei la
nivelul entităţilor, precum şi semnificaţia sistemelor IT
contabile în luarea deciziilor de afaceri.
Evenimentul a reunit reprezentanţi ai organizaţiilor
profesionale din Franţa, România, Bulgaria, Muntenegru,
Macedonia, Polonia, Serbia şi Turcia.

Auditori financiari
din Bulgaria în vizită la CAFR
În ziua de 27 septembrie a.c. la sediul Camerei a avut loc o
întâlnire profesională între reprezentanţi şi auditori
financiari ai filialei Plovdiv a Institutului Contabililor Publici
Autorizaţi din Bulgaria (ICPA) şi membri ai Consiliului şi
Executivului CAFR. Oaspeţii bulgari, conduşi de Dimitar
Jeliazkov, membru al Consiliului ICPA, au fost întâmpinaţi
de Ana Dincă, vicepreşedinte al Consiliului Camerei,
Urania Moldovanu, şeful Departamentului de monitorizare şi competenţă profesională, Daniela Ştefănuţ, consilier juridic şi Mihai Dragnea, expert relaţii internaţionale.
Vicepreşedinta Consiliului CAFR, Ana Dincă, a prezentat
modul de organizare a Camerei Auditorilor Financiari din
România, relaţiile interne şi internaţionale ale organismului
nostru profesional, precum şi preocupările şi acţiunile care
se întreprind pentru a răspunde provocărilor perioadei
dificile pe care o traversează economia globală.
S-au discutat aspecte practice privind exercitarea profesiei,
în mod individual sau prin firme de audit, adoptarea Standardelor de audit pe care le aplică profesioniştii, auditori
financiari ai celor două tări vecine, aspecte privind formarea
profesională continuă.
Un deosebit interes a prezentat discuţia privind sistemul de
supraveghere publică a auditului statutar, care în cele două
ţări, din punct de vedere al finanţării şi funcţionării, este
diferit. În Bulgaria, sistemul de supraveghere publică este
finanţat excesiv de la bugetul statutului, iar preşedintele
acestui organism numit de Parlamentul Bulgariei, are un
mandat de 4 ani.
Totodată, a fost subliniată buna conlucrare între CAFR şi
ICPA atât pe plan regional, cât şi în cadrul organismelor
profesionale internaţionale.
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Ziua Naþionalã a Auditorului Financiar din România

Mesajul
Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari
din România
În fiecare an la 26 octombrie românii îl prãznuiesc pe Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, cunoscut ºi venerat datoritã calitãþilor sale de înþelepciune, milostenie, faceri
de bine, dobândite prin pregãtire ºi educaþie. Cu ºapte ani în
urmã Consiliul CAFR a hotãrât ca acest sfânt sã fie considerat protector al auditorilor financiari, declarând aceastã zi
ca fiind Ziua Naþionalã a Auditorului Financiar din România.
Este un prilej pentru a marca cu legitimã satisfacþie progresele remarcabile obþinute de profesia noastrã, de profesioniºtii
sãi, membri ai unei organizaþii care se bucurã de o binemeritatã apreciere atât pe plan intern – în relaþiile cu clienþii misiunilor de audit, dar deopotrivã cu instituþiile publice ºi organizaþiile profesionale cu care colaboreazã, dar ºi pe plan internaþional. Este semnificativ faptul cã în prezent Camera
Auditorilor Financiari din România este membru cu drepturi
depline al Federaþiei Internaþionale a Contabililor (IFAC), al
Federaþiei Europene a Contabililor (FEE) ºi al Federaþiei
Internaþionale a Experþilor Contabili Francofoni (FIDEF) – calitate în care îºi aduce o contribuþie directã la activitatea profesionalã a acestor prestigioase instituþii ºi participã activ la
evenimentele organizate de acestea.
De asemenea, Camera desfãºoarã excelente relaþii cu organizaþii profesionale din alte þãri, precum Marea Britanie,
Ungaria, Lituania, Bulgaria, Republica Sprska – Bosnia ºi
Herþegovina, Federaþia Rusã, Ucraina, Azerbaidjan, Republica Moldova, în cadrul protocoalelor de colaborare semnate
cu acestea, ceea ce contribuie nemijlocit la afirmarea în lume
a profesiei de audit financiar din România.
În ultimii ani, Camera Auditorilor Financiari din România s-a
întãrit ºi dezvoltat continuu atât numeric, dar mai ales în privinþa performanþelor profesionale.
În prezent, Camera are 4.200 de membri persoane fizice,
945 membri persoane juridice ºi 1.750 de stagiari.
11/2012

Cu siguranþã însã, prestigiul Camerei este dat în primul rând
de profesionalismul ºi atitudinea independentã demonstrate
în ducerea la bun sfârºit a misiunilor de audit prin elaborarea
unor rapoarte de calitate, în strânsã conformitate cu exigenþele standardelor internaþionale în materie ºi ale Codului Etic
al profesiei. În acest mod auditorul acþioneazã cu eficienþã
pentru satisfacerea interesului public în legãturã cu corectitudinea afacerilor pe care le analizeazã, îndeplinind ºi un
remarcabil rol social.
În acest moment aniversar este firesc sã aducem în atenþie
câteva importante realizãri cu care se pot mândri toþi membrii
organizaþiei noastre profesionale. Astfel, în conformitate cu
mandatul încredinþat prin programul de activitate aprobat de
Conferinþa Naþionalã, Consiliul Camerei s-a preocupat perseverent de aplicarea mãsurilor necesare, de naturã sã
faciliteze racordarea membrilor organizaþiei profesionale la
tot ce este nou, actual ºi important în profesie. Dupã cum se
cunoaºte, începând din acest an, pentru mai multã rigoare ºi
eficienþã în desfãºurarea pregãtirii profesionale continue a
auditorilor ºi a stagiarilor, Camera a preluat direct aceastã
activitate, care este organizatã atât în sistem clasic, în sãli de
curs, cât ºi în sistem e-learning. De asemenea, a continuat
procesul de adaptare ºi modernizare a reglementãrilor
interne ale Camerei la actualele cerinþe ºi tendinþe pe plan
naþional ºi internaþional.
În scopul îmbunãtãþirii condiþiilor de lucru în interesul membrilor sãi, sediul Camerei are, începând din aceastã toamnã,
o nouã înfãþiºare, cu mult mai multe facilitãþi operaþionale, iar,
în aplicarea unei mãsuri expres adoptate de Conferinþa
Naþionalã, a continuat dezvoltarea în plan teritorial, actualmente Camera având douã reprezentanþe: la Iaºi ºi la Braºov. Consiliul, este, totodatã, deschis receptãrii ºi soluþionãrii
problemelor care frãmântã membrii Camerei printr-o mai
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rapidã comunicare ºi prin valorificarea potenþialului pe care îl
pune la dispoziþie sistemul informaþional modern de care dispune.
Fireºte, în continuare profesia noastrã este chematã sã facã
faþã unor noi ºi importante cerinþe ºi exigenþe generate de
actuala situaþie economicã dificilã, care se repercuteazã ºi
asupra pieþei de audit. Rãspunsul nostru la aceste provocãri
nu poate fi altul decât munca de calitate, seriozitate ºi implicare profesionalã.
Dupã cum se cunoaºte, în noiembrie anul trecut Comisia
Europeanã a emis douã propuneri legislative în domeniul
auditului financiar: un proiect de directivã de modificare a
Directivei 2006/43/CE privind auditul statutar ºi o propunere
de Regulament al Parlamentului European ºi a Consiliului
privind cerinþe specifice referitoare la auditul statutar al entitãþilor de interes public. Pe marginea acestor documente se
poartã intense discuþii atât în cadrul unor organizaþii profesionale internaþionale, cât ºi în Parlamentul European ºi în
Comisia Europeanã, Consiliul Camerei promovând propriile
observaþii ºi propuneri de amendare ale acestor proiecte,
rezultate în urma unor dezbateri deschise, pragmatice ºi

proactive în cadrul unor întâlniri cu membri din zonele
Centru, Vest, Nord Vest ºi Bucureºti, fãcute în sprijinul profesiei, al auditorilor financiari. Scopul nostru este ca realmente
reformarea auditului sã determine un progres, în condiþiile
respectãrii valorilor de bazã ale profesiei, corespunzãtoare
exigenþelor actuale, independenþa, competenþa ºi transparenþa, în vederea asigurãrii cadrului de desfãºurare a unor
misiuni de audit de calitate.
Cu ocazia acestei zile festive, Consiliul Camerei vã
adreseazã tuturor, dragi colegi din organizaþia noastrã profesionalã, calde felicitãri, împreunã cu urãri de sãnãtate ºi succes în activitatea profesionalã, precum ºi pe plan personal.

Prof. univ. dr. Horia Neamþu,
preºedintele Camerei Auditorilor Financiari
din România

Cercetare

Rolul auditului financiar
în creºterea calitãþii
informaþiilor financiare
Constantin TOMA*

Abstract

The Role of Financial Auditing in Increasing the
Quality of Financial Information
Annual financial statements are the main means to communicate to users financial-accounting information, as well as other types of information. The quality of
the information in these documents has a decisive impact on the investors'
behaviour and decisions, especially in times of crisis, as well as on other categories of beneficiaries. This is why, financial auditors have a major social responsibility, and they become true guarantors of the veridicity and credibility of financial reports communicated by entities. They have to make sure that information
presented by individual entities or groups of societies satisfy the quality criteria
established via accounting regulations and that the latter mirror reality, i.e. they
provide a faithful image of assets, liabilities, financial state, profit or loss. The role
of these professionals in times of generalised economic and financial crisis
becomes hightened, given that there are enough voices who have been associating them with the failures that large companies or business groups have experienced lately.
Based on a comparative and critical analysis of contemporary realities, this article aims to bring to the attention of specialists in the field and, potentially, to suggest as a topic of debate, the relation between financial auditing and the qualitative characteristic features of financial and accounting information, as a premise
to increase the credibility and usefulness of financial reports in grounding entities' decisions.
Key words: financial audit, qualitative characteristics, financial statements, true
and fair view, crisis
JEL Classification: M 41, M42
Cuvinte cheie: audit financiar, caracteristici calitative, situaþii financiare, imagine
fidelã, crizã

Introducere
Toatã lumea vorbeºte actualmente despre crize ºi lipsuri, indiferent cã este
vorba de crize ºi lipsuri la nivelul individului, familiei, întreprinderilor, naþiunilor, regiunilor, diferitelor monede, sistemelor financiare sau la nivel mondial.
Criza economicã mondialã este un proces deosebit de complex, profund ºi de
actualitate, care afecteazã elementele
fundamentale ale sistemului economic
ºi cãruia marii economiºti de la nivel
mondial nu reuºesc sã-i gãseascã antidot. Criza economicã are, de obicei,
efecte devastatoare atât în þãrile puternic industrializate, cât ºi în cele mai
puþin dezvoltate, ale cãror economii depind în cea mai mare mãsurã de exporturile de materii prime. În perioadele de
recesiune economicã, volumul comerþului mondial scade rapid, dupã cum scad
ºi veniturile personale, profitul companiilor ºi veniturile bugetare.
Efectele crizelor economice se manifestã sub multiple forme, cum ar fi: scãderea volumului schimburilor comerciale,
reducerea consumului ºi, implicit, a producþiei, falimente rãsunãtoare, scãde-
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rea veniturilor populaþiei, creºterea ºomajului, deprecierea monedelor naþionale, inflaþie, scãderea veniturilor bugetare, diminuarea cheltuielilor publice,
creºterea deficitelor bugetare etc. Deºi,
în general, crizele economice globale
afecteazã toate entitãþile dintr-o þarã,
unitãþile mari au mai multe posibilitãþi ºi
o mai mare forþã de a suporta efectele
acesteia. În schimb, întreprinderile mici
ºi mijlocii sunt cele mai afectate de
crizã, în rândul acestora înregistrânduse ºi cele mai multe falimente.
Criza economicã generalizatã manifestatã pe plan mondial ºi scandalurile financiare rãsunãtoare înregistrate la
nivelul unor mari companii (ENRON,
WORLDCOM, AHOLD, PARMALAT
etc.) repun în discuþie calitatea ºi credibilitatea informaþiilor financiar-contabile.
Aceste evoluþii din mediul economicosocial au fost asociate, de cele mai
multe ori pe nedrept, cu profesia contabilã, responsabilã de apãrarea interesului public ºi concretizatã în informarea corectã a utilizatorilor externi,
respectiv, în garantarea credibilitãþii datelor publicate de unitãþi. „De exemplu,
în ultimii ani, eºecurile etice din partea
anumitor membri ai profesiei, care au
avut ca rezultat lipsa de încredere în
raportarea financiarã, au impus modificãri esenþiale ale reglementãrii profesiei
(Legea Sarbanes-Oxley în SUA, Legea
securitãþii financiare în Franþa etc.).”1
Auditorii financiari sunt reprezentanþii
profesiei contabile cei mai expuºi la criticile virulente ale utilizatorilor de informaþii din raportãrile financiare, fiind
consideraþi „þapii ispãºitori”, în calitatea
lor de garanþi ai calitãþii ºi credibilitãþii

datelor difuzate de întreprinderi. Se
merge, uneori, chiar mai departe, considerându-se cã aceºti profesioniºti
sunt singurii responsabili de eºecurile
cu care se confruntã marile firme sau
grupuri de societãþi.
Din acest motiv, considerãm cã reputaþia ºi responsabilitatea profesiei de
auditor financiar sunt direct influenþate
de caracteristicile calitative ale informaþiei financiar-contabile, de respectarea
normelor impuse de referenþialul contabil, precum ºi a principiilor de conduitã eticã ºi deontologie profesionalã.

Metodologia
cercetãrii
În lucrarea de faþã am utilizat ca metodologii de cercetare: analiza criticã,
analiza comparativã ºi deducþia.

Rolul
auditului financiar
în informarea
utilizatorilor
Obiectivul fundamental al auditului financiar este stabilit prin reglementãrile
specifice domeniului, respectiv, „activitatea efectuatã de auditorii financiari în
vederea exprimãrii unei opinii asupra
situaþiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor
misiuni de asigurare ºi servicii profesionale potrivit standardelor internaþionale de audit ºi altor reglementãri

adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România....”.2
Constatãm, din aceastã definiþie, cã
principalul rol al auditului financiar (care
include ºi auditul statutar) îl reprezintã
formularea unei opinii, de cãtre persoane abilitate, asupra conformitãþii informaþiilor difuzate cãtre utilizatorii externi
prin intermediul raportãrilor financiare
cu starea de fapt a entitãþilor raportoare.
Rolul important pe care profesioniºtii
contabili (incluzându-i pe auditorii financiari) îl au în societate este subliniat ºi
de Codul etic al profesioniºtilor contabili, emis de cãtre Federaþia Internaþionalã a Contabililor (IFAC)3, care apreciazã cã: „O caracteristicã distinctivã a
profesiei contabile este asumarea responsabilitãþii de a acþiona în interesul
public. Prin urmare, responsabilitatea
profesionistului contabil nu se limiteazã
exclusiv la satisfacerea nevoilor unui
client sau ale unui angajator.”4
Prin sintagma „interes public”, Codul
etic are în vedere utilizatorii de informaþie financiar-contabilã, reprezentaþi
de investitorii actuali sau potenþiali, managementul entitãþii, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clienþii, instituþiile statului ºi alte autoritãþi, precum ºi
publicul larg. Pentru a rãspunde solicitãrii de a acþiona în interesul public, profesioniºtii trebuie sã respecte unele cerinþe de bazã ºi principii fundamentale.
Un rol important care revine auditului
financiar îl constituie oferirea de încredere publicului cã informaþiile difuzate
prin situaþiile financiare corespund realitãþii din entitãþile raportoare, adicã

1 Toma, M., Potdevin, J., Elemente de doctrinã ºi deontologie a profesiei contabile, Ed CECCAR, Bucureºti, 2008, p. 33
2 Ordonanþa de urgenþã nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22.08.2003,
modificatã ºi completatã prin Legea nr. 26 din 2 martie 2010 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 75/1999
privind activitatea de audit financiar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 5.03.2010, art. 2, alin. (1)
3 Adoptat prin Hotãrârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 161/14.04.2010 ºi intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2011
4 http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/2012-IESBA-Handbook.pdf, consultat la16.07.2012
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acestea reflectã o imagine fidelã a activelor, datoriilor, poziþiei financiare, profitului sau pierderii entitãþii.
Acest obiectiv central al contabilitãþii
financiare ºi situaþiilor financiare anuale
se prezumã a fi atins dacã se respectã:
convenþiile fundamentale (contabilitatea
de angajamente ºi continuitatea activitãþii); caracteristicile calitative ale informaþiei; principiile contabile generale ºi
regulile de recunoaºtere ºi evaluare a
elementelor din situaþiile financiare.
De asemenea, auditorii financiari trebuie sã se asigure cã informaþia difuzatã de entitãþi nu este rezultatul unor
activitãþi de fraudã sau eroare, cu scopul de a manipula deciziile ºi comportamentul utilizatorilor ori de a ascunde
aspecte semnificative referitoare la
activitatea acestora, pentru a obþine
obiective predeterminate.
În plus, auditorii financiari trebuie sã
respecte standardele profesionale (de
audit), cerinþele de bazã ºi principiile
conþinute de Codul etic al profesioniºtilor contabili, pentru a fi cât mai pertinenþi în exprimarea opiniei lor în raportul de audit întocmit.

Caracteristicile
calitative ale
informaþiilor din
situaþiile financiare
Potrivit IAS 1 „Prezentarea situaþiilor
financiare”, „situaþiile financiare trebuie
sã prezinte fidel poziþia financiarã, performanþa financiarã ºi fluxurile de trezorerie ale unei entitãþi. Prezentarea fidelã prevede reprezentarea exactã a

efectelor tranzacþiilor, a altor evenimente ºi condiþii, în conformitate cu definiþiile ºi criteriile de recunoaºtere pentru
active, datorii, venituri ºi cheltuieli stabilite în Cadrul general”5. Pentru ca informaþia contabilã sã rãspundã cerinþei
de a reflecta imaginea fidelã a activelor,
datoriilor, poziþiei financiare, profitului
sau pierderii entitãþii sau unui grup de
societãþi ea trebuie sã îndeplineascã
anumite CRITERII DE CALITATE. Este
absurd sã admitem cã o informaþie care
nu corespunde criteriilor calitative este
în mãsurã sã asigure realizarea acestui
obiectiv fundamental al contabilitãþii ºi
situaþiilor financiare anuale (rapoarte
financiare6, potrivit IASB).
Sub acest aspect, se constatã o anumitã diferenþã de tratament a caracteristicilor calitative în reglementãrile contabile internaþionale actuale comparativ
cu prevederile din normele româneºti.

CARACTERISTICILE CALITATIVE
ÎN VIZIUNEA IASB
Principalele caracteristici calitative
pe care trebuie sã le îndeplineascã informaþiile financiare, în viziunea IASB,
pentru a fi utile investitorilor existenþi ºi
potenþiali, împrumutãtorilor ºi altor creditori7 în deciziile pe care aceºtia le iau
sunt: relevanþa ºi reprezentarea exactã
(denumite caracteristici calitative fundamentale).
Relevanþa. Aceastã caracteristicã fundamentalã impune informaþiilor financiare sã aibã capacitatea de a genera o
diferenþã în deciziile luate de cãtre utilizatori. Informaþiile pot avea capacitatea de a genera o diferenþã în luarea
unei decizii chiar dacã unii utilizatori
aleg sã nu profite de aceste informaþii

sau dacã le cunosc deja din alte surse.
Se apreciazã cã informaþiile financiarcontabile sunt relevante dacã au valoare predictivã, valoare de confirmare sau
ambele categorii valorice.
O informaþie are valoare predictivã
dacã este utilizatã drept sursã de date
de cãtre utilizatori pentru a anticipa
evoluþii viitoare. Pentru a avea valoare
predictivã, informaþiile nu trebuie sã reprezinte o prognozã sau o previziune.
Informaþiile financiar-contabile au valoare de confirmare dacã îi ajutã pe utilizatori sã le confirme sau modifice evaluãrile anterioare.
Reprezentarea exactã. Pentru a fi utile, informaþiile financiar-contabile nu
trebuie sã reprezinte numai fenomenele
relevante, ci trebuie ºi sã reprezinte
exact fenomenele pe care îºi propune
sã le reprezinte. Pentru a oferi o reprezentare exactã perfectã, o descriere
trebuie sã îndeplineascã trei condiþii, ºi
anume: sã fie completã, neutrã ºi fãrã
erori. Însuºi IASB recunoaºte cã perfecþiunea este atinsã rareori sau chiar
niciodatã, cu toate cã obiectivul principal este maximizarea acestor calitãþi
ale informaþiei financiar-contabile, în
mãsura în care acest lucru este posibil.
Pe lângã caracteristicile calitative fundamentale, informaþiile financiare sunt
însoþite de caracteristicile calitative
amplificatoare, respectiv: comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea ºi
inteligibilitatea.
Comparabilitatea reprezintã caracteristica informaþiei financiare care permite efectuarea comparaþiilor în timp ºi
spaþiu. Deoarece deciziile utilizatorilor
presupun alegeri între alternative, infor-

5 IASB, Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã®, Norme oficiale emise la 1 ianuarie, 2011, Partea A Cadrul general conceptual ºi dispoziþii, Ed. CECCAR, Bucureºti, 2011, p. A387
6 Idem, p. A33
7 Potrivit IASB, utilizatori de informaþie financiar-contabilã
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maþiile referitoare la entitatea raportoare sunt mult mai utile dacã pot fi
comparate cu informaþiile similare despre alte entitãþi ºi cu informaþii similare
despre aceeaºi entitate aferente unei
alte perioade sau date.
Verificabilitatea reprezintã caracteristica amplificatoare care îi asigurã pe utilizatori cã informaþiile reflectã exact
fenomenele economice pe care îºi
propun sã le reprezinte. Aceasta înseamnã cã diferiþi observatori independenþi ºi în cunoºtinþã de cauzã ar putea
ajunge la un consens (nu neapãrat la
un acord total) cã o anumitã descriere
constituie o reprezentare exactã.
Oportunitatea impune ca informaþiile
sã fie puse la dispoziþia factorilor decizionali în timp util, având capacitatea

de a le influenþa deciziile. În general, se
apreciazã cã în procesul decizional
informaþiile vechi sunt mai puþin utile în
fundamentarea deciziilor. Unele informaþii pot, totuºi, sã rãmânã oportune o
perioadã îndelungatã, dupã finalul perioadei de raportare, deoarece unii utilizatori au nevoie sã identifice ºi sã aprecieze tendinþele de evoluþie ale entitãþii.
Inteligibilitatea impune ca informaþiile
financiar-contabile sã fie prezentate în
mod clar ºi concis, sã fie clasificate ºi
caracterizate. Rapoartele financiare
sunt elaborate pentru utilizatorii care
dispun de suficiente cunoºtinþe referitoare la derularea afacerilor ºi activitãþilor economice ºi care studiazã ºi
analizeazã informaþiile cu atenþia cuvenitã. „Este posibil ca, uneori, chiar ºi
utilizatorii bine informaþi ºi atenþi sã fie

nevoiþi sã solicite ajutorul unui consilier
pentru a înþelege informaþiile privind
fenomenele economice complexe.”8
Caracteristicile calitative ale informaþiilor financiare sunt aplicabile atât informaþiilor conþinute de situaþiile financiare, cât ºi datelor oferite prin alte modalitãþi. „Costul, care este o constrângere
generalã asupra capacitãþii entitãþii raportoare de a oferi informaþii financiare
utile, se aplicã în mod similar. Totuºi, consideraþiile avute în vedere în aplicarea
caracteristicilor calitative ºi a constrângerilor aferente costului pot fi diferite
pentru diverse tipuri de informaþii.”9
Restricþia costuri < beneficii are o raþiune economicã, reprezentând mai mult
o restricþie de eficienþã ºi eficacitate
decât o caracteristicã de ordin calitativ.

8 IASB, Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã®, Norme oficiale emise la 1 ianuarie, 2011, Partea A Cadrul general conceptual ºi dispoziþii, Ed. CECCAR, Bucureºti, 2011, p. A37
9 Idem, p. A33
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O reprezentare sinteticã a caracteristicilor calitative impuse informaþiei financiare, în viziunea organismului internaþional de normalizare a contabilitãþii,
este redatã în figura nr. 1.

CARACTERISTICILE CALITATIVE ÎN
VIZIUNEA NORMELOR ROMÂNEºTI
În schimb, în reglementãrile contabile
româneºti10 se regãsesc nominalizate
patru caracteristici calitative principale, respectiv inteligibilitatea, relevanþa, credibilitatea ºi comparabilitatea.
Inteligibilitatea este consideratã o caracteristicã calitativã specificã utilizatorilor ºi impune ca informaþia sã poatã fi
uºor înþeleasã de cãtre decidenþi. Deºi
inteligibilitatea este consideratã o caracteristicã fundamentalã, totuºi, informaþiile privind unele probleme complexe, care ar trebui incluse în situaþiile financiare datoritã relevanþei lor în luarea
deciziilor economice, „nu ar trebui excluse doar pe motivul cã ar putea fi prea
dificil de înþeles pentru anumiþi utilizatori”.11
Relevanþa (pertinenþa) vizeazã calitatea informaþiei de a influenþa deciziile
economice ale utilizatorilor, ajutându-i
pe aceºtia sã evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, sã confirme
sau sã corecteze evaluãrile lor anterioare. Relevanþa informaþiilor este influenþatã de natura ºi de pragul de semnificaþie.12

Informaþiile sunt semnificative dacã
omisiunea sau prezentarea lor eronatã
pot influenþa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaþiilor financiare anuale.
În analiza semnificaþiei unui element
sunt luate în considerare mãrimea
ºi/sau natura omisiunii sau a declaraþiei
eronate judecate în contextul dat.
Rezultã cã pragul de semnificaþie
reprezintã mai mult o limitã decât o
trãsãturã calitativã fundamentalã pe
care trebuie sã o aibã informaþia pentru
a fi utilã.
O informaþie care nu este disponibilã în
timp util îºi pierde capacitatea de a
influenþa deciziile ºi, ca urmare, este lipsitã de relevanþã.

credibilitate. Astfel, dacã apare o întârziere exageratã în difuzarea informaþiei,
aceasta îºi poate pierde relevanþa. Pe
de altã parte, dacã raportarea unei informaþii este întârziatã, pânã în momentul cunoaºterii tuturor aspectelor, credibilitatea sa nu poate fi contestatã, însã
utilitatea este redusã pentru utilizatorii
care au trebuit între timp sã ia decizii.
„Asigurarea echilibrului dintre relevanþã
ºi credibilitate impune urmãrirea în permanenþã a obiectivului general: satisfacerea adecvatã a necesitãþilor utilizatorilor în procesul de luare a deciziilor
economice.”13
Comparabilitatea reprezintã caracteristica informaþiei financiare care permite efectuarea comparaþiilor în timp ºi
spaþiu. Astfel, utilizatorii trebuie sã aibã
posibilitatea de a compara modificãrile
intervenite în situaþiile financiare pentru
a desprinde tendinþele în poziþia financiarã ºi performanþele unei entitãþi
(comparabilitate în timp).

Credibilitatea porneºte de la premisa
cã informaþia elaboratã este lipsitã de
erori semnificative, nu este pãrtinitoare,
iar utilizatorii pot avea încredere cã ea
reflectã corect realitatea din entitãþi, în
concordanþã cu fondul ºi realitatea lor
economicã, ºi nu doar cu forma lor juridicã. Pentru a fi credibilã, informaþia cuprinsã în situaþiile financiare trebuie sã
fie neutrã, prudentã ºi completã. O omisiune poate face ca informaþia sã fie
falsã sau sã inducã în eroare ºi astfel
sã nu mai aibã caracter credibil ºi sã
devinã defectuoasã din punct de vedere al relevanþei.

De asemenea, decidenþii trebuie sã fie
în mãsurã sã compare situaþiile financiare ale diverselor entitãþi, pentru a le
evalua poziþia financiarã ºi performanþa
(comparabilitate în spaþiu).14 Rezultã cã
pentru comparabilitatea în timp este
necesarã permanenþa politicilor contabile, iar comparabilitatea în spaþiu
obligã la uniformitatea politicilor contabile.

În anumite situaþii poate sã aparã un
anumit dezechilibru între relevanþã ºi

„Cerinþa de comparabilitate nu trebuie,
totuºi, sã se constituie într-un obstacol

10 Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 3.055/29.10.2009 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 ºi 766 bis/10.11.2009, modificat ºi completat prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr.
2869/23.12.2010 pentru modificarea ºi completarea unor reglementãri contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
882/29.12.2010, modificat ºi completat prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 2382/03.08.2011 pentru completarea unor reglementãri contabile (contabilitatea Grupului de Interese Economice), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563/08.08.2011
11 Toma, C., Contabilitate financiarã, Ed. TipoMoldova, Iaºi, 2011, p. 27
12 Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 3.055/29.10.2009 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 ºi 766 bis/10.11.2009, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, punctul 23, alin. (3)
13 Toma, C., Contabilitate financiarã, Ed. TipoMoldova, Iaºi, 2011, p. 28
14 Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 3.055/29.10.2009 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 ºi 766 bis/10.11.2009, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, punctul 23, alin. (5)
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pentru introducerea de politici contabile
mai performante.”15 Schematic, caracteristicile calitative care trebuie întrunite
de informaþia financiar-contabilã în viziunea normalizatorilor români sunt
prezentate în figura nr. 2.
Din analiza caracteristicilor calitative
impuse informaþiilor din situaþiile financiare de cãtre normele româneºti comparativ cu referenþialul internaþional se
constatã anumite asemãnãri, dar ºi
diferenþe principale, respectiv:
z

restricþia beneficii > costuri este o
constrângere generalã urmãritã în
ambele categorii de reglementãri;

z

în reglementãrile româneºti se
regãsesc cam aceleaºi caracteristici, însã prezentarea sau denumirea
lor este sensibil diferitã;

z

nu existã o ierarhizare a acestora în
principale ºi amplificatoare;

z

unele dintre condiþiile impuse informaþiei, în normele autohtone, pentru
a asigura o anumitã caracteristicã
reprezintã caracteristica principalã
(de exemplu, reprezentarea exactã
sau fidelã) sau amplificatoare (de
exemplu, oportunitatea) în standardele IASB.

Explicaþia mai ales a diferenþelor între
cele douã categorii de norme o constituie faptul cã revizuirile în standardele
IASB referitoare la caracteristicile calitative, s-au produs dupã adoptarea în
2009 a reglementãrilor româneºti, iar
acestea din urmã au avut ca sursã de
inspiraþie caracteristicile aplicabile
înaintea revizuirii.
„Informaþiile supuse auditãrii reprezintã
prin excelenþã un produs al contabilitãþii. În aceste condiþii, înainte de abordarea propriu-zisã a auditului, este
necesarã prezentarea conexiunii audit
financiar – imagine fidelã în contabilitate.”16

15 Toma, C., Contabilitate financiarã, Ed. TipoMoldova, Iaºi, 2011, p. 28
16 Horomnea, E., Audit financiar. Concepte. Standarde. Norme, Ed. Alfa, Iaºi, 2010, p. 15
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Imaginea fidelã
– obiect al
raportului de audit
Noþiunea de imagine fidelã apare mai
mult ca un obiectiv fundamental al
contabilitãþii sau ca o normã a
normelor decât ca un principiu sau o
normã, având în vedere multitudinea de
elemente care concurã la obþinerea
fidelitãþii.
O atitudine curentã a normalizatorilor
(preluatã ºi de legislaþia contabilã
româneascã) este de a se considera cã
respectarea principiilor contabile, în
general, ºi a regulilor ºi metodelor de
evaluare (în particular) este suficientã
pentru obþinerea imaginii fidele. Se
merge uneori chiar mai departe, afirmându-se cã noþiunea de imagine
fidelã trebuie sã fie asimilatã respectãrii
prescripþiilor contabile. În aceste condiþii, contribuþia termenului de imagine
fidelã, în raport cu conceptele tradiþionale de regularitate (respectarea regulilor) ºi de sinceritate, este redusã la
cazuri excepþionale ºi marginale.
Ca urmare, legiuitorul considerã cã, în
mod obiºnuit, aplicarea strictã a regulilor însoþitã de sinceritatea producãtorului de situaþii financiare anuale
satisface integral obiectivul de imagine
fidelã. Deci, în condiþii normale:17

În aceastã situaþie, imaginea fidelã este
lipsitã de conþinut, fiind suficiente doar
noþiunile de regularitate ºi sinceritate.
Regularitatea constã în respectarea
normelor, regulilor ºi procedurilor prevãzute în legislaþia contabilã, dar ºi a
celor care nu se regãsesc în actele normative, fiind rezultatul uzanþelor profesionale. Acest principiu, aparent simplu,
ridicã douã probleme esenþiale: pe de o
parte, opoziþia dintre prevederile dreptului contabil, iar, pe de alta, contradicþia dintre regularitate ºi alte reglementãri financiar-contabile.
Diversitatea surselor actuale ale dreptului contabil necesitã ºi o punere de
acord a lor (o coerenþã) deoarece se
constatã cã existã diferenþe importante
între regulile fiscale ºi cele contabile,
anumite dispoziþii fiscale modificând
tratamentul contabil al unor tranzacþii ºi
evenimente. Pe de altã parte, dreptul
contabil orientat spre asigurarea imaginii fidele impune ºi o simbiozã perfectã, pe cât posibil, între prevederile legislative ºi realitãþile din economie.
De asemenea, pot sã aparã contradicþii
între regularitate ºi celelalte reguli ºi
principii contabile (imaginea fidelã,
în principal, cu întreg ansamblul de
norme ºi principii care concurã la
obþinerea ei).
Sinceritatea, în limbajul curent, este
sinonimã cu autenticitatea, cu absenþa
trucajului. Ea este caracteristicã fiinþelor
umane, fiind consideratã în general o
calitate, termen preluat ºi de dreptul
contabil, cu acelaºi sens. Orice contabilitate este presupusã ca fiind sincerã (similar prezumþiei de nevinovãþie
din drept), înºiºi lucrãtorii fiscali admiþând-o, chiar dacã sunt plãtiþi de stat
pentru a fi neîncrezãtori.

Practic, sinceritatea contabilitãþii vizeazã douã aspecte distincte: pe de o
parte, sinceritatea conturilor, iar, de
cealaltã, sinceritatea contabilului. Conturile unei societãþi sunt considerate
sincere dacã elementele de activ,
datorii, capitaluri proprii, cheltuielile ºi
veniturile au fost corect evaluate ºi
dacã riscurile au fost obiectiv apreciate.
Sinceritatea contabilului se referã la
gradul de profesionalism al autorului
(autorilor) conturilor ºi buna lui credinþã18. Evident cã intervenþia factorului
uman în procesul de elaborare a situaþiilor financiare conferã acestora un anumit grad de subiectivism, chiar în
condiþii de „bunã credinþã”.
Dacã pentru reflectarea realitãþii îndeplinirea celor douã condiþii este insuficientã se obþine o imagine infidelã
(înºelãtoare). Cauza care conduce la
încãlcarea obiectivului de imagine
fidelã o constituie respectarea
strictã a regulilor, deoarece este
absurd sã admitem cã sinceritatea
este antinomicã fidelitãþii. ªi în acest
caz intrã în rol imaginea fidelã, regularitatea ºi sinceritatea fiind insuficiente
pentru reflectarea situaþiei reale a întreprinderii.
Astfel, referindu-se la relaþia dintre regularitate ºi imagine fidelã, legiuitorul
autohton precizeazã în punctele 10 ºi
11 ale OMFP 3055/2009, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, cã:
„10 - Dacã aplicarea prevederilor
prezentelor reglementãri nu este
suficientã pentru a oferi o imagine
fidelã în înþelesul pct. 9, entitatea
trebuie sã prezinte informaþii suplimentare în notele explicative.
11 - Dacã, în cazuri excepþionale, aplicarea unei prevederi din prezentele

17 Toma, C., Managementul contabilitãþii financiare, Ed. TipoMoldova, Iaºi, 2012, p. 63
18 Chersan, I.-C., Auditul financiar de la normele naþionale la standardele internaþionale, Ed. Tehnopress, Iaºi, 2012, p.
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reglementãri se dovedeºte contrarã obligaþiei prevãzute la pct. 9,
entitatea trebuie sã facã abatere de
la acea prevedere, în vederea oferirii unei imagini fidele, în înþelesul
pct. 9. Orice astfel de abatere trebuie prezentatã în notele explicative, împreunã cu o explicaþie a
motivelor acesteia ºi o prezentare a
efectelor abaterii asupra valorii activelor, datoriilor, poziþiei financiare
ºi a profitului sau pierderii.”
Cu toate cã în majoritatea legislaþiilor
contabile naþionale respectarea principiilor contabile ºi a regulilor de evaluare este consideratã o condiþie sine qua
non pentru asigurarea imaginii fidele,
tot mai mulþi autori contestã aceastã
afirmaþie. Ei susþin, ºi pe bunã dreptate,
cã respectarea strictã a principiilor contabile poate conduce la o îndepãrtare
semnificativã a informaþiilor furnizate de
contabilitate, de starea de fapt din întreprindere (de exemplu, principiul prudenþei). De asemenea, obiectivul de
imagine fidelã este afectat ºi de evaluarea la costul istoric, aplicarea unor
reglementãri cu caracter fiscal etc.
Pentru a se ajunge de la imagine infidelã la imagine fidelã se poate acþiona
pe douã cãi:

1. furnizarea de informaþii suplimentare în notele explicative;
2. încãlcarea prescripþiei contabile
care conduce la îndepãrtarea de
realitate.
Schematic, demersul de urmat în aceste cazuri excepþionale (în opinia legiuitorului) se prezintã conform figurii nr. 3.19
Totuºi, derogãrile trebuie sã fie excepþionale, ceea ce conduce la concluzia
cã imperativul de fidelitate nu trebuie sã
fie vãzut ca un panaceu. În plus, o informare specialã trebuie sã fie prezentatã
în note, pentru cunoaºterea motivelor ºi
influenþelor derogãrii. Sfera mai restrânsã a aplicãrii derogãrilor este determinatã de riscul pe care îl prezintã apelul
excesiv la acestea, respectiv sancþionarea pentru încãlcarea normelor.

dentã în informarea utilizatorilor, uneori
duse la extrem, devin primordiale.
Având în vedere cã utilizatorii externi nu
au acces decât la informaþiile supuse
obligaþiei legale de publicare, conþinute
de situaþiile financiare anuale, deciziile
pe care le iau aceºtia sunt profund
marcate de fidelitatea ºi calitatea datelor furnizate de emitenþii situaþiilor
financiare.
Deºi eforturile organismelor de normalizare contabilã s-au concentrat spre
creºterea calitãþii în informare, urmãrind
crearea unui cadru unitar de raportare
financiarã ºi instituirea unui sistem eficient de audit extern, unele practici ale
entitãþilor evidenþiazã anumite „slãbiciuni” ale sistemului de informare.

Concluzii

O asemenea lacunã nu poate fi imputatã imperfecþiunii normelor, invocatã în
majoritatea cazurilor, ci mai curând
aplicãrii necorespunzãtoare sau chiar
încãlcãrii lor.

Calitatea ºi credibilitatea informaþiilor
difuzate de entitãþi au constituit o preocupare constantã a organismelor de
normalizare implicate la nivel internaþional, regional ºi naþional ºi în perioadele de stabilitate economicã ºi financiarã. În perioadele de crizã însã, calitatea, credibilitatea ºi o atitudine pru-

În acest caz, intervin „buna credinþã”,
sinceritatea ºi profesionalismul celor
care construiesc ºi verificã informaþiile
difuzate de unitãþi. Principalul rol în aplicarea corespunzãtoare a reglementãrilor emise de organismele de normalizare revine auditorilor financiari, care
se constituie în adevãraþi garanþi ai cal-

19 Toma, C., Managementul contabilitãþii financiare, Ed. TipoMoldova, Iaºi, 2012, p. 67
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Calitatea informaþiilor financiare
itãþii datelor furnizate de întreprindere,
întãrind încrederea utilizatorilor, în special a celor externi, cã au la dispoziþie o

informaþie realã, verificatã ºi certificatã.
Atunci când aceºti profesioniºti încalcã
principiile fundamentale care le

guverneazã activitatea, calitatea informaþiilor furnizate publicului larg poate fi
mult depreciatã.
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Adunarea Generalã FIDEF
ºi cel de-al 67-lea Congres
al Ordinului Experþilor
Contabili din Franþa
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentatã prin preºedintele sãu, prof. univ. dr. Horia Neamþu, la Adunarea Generalã a Federaþiei
Internaþionale a Experþilor Contabili
Francofoni (FIDEF), organizaþie din
care face parte ca membru cu drepturi
depline. Evenimentul a avut loc la Paris,
Franþa, la 3 octombrie 2012. În cadrul
acestei manifestãri, domnul Siaka
Traoré – preºedintele Ordinului Experþilor Contabili din Burkina Faso (ONEC11/2012

CA), ºi-a început mandatul de preºedinte al FIDEF, succedându-i lui Michel
de Wolf – preºedintele Institutului Revizorilor de Întreprinderi din Belgia (IRE).
În perioada 3-5 octombrie 2012, preºedintele Camerei a luat parte la cel de-al
67-lea Congres al Ordinului Experþilor
Contabili din Franþa, cu tema „Expertul
contabil antreprenor: un nume – o
ofertã”. Aceastã manifestare profesionalã de proporþii, organizatã la Palatul
Congreselor din Paris, a reunit reprezentanþi ai organismelor profesionale
franceze, Ordinul Experþilor Contabili
(OEC) ºi Compania Naþionalã a Comisarilor de Conturi (CNCC), precum ºi
numeroºi invitaþi strãini din Belgia,
Elveþia, România, Albania, Bulgaria,

Polonia, Camerun, Tunisia, Maroc, Canada, Liban, Burkina Faso etc. În deschiderea lucrãrilor, Pierre Moscovici,
ministrul economiei ºi finanþelor din
Franþa, a propus implementarea unui
nou dispozitiv contabil, în favoarea
întreprinderilor: controlul tehnic al bilanþului. Aceastã propunere se încadreazã
în strategia de sprijinire a întreprinderilor mici ºi mijlocii de a traversa criza
economicã actualã.
Structurate în sesiuni plenare, dezbateri ºi ateliere de discuþii, lucrãrile acestui Congres, axate pe situaþia curentã ºi
abordând provocãrile cu care se confruntã profesia contabilã din Franþa, au
reunit peste 3.000 de participanþi.
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Abstract

Theoretical and Practical Connotations Related to the General Audit Strategy
The accomplishment of an efficient and effective audit mission requires the identification of the main pillars of the audit activities; among these ones, the documents of the planning underlain by the General Audit Strategy represent a guiding light of
the audit mission. In a context in which the professional reasoning and anticipation are basic principles when establishing an
audit strategy, the financial auditors' expectations gain new connotations; these connotations regard the knowledge of what
could be prosecuted so that the audit strategy would guide adequately the financial auditor in due season in order to accomplish the established goals within the audit mission. The investigations on this line represented the premises of this research.
The diversity of the circumstances in which audit missions are performed, considered to be specific to each audited entity,
the impact of varied factors, both exogenous, and endogenous, on the decisions made when establishing the audit procedures applicable in a given context, leaded to the necessity to centre into the research the identification of the place and role
of the General Audit Strategy within an audit mission. Moreover, starting from the present regulations related to planning an
audit mission, it becomes essential to form a model of General Audit Strategy as a rough guide for the development of regulations and practices.
Key words: audit mission, audit planning, the general audit strategy, planning activities, risk evaluation
JEL Classification: M 42
Cuvinte cheie: misiune de audit, planificarea auditului, strategia generalã de audit, activitãþi de planificare, evaluarea riscurilor

Introducere
Dezideratul oricãrui auditor financiar este de a efectua o misiune de audit financiar eficientã ºi eficace. Pentru aceasta un
rol important îl are planificarea, în cadrul cãreia, fãcându-se
apel la raþionalitate ºi anticipare, sunt oferite premisele reuºitei unei misiuni de audit. Aplicând raþionamentul profesional
în activitãþile de planificare, se va putea evalua logic ceea ce
este de fãcut pentru a atinge obiectivele stabilite. Se ºtie cã
obiectivul general al misiunii în auditul financiar se concen-

treazã pe exprimarea unei opinii adecvate asupra calitãþii
informaþiilor prezentate în situaþiile financiare. Prin anticiparea prioritãþilor de evaluat, a tipului ºi dimensiunilor procedurilor de aplicat în anumite momente, pentru atingerea obiectivului general al misiunii de audit vor putea fi efectuate demersurile adecvate de stabilire a resurselor necesare în auditul financiar, de realizare ordonatã a misiunii, de coordonare
ºi de supervizare a acesteia. Concretizarea acestor proceduri de planificare îºi gãseºte locul în cadrul unui document
esenþial al planificãrii, respectiv Strategia generalã de audit.

* Prof. univ. dr., Universitatea "Petru Maior" Tg. Mureº, e-mail: tatiana_danescu@yahoo.com
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Metodologia cercetãrii
Având în vedere premisele de la care s-a plecat în prezenta
cercetare, coroborat cu cerinþele ºi explicaþiile date prin
actualele reglementãri vizând planificarea unei misiuni de
audit, pentru realizarea obiectivelor propuse s-a procedat la
aplicarea unei metodologii de cercetare fundamentalã, care
se înscrie în curentul de cercetare pozitivist, inclusiv cu
prezentarea unor critici aduse nuanþelor sintetice ºi, în multe
cazuri, insuficient de explicite din cadrul reglementãrilor
actuale, care abordeazã Strategia generalã de audit. Pentru
stabilirea coordonatelor privind rolul ºi locul pe care Strategia
generalã de audit le are pentru o misiune de audit s-au aplicat metode de cercetare descriptivã coroborate cu metode
de cercetare exploratorii ºi interogatorii necesare identificãrii
posibilelor explicaþii, cunoaºterii procesului, sistemului în
care trebuie ancorate procedurile de elaborare a Strategiei
generale de audit, inclusiv elementele acesteia. Ulterior, au
fost aplicate metode comparative, de clasificare, de sintezã,
de analizã cauzalã asupra rezultatelor cercetãrii, reieºite ca
urmare a chestionãrii a 37 de auditori practicieni asupra locului ºi rolului pe care îl are Strategia generalã de audit în
cadrul unei misiuni de audit, asupra elementelor definitorii ale
unei Strategii generale de audit.

Locul ºi rolul Strategiei
generale de audit
în cadrul misiunii de audit
Planificarea misiunii de audit constituie activitatea care oferã
fundamentul realizãrii obiectivelor misiunii ºi care asigurã
auditorului reperele esenþiale ale demersului întreprins în realizarea responsabilitãþilor asumate. Activitatea de planificare
propriu-zisã a unei misiuni de audit este un proces continuu,
care începe imediat dupã acceptarea misiunii de audit ºi continuã pânã la finalizarea acesteia. În acelaºi sens, pentru misiunile de audit recurente Standardele Internaþionale de Audit
(ISA), prin explicaþiile aduse de ISA 300 „Planificarea unui
audit al situaþiilor financiare”1, definesc planificarea în audit
drept: „un proces continuu ºi iterativ care începe deseori la

scurt timp dupã (sau în paralel cu) finalizarea auditului anterior ºi continuã pânã la finalizarea misiunii curente de audit.”
Documentul principal în cadrul procesului de planificare, care
deschide perspectivele alegerii celor mai adecvate proceduri
de evaluare a riscurilor misiunii ºi nu numai, îl constituie Strategia generalã de audit. Activitãþile necesare întocmirii Strategiei generale de audit se circumscriu debutului procesului
de planificare definit de ISA 300 „Planificarea unui audit al
situaþiilor financiare”. Se remarcã o abordare conceptualã
nuanþatã, datã procesului de planificare a auditului, iar în cadrul acestuia procesului de întocmire a Strategiei generale de
audit, dar insuficient de clarã, de explicitã, ceea ce solicitã
precizãri, considerate importante pentru integralitatea ºi caracterul adecvat al practicilor de audit dedicate elaborãrii
Strategiei generale de audit. Aceasta pentru cã procesul de
planificare a auditului, de elaborare a Strategiei generale de
audit debuteazã cu începutul procesului de previziune ºi
colectare a probelor de audit pentru documentare asupra
clientului potenþial de audit, în vederea luãrii deciziei de
acceptare a misiunii de audit financiar. Constituie aºa-numitele activitãþi de preplanificare (preliminare) a cãror documentare2: „permite auditorului financiar sã obþinã suficiente
probe pentru situaþia datã, probe care asigurã diminuarea
rãspunderii juridice, pãstrarea bunului renume în comunitatea de afaceri; asigurã menþinerea costurilor la un nivel
rezonabil pentru ca auditorul financiar ºi firma de audit sã fie
competitivã, sã-ºi pãstreze ºi extindã numãrul de clienþi, sã-i
creascã reputaþia în realizarea serviciilor de calitate; contribuie la evitarea neînþelegerilor cu clienþii, asigurând relaþii
bune cu aceºtia, precum ºi uºurarea prestãrii serviciilor de
calitate, la costuri rezonabile; ajutã auditorul financiar în evaluarea riscului de audit acceptabil, riscului inerent.”
Prin întocmirea Strategiei generale de audit, auditorul financiar va avea viziunea necesarã asupra misiunii de audit financiar, ca urmare a focalizãrii zonelor importante de evaluat, asupra problemelor potenþiale care vor constitui preocupãri principale în timpul misiunii, a timpului estimat a fi necesar pentru aplicarea procedurilor considerate adecvate în
efectuarea instrumentãrilor necesare pentru stabilirea planului de audit, iar ulterior pentru stabilirea opiniei de audit.
Potrivit pct. 4 din ISA 300 „Planificarea unui audit al situaþiilor
financiare”3, obiectivul general vizat de auditor este „de a

1 IFAC –CAFR, Manual de Standarde Internaþionale de Audit ºi Control de Calitate – Audit Financiar, Explicaþia A2 din ISA 300 – „Planificarea unui
audit al situaþiilor financiare”, Editura Irecson, 2009, Bucureºti, p. 270.
2 Dãnescu, Tatiana, Proceduri ºi tehnici de audit financiar, Editura Irecson, 2007, Bucureºti, p. 16.
3 IFAC –CAFR, Manual de Standarde Internaþionale de Audit ºi Control de Calitate – Audit Financiar, ISA 300 – „Planificarea unui audit al situaþiilor financiare”, Editura Irecson, 2009, Bucureºti, p. 267.
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planifica auditul astfel încât aceasta sã se desfãºoare într-o
manierã eficace.” Prevederile din standard nu fac referire la
douã aspecte esenþiale pe care auditorul financiar le are vizate în practicã. Anume, consider cã prin planificare auditorul
financiar trebuie sã þinteascã la o misiune de audit drept
obiectiv general alãturi de eficacitate ºi alte douã obiective
generale referitoare la eficienþã ºi economicitate.
Desprins din aceste obiective, se remarcã obiectivul fundamental pentru care practicile de audit cuprind proceduri de
întocmire a Strategiei generale de audit, aceasta având evidentã tendinþã în minimizarea riscului de audit. Important
este ca, ulterior, obiectivele vizate prin strategie sã fie monitorizate adecvat.4 Punctul de plecare în stabilirea Strategiei
generale de audit a unei entitãþi este viziunea ºi misiunea
acesteia.5
Stabilirea cu responsabilitate a elementelor Strategiei generale de audit va aduce reale avantaje, ale cãror efecte se vor
regãsi în justeþea Planului de audit privind modul în care sunt
specificate toate detaliile referitoare la natura, momentul ºi
amploarea procedurilor de aplicat pe parcursul etapei
de realizare a auditului. Alte avantaje ale elementelor Strategiei generale de audit reprezintã contribuþia acestora la
uºurarea:
z

întocmirii dosarului de audit, evidenþiind principalele proceduri de audit aplicate controalelor ºi afirmaþiilor;

z

stabilirii programelor de lucru, a bugetului misiunii;

z

selectãrii membrilor echipei misiunii, iar ulterior a evaluãrii
acestora;

z

identificãrii ºi verificãrii locaþiilor, a segmentelor de activitate a clientului;

z

coordonãrii, gestionãrii, supravegherii ºi revizuirii;

z

stabilirii necesitãþii de implicare a altor auditori financiari,
a auditori interni, a experþilor, a angajaþilor clientului,
inclusiv a altor pãrþi terþe;

z

identificãrii de cãtre partenerul misiunii a aspectelor cãrora trebuie sã le acorde atenþie;

z

revizuirii din partea partenerului independent, dacã este
cazul etc.

Responsabilitãþi ale auditorului
în întocmirea Strategiei
generale de audit
Esenþial pentru întocmirea Strategiei generale de audit este
ca auditorul sã cunoascã circumstanþele fiecãrei misiuni de
audit, sã documenteze aspectele specifice mediului entitãþii
auditate. Acestea sunt importante pentru a identifica ºi documenta caracteristicile misiunii care urmeazã a fi efectuatã,
alãturi de obiectivele de raportare ale misiunii, pentru ca pe
aceastã bazã sã se realizeze planificarea naturii, amplorii ºi
plasãrii în timp a procedurilor de audit, inclusiv a tipurilor de
comunicãri necesare. Informaþii utile auditorului pentru
realizarea Strategiei generale de audit sunt prezentate de
ISA 300 – „Planificarea unui audit al situaþiilor financiare”,
precum ºi de Secþiunea B 9/1 la 5 din publicaþia Ghid pentru un audit de calitate6. Potrivit acestora, în explorarea
realitãþilor din fiecare entitate auditatã, atunci când auditorul
financiar aplicã proceduri de întocmire a Strategiei generale
de audit, nu poate omite aspecte referitoare la:
z

domeniul de activitate al clientului;

z

factori semnificativi, rezultate ale activitãþilor preliminare
misiunii, cunoºtinþe dobândite în alte misiuni de audit;

z

natura, plasarea în timp ºi amploarea resurselor care vor
fi utilizate în misiunea de audit.

Activitãþile de cunoaºtere a domeniului de activitate sunt
structurate pe cele 5 componente informative - Cadrul de
reglementare ºi alþi factori externi, Natura entitãþii, Obiective,
Strategii ºi riscuri aferente afacerii, Evaluarea ºi revizuirea
performanþei financiare a clientului, Mediul de control ºi monitorizarea controalelor - care pot fi documentate în baza
Secþiunii B 3/1-2, Secþiunii C1 ºi a Secþiunii B9/2 din Ghid
pentru un audit de calitate7. În direcþionarea eforturilor
echipei misiunii, auditorul trebuie sã urmãreascã cu atenþie
atât activitãþile de identificare a factorilor semnificativi ºi
a rezultatelor activitãþilor preliminare misiunii, cât ºi activitãþile de identificare a cunoºtinþelor dobândite anterior
ºi în alte misiuni de audit. Pe aceastã linie, semnificative
sunt exemplele sintetizate în Tabelele 1 ºi 2.

4 Milus, Stu, The Institutional Need for Comprehensive Auditing Strategies, SANS Institute InfoSec Reading Room, 2003, p.9.
5 European Court of Auditors, Audit Strategy 2009 – 2012 Summary, January 2009, p 3,
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7394732.PDF.
6 CAFR, Ghid pentru un audit de calitate, Secþiunea B9, 2012, Bucureºti, pag.73-77.
7 CAFR, Ghid pentru un audit de calitate, Secþiunea B3, C1, B9, 2012, Bucureºti, pag.62-63, 86-94 ºi 73.
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Activitãþile de stabilire a naturii, plasarea în timp ºi
amploarea resurselor care vor fi utilizate în misiunea de
audit implicã demersuri pentru stabilirea membrilor echipei
misiunii (inclusiv a celui care revizuieºte documentaþia misiunii) ºi repartizarea activitãþilor de audit între aceºtia, alãturi de
proiectarea bugetului misiunii cu evidenþierea perioadelor
adecvate de timp (ore suplimentare) ºi a auditorilor cu experienþã pentru acele domenii auditabile în care pot exista
riscuri de denaturare semnificativã mai ridicate.
În stabilirea resurselor misiunii, în bugetarea acestora (alocarea unui numãr de ore pe fiecare domeniu auditabil) sunt
utilizate rezultatele activitãþilor de cunoaºtere a clientului, a
factorilor semnificativi, mai ales experienþa anilor anteriori, în
cazul misiunilor de audit recurente, experienþa din misiuni
realizate la alte entitãþi similare, date aferente bugetelor de
timp alocate de auditorul anterior, dacã este posibil.
Pentru documentarea activitãþilor de stabilire a Strategiei
generale de audit, auditorul financiar poate utiliza informaþii
din Ghid pentru un audit de calitate, Secþiunea B9/1 la 58,
corelativ cu celelalte secþiuni care formalizeazã tipurile de
activitãþi de preplanificare ºi planificare.
Procedurile de întocmire a Strategiei generale de audit pot fi
diferite de la o entitate la alta, datoritã unor circumstanþe în
care se deruleazã misiunile de audit, circumstanþe afectate
de factori de influenþã exogeni sau endogeni, dintre care nu
pot fi omiºi cei proveniþi din specificitatea entitãþii (natura,
complexitatea, dimensiunea afacerii auditate), specificitatea

I. Delimitarea ariei de aplicabilitate a
auditului – caracteristicile misiunii
Cadrul de raportare financiarã aplicabil
-

Standardele Internaþionale de Raportare
Financiarã

Cerinþele de raportare, inclusiv cele specifice domeniu-

echipei misiunii (experienþa anterioarã în cadrul entitãþii a
membrilor cheie ai echipei misiunii). Argumente fezabile în
acest sens sunt determinate de faptul cã „fiecare organizaþie
este unicã, gestiunea riscurilor, de control ºi de guvernare
este unicã”9.
Strategia generalã de audit este în responsabilitatea auditorului financiar. Totuºi pentru a uºura derularea ºi gestionarea misiunii de audit auditorul poate sã discute elemente
ale planificãrii cu conducerea clientului, cu condiþia de a nu
compromite eficacitatea auditului. În acest sens, sunt date
precizãri în explicaþia A3 din ISA 300 „Planificarea unui audit
al situaþiilor financiare”.
În cazul unei misiuni de audit recurentã pot fi abordate în
mod diferit aspecte referitoare la cunoaºterea ºi înþelegerea
entitãþii auditate.

Strategia generalã de audit
– model empiric
Arealul cercetãrilor întreprinse asupra practicilor de audit –
potrivit metodologiei prezentate în capitolul 2 al articolului,
coroborate cu prevederile din reglementãrile actuale referitoare la Strategia generalã de audit – au condus la stabilirea
unui model empiric al Strategiei generale de audit, ale cãrei
elemente definitorii, fãrã ca acestea sã fie exhaustive, cu
exemplificarea pe o misiune de audit, sunt redate în Tabelul 3.

lui de activitate al clientului, cu precizarea expresã a
noilor cerinþe legislative (rapoartele solicitate de
autoritãþile de reglementare a sectorului de activitate)
- Depunerea situaþiilor financiare la termenul stabilit
de Legea contabilitãþii nr.82/1991, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare
- Nu sunt alte cerinþe specifice ºi noi reglementãri legislative aplicabile pentru perioada auditatã

8 CAFR, Ghid pentru un audit de calitate, Secþiunea B9, 2012, Bucureºti, pag .73 -77.
9 HM Treasury, Government Internal Audit Standards Good Practice Guide, Audit Strategy, Audit Policy & Advice, May 2002, p.4.
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Strategia generalã de audit
Domeniul principal de activitate al clientului
- Construcþii
Localizarea componentelor entitãþii care vor fi auditate
ºi stabilirea componentelor semnificative pentru
auditarea situaþiilor financiare ale grupului
- Structura grupului
- Componente semnificative (nivelul semnificaþiei
componentei fiind stabilit pentru ceea ce depãºeºte
15 % din cifra de afaceri la nivelul grupului):
) SC CRIS SA, Borzeºti, str. Inului, nr 15 – deþine o pondere de 85% din cifra de afaceri la
nivel de grup
) SC CONSTRUCT SA, Sighiºoara, str. Vadului
25 – deþine 10 % din cifra de afaceri la nivelul
grupului, dar a realizat investiþii pe piaþa financiarã
- Componente nesemnificative:
) SC BETAR SRL, Braºov, str. Rodniciei, nr.21deþine 5% din cifra de afaceri la nivelul grupului
Natura relaþiei de control între o companie mamã ºi
componentele sale care urmeazã a fi consolidate la
nivel de grup
- SC CRIS SA este acþionar unic la SC CONSTRUCT
SA ºi SC BETAR SRL
Componentele care sunt auditate de alþi auditori
- Nu existã angajaþi alþi auditori financiari
Disponibilitatea activitãþii auditorilor interni ºi mãsura
în care auditorul se poate baza pe aceastã activitate
- SC CRIS SA are organizatã structura de audit
intern.
- Se va analiza ºi documenta potrivit ISA 610
„Utilizarea activitãþii auditorilor interni”:
) obiectivitatea funcþiei de audit
) competenþa tehnicã a auditorilor interni (competenþe deþinute, apartenenþa de organisme profesionale, existenþa politicilor de audit intern etc.)
) atenþia acordatã activitãþilor de audit (manual de
audit intern, plan de audit intern, programe de
lucru, documentaþii misiuni etc.)
Utilizarea de cãtre client a unor prestatori de servicii în
domeniul contabil, al evaluãrilor etc. ºi modul în care
auditorul poate obþine probe cu privire la rezultatul
activitãþilor efectuate de aceºtia cu impact în situaþiile
financiare auditate
11/2012

-

SC CRIS SA a reevaluat clãdirile deþinute în luna
decembrie anul N, reevaluarea fiind efectuatã de
SC EVAL SRL, evaluator acreditat de Uniunea
Naþionalã a Evaluatorilor din România
(UNEVAR)

Moneda de raportare - LEI
Conversia valutarã utilizatã pentru informaþiile financiare auditate
- Nu au fost efectuate conversii valutare pentru informaþiile financiare de auditat
Obiective de investiþii semnificative
- În perioada de raportare, SC CONSTRUCT SA a
efectuat investiþii pe piaþa financiarã (la BVB
Bucureºti)
Mod de finanþare a afacerii
- Surse proprii
- Împrumuturi de la bãnci
- Credite comerciale
Pãrþi afiliate
- SC CONSTRUCT SA
- SC BETAR SRL
- SC VIZAR SRL (societate de turism deþinutã de
soþia asociatului unic al SC CRIS SA)
Riscuri semnificative identificate
Riscuri semnificative datorate investiþiilor financiare
de la BVB Bucureºti ale SC CONSTRUCT SA
Proba de audit B12.2 - rulajul ºi soldul contului 265
”Alte titluri imobilizate” din Balanþa de verificare
la 31.12. anul N


Existenþa unui mediu de control riscant (risc de control ridicat – factor de risc de control 1), care poate
genera riscuri (inerente ºi de control) semnificative
pentru domeniul auditabil al imobilizãrilor ºi creditorilor comerciali
Proba de audit C1/2.1 - Cazul evaluãrii mediului controlului intern:




conducerea executivã îºi asumã riscuri importante,
nu acordã importanþã controlului intern, existând situaþii în care se ignorã procedurile de control intern
aprobate, ceea ce relevã un mediu de control
riscant



acest lucru se va avea în vedere în evaluarea riscu19

Cercetare
zare liniarã pentru imobilizãrile corporale deþinute,
fãrã însã a corecta denaturãrile perioadelor anterioare, când nu s-a procedat la calcularea ºi înregistrarea amortizãrilor aferente imobilizãrilor deþinute

rilor specifice domeniului auditabil al imobilizãrilor
corporale ºi al furnizorilor de imobilizãri la nivelul
afirmaþiilor implicate de obiectivele de audit
ºi
Proba de audit B7 - Cazul stabilirii factorului de risc de
control
Risc inerent specific pentru nivel „Ridicat” (factor de
risc specific apreciat cu 1,5 în condiþiile în care riscul
inerent general este apreciat ca fiind „Mediu”) ºi de
control ridicat (factor de risc de control apreciat cu
nota 1) pentru obiectivul de audit existenþã (realitate) a soldului Contului 462 „Creditori diverºi”,
ceea ce duce la mãrirea dimensiunii eºantionului
acestui domeniu auditabil
Proba de audit C1/2.1 - Cazul evaluãrii mediului controlului intern
ºi
Proba de audit B7 - Cazul stabilirii factorului de risc de
control
Proba de audit B7 - Cazul unor variante pentru dimensiunea eºantionului

z



Aspecte identificate în misiunile de audit anterioare ºi
modul de rãspuns al clientului
- în cazul în care misiunea de audit anterioarã a fost
efectuatã de un alt auditor
Existenþa unei denaturãri semnificative regãsite de
auditorul anterior în afirmaþiile perioadelor precedente (anul N-1 ºi anul N-2) referitoare la imobilizãri
corporale
Proba de audit B 8/1.4 - Cazul problemelor identificate
de auditorul precedent

-

Pentru evaluarea stocurilor la ieºirea din patrimoniu,
atât în anul N-2, cât ºi în anul N-1, nu au fost aplicate politici contabile în conformitate cu cadrul de
raportare financiarã, însã fiind afectate cifrele comparative referitoare la stocuri ºi profit
Proba de audit B 8/1.3 - Cazul consecvenþa politicilor
contabile - misiuni recurente


z

raportul de audit al anului anterior conþine opinie
modificatã (cu rezervã)

z

potrivit dosarului de audit din perioada anterioarã situaþia identificatã nu a fost corectatã de
client

z

pentru perioada auditatã, potrivit discuþiilor purtate
cu directorul economic, reiese aplicarea politicilor
contabile adecvate

z

afectarea gradului de comparabilitate a cifrelor din
perioadã faþã de cifrele corespondente, va duce la
menþinerea unei opinii modificate în legãturã cu
cifrele comparative

z

extinderea verificãrilor în perioada curentã
pentru stabilirea justeþei aplicãrii politicilor
contabile de evaluare a stocurilor la ieºirea din
patrimoniu



z

auditorul anterior a exprimat o opinie contrarã pentru situaþiile financiare ale anului N-1

z

examinarea dacã clientul a soluþionat problema care
a generat opinia contrarã în raportul de audit a anului precedent sau se menþin în continuare
denaturãrile semnificative în cauzã

Identificarea afectãrii gradului de comparabilitate a
cifrelor din perioada curentã faþã de cifrele corespondente anterioare
Proba de audit B 8/1.5 - Cazul cifrelor comparative


z
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potrivit discuþiilor cu directorul economic, în perioada
curentã conducerea SC CRIS SA a adoptat ºi a
aplicat, corespunzãtor anului N, un regim de amorti-

identificarea efectelor modului de rãspuns al entitãþii
auditate asupra problemelor identificate în perioada
precedentã ºi necorectate adecvat
în cazul în care misiunea de audit anterioarã a fost
efectuatã de acelaºi auditor

Mediul controlului intern, stilul de lucru ºi conºtiinciozitatea responsabililor corporativi, a conducerii executive etc.
- Mediu de control riscant:
stil de lucru agresiv la SC CRIS SA
Proba de audit C1/2.1 - Cazul evaluãrii mediului controlului intern
ºi
Proba de audit B7 - Cazul stabilirii factorului de risc de
control
z
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Strategia generalã de audit
conducerea SC CONSTRUCT SA îºi asumã riscuri
financiare importante
Proba de audit B12.2 - rulajul ºi soldul contului 265
„Alte titluri imobilizate” din Balanþa de verificare la
31.12. anul N
ºi
Proba de audit B7 - Cazul stabilirii factorului de risc de
control

Proba de audit B 8/1.2 - Cazul solduri de deschidere Bilanþ

II. Agenda întâlnirilor cu clientul

Realizarea comunicãrilor asupra stadiilor activitãþii de
audit, potrivit celor solicitate de client
- Informare periodicã asupra constatãrilor
Termen: 15 a lunii, dacã este cazul

z

Clarificarea termenilor ºi responsabilitãþilor
misiunii
- ªedinþa din data de 17.01.N+1 pentru discutarea
prevederilor din Scrisoarea de misiune
Proba de audit – Minuta ºedinþei din data de 17.01.N+1
Scrisoarea de misiune, semnatã ºi datatã
Evaluãri asupra independenþei ºi a altor consideraþii
etice
- ªedinþele din 17.01.N+1 ºi 18.01.N+1 pentru evaluarea independenþei ºi a altor consideraþii etice ale
membrilor echipei
Proba de audit – Minutele ºedinþei din data de
17.01.N+1 ºi data de18.01.N+1
Proba de audit – Chestionar cerinþe etice B2 (entitate):
Adresa 18.01.N+1
Aprecierea continuitãþii activitãþii clientului, a evaluãrii
continuitãþii efectuate de client
- Transmiterea documentelor de apreciere a continuitãþii activitãþii de cãtre client
Termen: 25.01. N+1
- Finalizarea analizei continuitãþii activitãþii clientului
de cãtre echipa misiunii
Termen: 30.01.N+1
Stabilirea persoanelor de contact ale clientului cu
numerele de telefon ale acestora
- Ilinca Vasile – director executiv 0745 …….
- Manea Viorica – director economic 0747 …..
Efectuarea clarificãrilor necesare ca urmare a activitãþilor de revizuire a afacerii, evaluare a riscurilor,
evaluare a soldurilor iniþiale etc.


Diferenþã între prezentãrile de informaþii pentru
sfârºitul perioadei anterioare ºi cele pentru începutul
perioadei auditate

11/2012

z

clarificarea diferenþei de 300.000 lei existentã între
rândul 38, coloana 1 din Bilanþul la 31.12 anul N
(„Sume datorate instituþiilor de credit”) ºi rândul 38,
coloana 2 din Bilanþul la 31.12 anul N-1

z

extinderea verificãrilor asupra scadenþelor la platã
stabilite în contractele încheiate cu bãncile

Discuþia cu auditorii interni
- Transmiterea Rapoartelor de audit intern
Termen: 03.02. N+1
- Clarificãri asupra misiunilor de audit intern, dacã
este cazul
Urmeazã a se comunica clientului
Discuþia cu experþii clientului
- Transmiterea Raportului de reevaluare efectuat de
SC EVAL SA
Termen: 03.02. N+1
- Clarificãri asupra reevaluãrii, dacã este cazul
Urmeazã a se comunica clientului
Discuþia cu terþe pãrþi
- Nu este cazul
Scrisoarea de reprezentare
- Transmiterea Scrisorii de reprezentare, semnatã ºi
datatã
Termen: 15.04. N+1
Scrisoarea în atenþia responsabililor corporativi
- Discutarea conþinutului Scrisorii cãtre conducere,
semnatã ºi datatã
Termen: 15.04. N+1
Reuniunea de conciliere a Raportului de audit preliminar
- Discutarea Raportului de audit preliminar
Termen: 25.04. N+1
Trimiterea Raportului de audit etc.
- Transmiterea Raportului de audit
Termen: 30.04. N+1
21
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III.Agenda întâlnirilor cu alþi auditori ai
componentelor
Evaluarea competenþei profesionale a auditorului
componentei, a înþelegerii de cãtre acesta a standardelor de audit, a cadrului de raportare financiarã aplicabil
la grup
- Nu este cazul
Stabilirea detaliilor colaborãrii pe baza înþelegerii activitãþii auditorului componentei
- Nu este cazul
Comunicarea ºi confirmarea înþelegerii de cãtre auditorul componentei a Strategiei generale de audit a
grupului
- Nu este cazul
Confirmarea independenþei ºi a cerinþelor de eticã pentru auditarea grupului
- Nu este cazul
Comunicarea ºi confirmarea înþelegerii de cãtre auditorul componentei a Planului de audit (Acordul de planificare) etc.
- Nu este cazul
Transmiterea rezultatelor activitãþii de auditare a componentei etc.
- Nu este cazul

IV.Termene limitã pentru transmiterea
cãtre auditor a informaþiilor,
documentelor solicitate

22

Scrisori de confirmare pentru soldurile debitorilor ºi
creditorilor, cum ar fi: creanþe, furnizori, împrumuturi la
bãnci, conturi curente ºi depozite la bãnci etc.
Termen: 01.03. N+1
Documente ºi informaþii solicitate potrivit Cererii de
informaþii
Termen: 30.01. N+1
Balanþa de verificare finalã
Termen: 15.03. N+1
Situaþiile financiare care constituie obiectul misiunii
angajate etc.
Termen: 25.03. N+1

V. Agenda întâlnirilor cu echipa misiunii
pentru:
Înþelegerea termenilor misiunii
- ªedinþa din 15.01.N+1
Cunoaºterea cerinþelor solicitate, evaluarea cerinþelor
etice ale membrilor echipei
- ªedinþa din 15.01.N+1 pentru evaluarea independenþei ºi a altor consideraþii etice ale membrilor
echipei
Proba de audit – Minuta ºedinþei din data de 15.01.N+1
Proba de audit – Chestionar echipa misiune B2
Împãrtãºirea cunoºtinþelor auditorilor mai experimentaþi etc.
- ªedinþa din 05.02.N+1
Proba de audit – Minuta ºedinþei din data de 20.01.N+1
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Strategia generalã de audit

Concluzii
Membrii echipei misiunii trebuie sã cunoascã conþinutul
Strategiei generale de audit ºi al Planului de audit, sã-l înþeleagã, confirmând acest lucru prin întocmirea Secþiunii B1/2
din Ghid pentru un audit de calitate10.
Aceasta constituie ºi o asigurare cã toþi membrii echipei misiunii au citit ºi înþeles problemele estimate sã aparã, precum
ºi zonele de risc identificate în procesul de planificare a misiunii.
În baza celor reieºite din aplicarea metodologiei de cercetare, considerãm cã în realizarea responsabilitãþilor auditorului financiar, atât în ceea ce priveºte stabilirea adecvatã a
Strategiei generale de audit, cât ºi în atingerea obiectivelor
de audit definite prin ISA 300 „Planificarea unui audit al situaþiilor financiare”, ISA 200 „Obiective generale ale auditorului
independent ºi desfãºurarea unui audit în conformitate cu
Standardele Internaþionale de Audit” ºi ISA 220 „Controlul
calitãþii pentru un audit al situaþiilor financiare”, un rol important îl are confirmarea înþelegerii de cãtre toþi membrii echipei misiunii, înainte de începerea misiunii, a Strategiei generale de audit, alãturi de confirmarea înþelegerii termenilor
Planului de audit, a Acordului de Planificare.
De asemenea, declararea de cãtre toþi membrii echipei misiunii, înainte de începerea misiunii a independenþei în raport
cu misiunea de audit ºi a faptului cã vor respecta cerinþele
Codului Etic al IFAC, alãturi de urmãrirea de cãtre echipa
misiunii a integralitãþii Listei de verificare a planificãrii din
Secþiunea B1/1-11 din Ghid pentru un audit de calitate11

Pornind de la actualele
reglementãri referitoare
la planificarea unei misiuni
de audit, devine esenþialã pentru
dezvoltarea normativelor
ºi practicilor în domeniu
constituirea unui model orientativ
de Strategie generalã de audit

constituie demersuri care nu pot fi omise pentru asigurarea
eficacitãþii, eficienþei unei misiuni de audit.
Aºteptãrile utilizatorilor informaþiilor financiare în privinþa calitãþii unei misiuni de audit, a auditorilor financiari în privinþa
rezultatelor scontate pot fi realizate dacã în practicile de audit
Strategia generalã de audit constituie documentul pilon al
demersurilor de auditare a auditorului financiar.
Astfel, o privire asupra amplorii dovedite în practicã de
ansamblul activitãþilor de planificare finalizate prin întocmirea
Strategiei generale de audit ºi a Planului de audit conduce la
concluzia cã acestea trebuie sã reprezinte aproximativ 40%
din munca auditorului financiar, calitatea acestora punânduºi amprenta asupra calitãþii realizãrii pe teren a misiunii de
audit, asupra modului de finalizare a auditului.
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Consideraþii
privind utilizarea
unor tehnici
informatice
în efectuarea
misiunilor de audit
Pavel NÃSTASE* & Dragoº STOICA**

Abstract

Considerations on the Use of IT Techniques
in Audit Missions
The main purpose of this paper is to show the benefits of evolve from reporting
to Business Intelligence for auditors who perform their work in IT environments.
Business Intelligence is a key factor which contributes to making successful business decisions and supporting not only managers but also auditors who need to
perform their work as efficient as possible in an IT environment.
Business Intelligence provide to auditors an easy way to making all the data
stored within a company meaningful in order for them not to waist time with
searching for the desired information, but focusing more on performing high-quality audits which can add value to their work and to their client's business..
Key words: Business Intelligence, reporting, audit, performance
JEL Classification: M15, M42
Cuvinte cheie: Business Intelligence, raportare, audit, performanþã

Introducere
Procesul de selectare a informaþiilor relevante, de analizã ºi de structurare a
lor devine o sarcinã dificilã fãrã un instrument potrivit. Lipsa automatizãrii
aduce întârzieri importante în obþinerea
informaþiilor vitale, în cunoaºterea situaþiilor reale ºi implicit în luarea deciziilor
eficiente. Un raport într-o organizaþie,
fãrã Business Intelligence, se obþine
dupã o zi, poate douã, iar factorii de
decizie ºi auditorii nu au niciodatã o
imagine în timp real a organizaþiei.
Abilitatea de a optimiza performanþa în
cadrul organizaþiei depinde de abilitatea
celor care iau deciziile, de a mãsura ºi
înþelege analizele în afaceri, iar apoi de
a acþiona asupra informaþiei în timpul
corespunzãtor. Eficientizarea deciziilor,
productivitatea ºi eficacitatea sunt realizate cu ajutorul sistemelor de Business
Intelligence care genereazã informaþia
relevantã, exactã ºi de actualitate pentru a fi monitorizatã ºi îmbunãtãþitã.
Utilizarea datelor pentru a obþine cunoºtinþe necesitã mai mult decât o
raportare operaþionalã ºi financiarã.
Datele trebuie sã fie transformate în
cunoºtinþe ºi livrate rapid atunci când
este nevoie de ele, la cerere în timp util,
în formate care pot fi folosite de organizaþie într-o manierã beneficã afacerii ºi
optimizãrii performanþei.

Metodologia
cercetãrii
Metodologia cuprinde analiza literaturii
de specialitate naþionalã ºi internaþionalã, definirea conceptelor ce stau la
baza trecerii de la raportarea tradiþiona-

* Prof. univ. dr., Academia de Studii Economice Bucureºti, email: pavel.nastase@ase.ro
** Drd, Academia de Studii Economice Bucureºti, email: dragos.stoica@hotmail.com

24

Audit Financiar, anul X

Utilizarea tehnicilor informatice
lã la Business Intelligence, folosind ca
sursã articole ISI, cãrþi ºi site-uri de specialitate. În prezenta lucrare se analizeazã într-o viziune proprie etapele de
raportare în Business Intelligence ºi beneficiile aduse misiunii de audit.

Premizele
managementului
performanþei
Organizaþiile investesc în domeniul informatic pentru o mai bunã performanþã, pentru a crea specialiºti în luarea deciziilor în mod consistent, având
informaþii corecte, ce sunt în concordanþã cu procesul de afaceri ºi cu
obiectivele financiare. Folosind tehnologia ºi cele mai bune instrumente pentru
a alinia informaþiile operaþionale ºi cele
financiare, se face trecerea de la raportarea tradiþionalã la standardul Business Intelligence.
Analiºtii din toate domeniile subliniazã
importanþa Business Intelligence de a
avea ca rezultat avantaje competitive,
creºterea rentabilitãþii investiþiilor la un
nivel ridicat pe organizaþie. În acest
scop, organizaþiile cautã metode de
implementare a Business Intelligence ºi
departamentele informatice se confruntã cu situaþia de a implementa infrastructura tehnologicã care sã suporte
aceste iniþiative.
Totodatã, condiþiile economice actuale
au avut un impact semnificativ asupra
bugetului organizaþiilor peste tot în lume. Chiar ºi organizaþiile care înregistreazã creºteri depun eforturi pentru a
micºora cheltuielile în cazul în care recesiunea se va accentua în urmãtoarele luni. Din cauza acestui fapt este
mai dificil sã obþinã finanþare pentru

iniþiative de Business Intelligence. Finanþarea este limitatã în situaþia economicã
actualã, de aceea investiþiile în managementul performanþei sunt esenþiale,
fiind criticã capitalizarea creanþelor.
Pânã în prezent, Business Intelligence
nu a reprezentat un interes pentru auditori, deoarece procesul de auditare a
fost concentrat numai pe informaþiile
financiare ale clientului ºi nu asupra
informaþiilor operaþionale. Totuºi, ce s-a
schimbat ºi de ce în prezent Business
Intelligence constituie un mijloc de reducere a riscurilor în misiunea de audit?
Principalul motiv îl constituie faptul cã
modalitatea standard de interogare a
datelor financiare pe care o face un
auditor pentru a determina acurateþea
informaþiilor, precum ºi nivelul de conformitate cu reglementãrile pe care îl
are clientul nu sunt exhaustive.
De fapt, IT-ul care se dezvoltã rapid,
împreunã cu reglementãrile din ce în ce
mai strânse genereazã un risc enorm
pentru auditori, tocmai pentru cã nu mai
existã tipul de organizaþii în care
auditãrile erau desfãºurate eficient.
Majoritatea organizaþiilor deþin în prezent volume mari de informaþii cu privire
la clienþi, furnizori, comenzi, vânzãri,
produse etc. Volumul mare de informaþii
poate conduce la erori, la supraîncãrcarea sistemului ºi de asemenea împiedicã auditorii sã îºi desfãºoare activitãþile.

Provocãrile
cu care se confruntã
afacerile
Personalul calificat necesitã informarea
în profunzime despre modul în care afa-

cerile ºi procesul de control se desfãºoarã; astfel, având informaþiile necesare, pot lua deciziile optime, generatoare de profit, determinând scãderea
cheltuielilor ºi eficientizarea folosirii resurselor.
Multe organizaþii folosesc în prezent
rapoarte Excel numai în departamentul
financiar-contabil, metodã ce implicã
multe riscuri. Fiºierele Excel genereazã
erori ºi de multe ori este imposibilã înþelegerea logicã în care s-au produs, ceea
ce duce la verificarea constantã ºi la
refacerea aceloraºi date. Acestea sunt
foarte greu de consolidat, sunt nesigure
ºi ineficiente pentru a culege informaþii1.
Oportunitãþile de îmbunãtãþire a performanþelor existã ºi în organizaþiile bine
conduse. Marea majoritate nu au o continuitate între oameni, procese ºi sistem, ceea ce este relevant în multe privinþe. Angajaþii omit anumite etape din
procesul standard deoarece lucreazã
într-un anumit mod, de exemplu, pot
adãuga ºi salva fiºiere pe hard-drive-ul
individual, ceea ce genereazã mai
multe versiuni.
Un proces de afaceri ce a fost implementat ºi neschimbat pentru mult timp
poate obstrucþiona eficienþa prin forþarea angajaþilor de a folosi paºi greoi,
chiar dacã existã noi sisteme ce permit
utilizarea directã ºi mai uºoarã pentru a
ajunge la acelaºi rezultat. Sistemele informatice anacronice pot ascunde informaþiile de utilizatori, prin accesul dificil
cãtre acestea, astfel încât utilizatorul nu
ºtie cã informaþia existã în sistem2. Prin
urmare, organizaþia nu poate funcþiona
eficient pentru a obþine cele mai bune
rezultate posibile.
Dorinþa de a avea performanþã conduce
managementul informaþiilor în toate
etapele de maturitate. În cazul organi-

1 Turban E., Aronson J.E., Liang T.P., Sharda, R., “Decision Support and Business Intelligence Systems”, Pearson, Prentice Hall, New Jersey, 2007
2 Poonen S., Bardoliwalla N., Their A., “From Strategy to Execution”, Springer Berlin Heidelberg, 2008
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zaþiilor mici, volumul de date este mai
mic, fiind mai uºor de auditat. Marile
organizaþii globale fac eforturi de eficientizare, de a pune la dispoziþie informaþii necesare managementului pentru
a fi în mãsurã sã ia decizii ce servesc la
atingerea obiectivelor stabilite. Astfel,
este esenþialã formarea unei fundaþii de
Business Intelligence, soluþii de performanþã managerialã ce transmit informaþii echipei de conducere ºi auditorilor
în dezvoltarea planului de audit.
Business Intelligence nu înseamnã o
serie de lucrãri sau rapoarte prezentate. De exemplu, rândurile dintr-un raport de audit pot conþine informaþii
detaliate ºi exacte, însã ele reprezintã o
soluþie de Business Intelligence doar în
momentul în care sunt transpuse într-o
formã uºor de înþeles ºi de interpretat
de cãtre o persoanã cu drept de decizie, în vederea gãsirii unei soluþii eficiente pentru o anumitã situaþie întâlnitã
în activitatea curentã.
Alþi factori care contribuie la implementarea soluþiilor de Business Intelligence
sunt reglementãrile din anumite domenii (industria bancarã, farmaceuticã),
anumite standarde de aplicat pentru
unele organizaþii sau cotarea lor la
bursa de valori, existenþa unor anumiþi
investitori etc. Basel II, Sarbanes-Oxley,
modificãrile aduse la Codul Fiscal, toate
acestea necesitã informaþii suplimentare de la organizaþii ºi, în consecinþã, mai
multe rapoarte.
Business Intelligence optimizeazã resursele ºi procesele la toate nivelele
organizaþiei pentru a atinge obiective
strategice comune3. Trebuie gãsitã o
metodã prin care toate nivelele unei
organizaþii pot merge în aceeaºi direcþie
pentru atingerea scopurilor comune.

O soluþie eficientã ºi integratã de Business Intelligence îmbunãtãþeºte performanþa afacerii, în sensul cã ea duce
la luarea de decizii eficiente în interiorul
organizaþiei. Pentru ca o soluþie de
Business Intelligence sã poatã oferi
maximul, aceasta trebuie sã fie creatã
în aºa fel încât sã corespundã necesitãþilor tuturor utilizatorilor ºi trebuie sã
fie flexibilã pentru a integra toate informaþiile structurate ºi nestructurate pe
care organizaþia le foloseºte zilnic.

Provocãrile cu care
se confruntã
departamentul
informatic
Liderii în tehnologia informaþiilor recunosc valoarea unui Business Intelligence integrat, dar se confruntã cu nenumãrate probleme, între care:
z

Lipsa personalului calificat. În
multe organizaþii personalul informatic are numeroase sarcini, care
sunt prioritizate în funcþie de importanþa acestora. Totodatã, personalul
nu are experienþa necesarã pentru
a implementa ºi menþine sistemul
de Business Intelligence ºi pentru
gãsirea soluþiilor adecvate.

z

Lipsa bugetului. Departamentul informatic are nevoie de soluþii ce
sunt previzionate ºi incluse în buget
fãrã costuri ascunse. Este esenþial
ca soluþia gãsitã sã poatã fi dezvoltatã, extinsã ºi modificatã odatã ce
organizaþia înregistreazã modificãri.

Odatã cu creºterea numãrului de surse
de date ºi a volumului de date, domeniul informatic se confruntã cu probleme

de control al datelor ºi transformarea
acestora în informaþii folositoare. În faþa
acestor presiuni, domeniul informatic
nu are resursele necesare pentru a rãspunde nenumãratelor cerinþe ale organizaþiei.
În general, activitãþile de audit informatic necesitã, prin natura lor, un efort
special, îndreptat spre examinarea sistemelor ºi dobândirea ºi analiza unor
volume mari de date. Automatizarea
auditului poate fi o soluþie pentru
aceastã activitate provocatoare ºi cu
mare consum de timp, întrucât permite
o monitorizare mai accesibilã ºi în timp
real a tranzacþiilor sau a altor evenimente de sistem.
Totuºi, abordarea rãmâne ad-hoc, auditorii raportând lipsa unei prevederi de
bunã practicã ºi anumite rezerve pentru
adoptarea ei. Abordarea tipicã este legatã de activitãþi recurente. Tiparele au
fost definite drept soluþii la probleme
recurente într-un anumit context. Acestea oferã soluþii documentate, care pot
fi aplicate repetat, într-un mod structurat. Totuºi, un tipar, drept soluþie model la o problemã recurentã, poate servi
scopurilor legate de standardizare. De
asemenea, abordãrile pe bazã de
model au funcþionat bine în domeniul
securitãþii informaþiei. Un astfel de
exemplu îl constituie metoda de analizã
a riscului informaþional. Crearea unui
model al sistemului informatic ºi aplicarea de tipare de activ/ameninþare/impact pentru abordarea complexitãþii activitãþii de analizã ºi pentru a o
sistematiza reprezintã un punct esenþial
în ingineria securitãþii.
În cadrul unei organizaþii prioritizarea
activitãþilor ce trebuie îmbunãtãþite este
rezolvatã de Business Intelligence. Integrarea se face prin trei procese: înþelegere, optimizare ºi alinierea perfor-

3 Wade D., Recardo R., “Corporate Performance Management - How to build a better organization through measurement-driven, strategic alignment”,
Butterworth Heinemann, 2001
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manþelor la aºteptãrile managementului. În organizaþiile de astãzi aceºti paºi
sunt întâlniþi în rapoarte, calculaþii,
comunicare, prezentãri ºi aplicaþii, dar
nu au ca rezultat un context de afaceri
integrat ºi nu adreseazã analiza de performanþã ºi potenþialul existent de îmbunãtãþire. Fãrã un context integrat
este imposibilã mãsurarea performanþelor în funcþie de planurile organizaþiei
ºi determinarea noilor þinte care ar trebui setate ºi comunicate.

Eficacitatea în atingerea scopurilor ºi
obiectivelor de eficienþã a devenit o prioritate în organizaþii. Funcþionând 24 de
ore pe zi, 7 zile pe sãptãmânã, organizaþiile trebuie sã mãsoare performanþa
sãptãmânal sau chiar zilnic. Pentru organizaþiile ce întârzie în adoptarea soluþiei de Business Intelligence va fi imposibil sã îºi alinieze resursele necesare
pentru a concura în mod eficient ºi, astfel, se vor afla într-o poziþie foarte dificilã5.

Astfel, un element cheie al sistemului
de Business Intelligence, esenþial pentru fiecare organizaþie, este integrarea
factorului de mãsurare, planificare ºi
performanþã. Chiar dacã obiectivul iniþial trebuie sã fie de raportare, analizã ºi
planificare, necesitãþile sunt aceleaºi
pentru orice afacere: un set comun de
capabilitãþi care sunt împãrtãºite într-o
platformã unificatã. Dar aceastã integrare nu se întâmplã de la sine; provocarea cu care se confruntã fiecare organizaþie este dacã aceasta este dispusã
sã lucreze pentru a vedea modul prin
care se pot face îmbunãtãþiri4.

Soluþia

Douã principii cheie ale Business
Intelligence, ce indicã faptul cã utilizatorul lucreazã pe setul corespunzãtor
de activitãþi, rãspund rapid ºi decisiv la
schimbãrile din mediul de afaceri.
Reacþia imediatã este esenþialã; organizaþia trebuie sã reprioritizeze ºi sã modifice obiectivele ºi scopurile sale în
funcþie de perioada în care sunt necesare, nu atunci când sunt programate.
Rapoartele statistice anuale, trimestriale sau lunare nu reflectã ritmul real al
afacerii ºi nu vor permite utilizatorilor sã
acþioneze rapid la schimbãrile din mediul de afaceri. Dacã organizaþiile nu
rãspund cu agilitate ºi cu siguranþã cã
acþiunile ºi deciziile sunt cele corecte,
acestea vor avea performanþe scãzute
sau sub nivelul concurenþei.

În prezent este dificilã identificarea
metodelor prin care misiunea de audit
poate fi eficientizatã. În acelaºi timp, eficienþa procesului de valoare ce poate fi
oferit este limitat. Îmbunãtãþirea misiunii
de audit în faþa complexitãþii afacerii la
nivel global, a provocãrilor competitive
ºi a cerinþelor clienþilor necesitã mai
mult decât eficienþã, necesitã abilitatea
de a face modificãri dinamice, ca organizaþia sã îºi atingã obiectivele, cu posibilitatea de a le modifica în funcþie de
condiþiile ce se schimbã.

Auditorii desfãºoarã auditul folosind
programe specifice. Activitãþile încep
prin procesul de obþinere a probelor de
audit. Auditorul trebuie sã obþinã suficiente probe adecvate de audit pentru a
putea formula concluzii echitabile pe
baza cãrora se bazeazã opþiunile de
audit. Probele de audit se obþin dintr-o
serie adecvatã de teste de control ºi
proceduri considerabile6. Auditorul poate obþine probe de audit prin una sau mai
multe dintre procedurile urmãtoare: inspecþie, observare, investigaþie ºi con-

firmare, calcul ºi proceduri analitice.
Timpul în care se desfãºoarã aceste
proceduri depinde de perioada de timp
în care sunt disponibile probele de audit.
Business Intelligence contribuie semnificativ la reducerea timpului necesar
pentru obþinerea probelor de audit, deoarece asigurã accesul rapid ºi în timp
real la datele cãutate de auditor. În plus,
acestea au ºi o interfaþã uºor de utilizat.
Procesul de identificare a anomaliilor ºi
a excepþiilor este accelerat, lucrãrile de
audit sunt simplificate ºi diverse rapoarte pot fi generate automat.
Dupã colectarea probelor necesare de
audit prin sondaje ºi liste de verificare,
auditorii inventariazã informaþia respectivã. Aceastã etapã presupune stocarea
datelor pe echipamente electronice
ºi/sau tipãrirea lor pentru alte acþiuni.
Business Intelligence ajutã auditorii la
organizarea eficientã a datelor, pentru
ca aceºtia sã le acceseze în mod uºor
ºi pentru ca documentaþia de audit sã
fie elaboratã cu acurateþe, inteligibil ºi
în ordine adecvatã cronologicã. Obþinerea probelor adecvate de audit în scurt
timp ºi diminuarea riscurilor sunt unele
dintre avantajele pe care le oferã Business Intelligence auditorilor în aceastã etapã de audit pentru a facilita sintetizarea, analiza ºi interpretarea probelor
de audit care conduc la formularea
adecvatã de constatãri, recomandãri ºi
concluzii, îmbunãtãþind în acest fel calitatea misiunii de audit.
Aºa cum am precizat mai devreme,
Business Intelligence contribuie în mod
esenþial la reducerea riscurilor de audit,
unul din scopurile auditorilor. Utilizând
aceste sisteme, probabilitatea ca auditorul sã nu detecteze o eroare sau o
fraudã a sistemului auditat ºi astfel sã

4 Desai, M.S., Desai, K.J., Ojode, L, A Global Information Technology Model: Business Applications in Developing Economies (case studies),
Information Management & Computer Security, vol. 12, no. 5: 401-410, 2004
5 Adkins T., Case studies in performance management: a guide from the experts, John Wiley, 2006
6 IFAC (2003), International Standards on Auditing (ISAs), Stuttgart: Schaeffer-Poeschel
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formuleze o opinie de audit incorectã cu
privire la sistemul informatic este
redusã la un nivel scãzut acceptabil,
nivel mult mai mic decât în cazul unui
audit tradiþional.
Una dintre cele mai comune modalitãþi
de a pune în aplicare Business Intelligence este prin raportare. Ca o componentã esenþialã a Business Intelligence,
raportarea prevede datele critice necesare pentru a rãspunde întrebãrilor fundamentale de afaceri. Raportarea este
adesea prima zonã abordatã atunci
când se analizeazã nevoile utilizatorilor
ºi acesta este punctul focal al iniþiativei
de Business Intelligence.
În vederea atingerii obiectivelor organizaþiei, raportarea trebuie sã urmeze o
cale logicã ºi atent planificatã. În lucrarea „Construirea unei fundaþii pentru
succesul managementului performanþei: sistemul de Business Intelligence al
corporaþiilor ºi suport pentru raportarea
obiectivelor strategice de afaceri, cercetarea Ventana” se identificã „patru

etape ale procesului de maturare”, pentru utilizarea în mod sistematic de informaþii în scopul obþinerii unui avantaj în
afaceri7. Cele patru etape de raportare
identificate de Ventana sunt: raportare
planificatã, avansatã, strategicã ºi inovatoare (figura 1).

RAPORTAREA PLANIFICATÃ
Primul pas în crearea sistemului de
Business Intelligence este de a aborda
raportarea nevoilor de bazã în una sau
mai multe departamente selectate.
Clienþii ºi-au concentrat efortul lor într-o
zonã de afaceri cu cele mai puternice
nevoi, cu cel mai mare potenþial de
platã sau acolo unde o informaþie conduce iniþiativa.
Cu alte cuvinte, Business Intelligence
are la bazã o singurã soluþie de raportare concentratã asupra unui departament special sau asupra unui grup de
utilizatori de afaceri care cuprinde date
limitate ca scop de aplicare, referitoare
la un singur departament sau funcþie de
afaceri.

Business Intelligence poate oferi rãspunsuri la problemele esenþiale ale auditorului, ajutându-l astfel la luarea de
decizii pentru a le rezolva. Rãspunsurile
se gãsesc prin analizarea ºi compararea datelor istorice (create atât în cadrul, cât ºi în exteriorul organizaþiei).
Analizarea acestor date permite înþelegerea tendinþelor, punctelor forte ºi
slabe, precum ºi a situaþiei la momentul
analizei. Business Intelligence este un
concept care aduce modificãri esenþiale
pentru auditori.
Deºi eforturile se pot concentra pe un
numãr limitat de cerinþe, existã nevoia
de multe tipuri de rapoarte, fiecare
având propriile cerinþe tehnologice. Ca
rezultat, IT-ul ºi utilizatorii de afaceri trebuie sã lucreze împreunã pentru a defini ºi a evalua tehnologia care satisface
cel mai bine cerinþele de afaceri. Departamentul IT trebuie sã echilibreze
valoarea noilor cerinþe de afaceri cu
dezavantajele implementãrii unei noi
tehnologii. Acest lucru necesitã o evaluare a produselor pentru a implementa
soluþia care se adreseazã atât nevoilor
imediate, cât ºi cerinþelor viitoare ale
organizaþiei. Construit pe un singur serviciu web-based, securizat ºi orientat
arhitecturii cu caracteristici de metadate
centralizate, sistemul de management
al performanþei trebuie sã furnizeze o
gamã completã de rapoarte într-un mediu unic de autor, inclusiv de raportare,
interogare ºi analizã; panou de bord,
scorecard ºi managementul evenimentelor. Aceste capacitãþi sunt oferite consecvent printr-o interfaþã web-browser.

RAPORTAREA AVANSATÃ
În a doua etapã organizaþiile furnizeazã
soluþia de raportare mai multor utilizatori ºi adaugã capabilitãþile sofisticate
de Business Intelligence. Punctele de
pornire sunt:
7 www.ventanaresearch.com
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z

implementarea la alte departamente
ºi funcþii de afaceri;

z

implementarea
dashboard-ului,
scorecard-urilor ºi evidenþierea modelelor de afaceri necesare pentru a
le sprijini.

Primele semne de performanþã încep
sã aparã la organizaþii în momentul în
care:
z

Business Intelligence se extinde
cãtre o audienþã mai numeroasã,
devenind furnizorul esenþial de
informaþii dependente atât pentru
auditori, cât ºi pentru utilizatorii
operaþionali;

z

Evaluarea alegerii noilor tehnologii
care permit utilizarea resurselor corporative în cel mai bun mod;

z

Adresarea oricãrei deficienþe în capacitatea infrastructurii de a oferi
integrarea datelor ºi schimbul de
informaþii necesare.

Adoptarea unei platforme unice ºi integrate în cadrul unei organizaþii economiseºte bani pe produse ºi servicii ºi
oferã siguranþa faptului cã organizaþia
raporteazã ºi lucreazã pe un singur set
de date. Astfel, singura soluþie integratã:
z

z

Îmbunãtãþeºte comunicarea în interiorul organizaþiei prin schimbul de
informaþii între departamente;
Reduce riscurile în activitãþile zilnice, detecteazã inadvertenþele ºi
analizeazã datele care creeazã
baza pentru previziuni;

priile modele cu integrarea în alte
departamente, iar suportul IT este
redus la doar o singurã aplicaþie
software pentru a îl menþine.
Implementarea standardelor IT asigurã
un cadru eficient de management al
politicilor, al controalelor interne ºi al
practicilor stabilite, precum ºi multe alte
beneficii de business, inclusiv creºterea
eficienþei, mai puþinã dependenþã de
experþi, mai puþine erori, încredere din
partea partenerilor de afaceri ºi din
partea organismelor de reglementare8.
Dar nici unul din aceste lucruri nu ar fi
posibil fãrã aplicarea sistemului Business Intelligence, care presupune colectare, acumulare, analizã ºi acces ale
datelor pe baza cãrora atât auditorii, cât
ºi managerii pot înþelege uºor afacerea
ºi pot lua decizii fundamentale.
De asemenea, o tehnologie bazatã pe
web este o caracteristicã esenþialã pentru orice soluþie, deoarece oferã mai
multã flexibilitate. Tehnologia bazatã pe
web:
z

asigurã în timp real acces la informaþii de la un singur set de date;

z

asigurã acces la distanþã pentru utilizatorii care lucreazã în afara
amplasamentului (sediului companiei);

z

asigurã cã instalãrile sau updatãrile
unui calculator nu vor fi consumatoare de timp ºi costisitoare.

RAPORTAREA STRATEGICÃ

z

Creºte eficienþa operaþionalã prin
adãugarea de informaþii în timp real
pentru sistemul operaþional. Acest
lucru implicã reducerea timpului alocat diferitelor procese;

A treia etapã poate fi completatã prin
standardizarea proceselor ºi tehnologiilor ºi prin punerea la dispoziþia utilizatorilor a sistemului Business Intelligence
într-o varietate de moduri noi.

z

Rentabilitatea investiþiei este mai
mare, datoritã faptului cã toate
departamentele pot încorpora pro-

Urmãrirea unei abordãri strategice pentru gestionarea ºi optimizarea performanþelor afacerii – ceea ce a ajuns sã

fie denumit management al performanþei – trebuie sã fie o prioritate pentru managementul organizaþiei. În timp
ce tehnologia pentru Business Intelligence a crescut, fiind utilizatã în ultimul
deceniu, pentru multe organizaþii acesta a rãmas mai degrabã un lux interesant sau dorit decât o investiþie strategicã importantã. Organizaþiile pot obþine
avantaje semnificative prin implementarea unor tehnologii ºi procese standard de Business Intelligence.
Adoptarea tehnologiei Business Intelligence înseamnã mai puþine instrumente IT de implementat ºi de menþinut. De asemenea, înseamnã reducerea timpului petrecut pentru evaluarea
softului ºi reducerea timpului pentru
folosirea aplicaþiei. Abordarea tehnologiei de Business Intelligence va reduce
costurile organizaþiei datoritã reducerii
costurilor de mentenanþã, suport ºi instruire. De asemenea, va oferi o singurã versiune a adevãrului, care formeazã fundaþia pentru Business
Intelligence.
În alegerea unei tehnologii Business
Intelligence standard trebuie sã se ia în
considerare mai mulþi factori. Are
vânzãtorul un palmares dovedit? Sunt
dornici sã fie parteneri cu clienþii pentru
a-i ajuta sã atingã obiectivele de performanþã? Sunt lideri ºi inovatori în
Business Intelligence? Au o viziune de
viitor de Business Intelligence? Alegerea soluþiei corecte este, de asemenea, criticã. Poate integra surse de date
multiple, eterogene? Este construit pe
un serviciu modern bazat pe web, pe o
arhitectura orientatã obiect, care sã
asigure performanþa doritã9?
Business Intelligence este un proces
integrat care sprijinã strategia organizaþiei capitalului uman - maximizarea
rezultatelor de afaceri, prin alinierea co-

8 Selig. G.J. (2008), Implementing IT Governance: A Practical Guide to Global Best Practices in IT Management, Zaltbommel: Van Haren Publishing

11/2012

29

Cercetare
rectã a capacitãþii angajaþilor, recompense, informaþii, precum ºi organizarea muncii, de luare a deciziilor, de
control ºi de conducere. Business
Intelligence este un proces de perspectivã, care încorporeazã continuu mai
multe surse de feedback-uri ºi este orientat pe dezvoltare continuã. În concluzie, viziunea ºi strategia de afaceri
devin uºor de înþeles ºi de pus în practicã pentru toþi angajaþii10.

RAPORTAREA INOVATIVÃ
În pasul final organizaþiile se concentreazã asupra ultimei piese a puzzleului Business Intelligence, astfel încât
sã poatã rãspunde la întrebarea „Ce
trebuie sã facem sã maximizãm performanþa?”
În acest moment al procesului, organizaþiile:
z

z

folosesc informaþiile active pentru o
continuã mãsurare a performanþelor
în întreaga organizaþie;
adaugã planificãri, bugetul, precum
ºi prognoza proceselor care sã

informeze oamenii cheie de schimbãri în afacere.
Nu în ultimul rând, pentru ca organizaþia sã atingã stadiul inovativ aceasta
trebuie sã fie aliniatã ºi axatã pe obiective corporative, a cãror performanþã
este predictibilã ºi de încredere. Aceste
obiective corporative au fundamente
ale informaþiilor care produc o performanþã superioarã, necesarã pentru a
se diferenþia de concurenþii sãi.
Misiunea de audit se încheie cu formularea raportului de audit, mijloc prin
care auditorul comunicã managementului entitãþii auditate obiectivele auditului,
standardele folosite în timpul auditului,
constatãrile ºi concluziile misiunii de
audit. Obiectivul fazei de raportare este
de a determina punctele slabe ale controlului analizat ºi de a exprima o opinie
privind fiabilitatea sistemului IT, prin sintetizarea principalelor constatãri ºi
recomandãri.
A integra resurse, procese ºi iniþiative
pentru executarea strategiei de finalizare a procesului de audit înseamnã a
construi legãturi puternice ºi continue

între toate aspectele legate de organizaþia auditatã - inclusiv resurse, procese ºi iniþiative.
În concluzie, o soluþie Business Intelligence trebuie sã ofere caracteristici
cheie, care nu numai cã vor îmbunãtãþi
rapoartele ºi planificarea proceselor de
audit, dar vor ajuta ºi sã se mãsoare
performanþele organizaþiei, lãsând utilizatorii sã extragã rapid informaþiile, în
scopul de a raporta cãtre investitori la
fiecare etapã. Aceste practici includ
(vezi figura 2): i) utilizarea unei tehnologii bazate pe web; ii) adoptarea unei
singure platforme integrate; iii) îmbrãþiºarea bloggingului ºi alertelor; iv) utilizarea metricilor; v) adoptarea unei
strategii de management; vi) alinierea
proceselor; vii) analiza predictivã.

Concluzii
Business Intelligence oferã auditorilor
expertiza ºi instrumentele necesare
pentru a fi în conformitate cu noile reglementãri ºi standarde IT ºi îi ajutã sã
desfãºoare mai repede ºi în timp real

9 Poonen S., Bardoliwalla N., Their A., From Strategy to Execution, Springer Berlin Heidelberg, 2008
10 Marr B., Strategic Performance Management, Butterworth Heinemann, 2006
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Utilizarea tehnicilor informatice
colectarea de informaþii ºi sã înþeleagã
activitatea ºi mediul clientului. Întrucât
auditorii obþin informaþiile necesare
despre activitãþile organizaþiei ºi sistemele de control mult mai rapid decât
în cazul auditurilor tradiþionale, calitatea
misiunii de audit este mai mare, în timp
ce riscurile sunt mai mici.
Dacã auditorii pot desfãºura misiuni de
audit mult mai eficient prin utilizarea
Business Intelligence, atunci costurile
organizaþiei sunt reduse, iar constatãrile ºi concluziile auditului cuprind informaþii mai sigure ºi mai exacte. Acest
ultim beneficiu contribuie la alte implicãri pozitive pentru manageri, care pot
folosi rapoartele de audit pentru a gãsi
informaþii, pentru a identifica probleme
în zone relevante, pentru raportarea financiarã, precum ºi pentru a lua decizii
strategice pentru organizaþie. Business
Intelligence oferã factorilor de decizie

informaþiile necesare pentru a lua deciziile corecte ºi aceasta va fi diferenþa
dintre acele organizaþii care doar supravieþuiesc ºi cele care reuºesc. Acum nu
este momentul sã se renunþe la investiþiile în Business Intelligence. În
orice caz, pentru a putea concura cu
fonduri limitate un studiu de caz bine
gândit este esenþial.
Business Intelligence se modificã în
funcþie de nevoi, având cea mai largã
arie de roluri organizaþionale. În esenþã
este mai mult decât Business Intelligence, este un Business Intelligence
pentru viitorul afacerilor, indiferent ce
schimbãri pot apãrea în viitor.
Implementarea Business Intelligence
necesitã mai întâi înþelegerea faptului
cã aceasta nu este doar o tehnologie de
implementare, ci mai degrabã o schimbare substanþialã la o nouã paradigmã

de lucru. Business Intelligence impune
ca mediul de afaceri, auditorii ºi departamentul IT, lucrând în echipã, sã dezvolte o viziune asupra modului de a
integra informaþiile ºi tehnologia, pentru
a îmbunãtãþi performanþa oamenilor,
organizaþiei ºi a proceselor, ca mai târziu sã acþioneze în acest cadru.
Business Intelligence foloseºte tehnologia care este proiectatã pentru a asigura utilizarea eficientã a informaþiilor
esenþiale. Astfel, implementarea acestor sisteme este un pas esenþial spre
optimizarea afacerii – dacã ele sunt folosite în mod consecvent în întreaga
organizaþie. Business Intelligence permite auditorului sã-ºi îmbunãtãþeascã
aproape orice aspect al activitãþii sale,
prin conectarea oamenilor ºi a proceselor prin sistemele de informaþii ºi
funcþiile sale, oferindu-i auditorului informaþii complete.
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Fundamentarea unui scoring al
practicilor de audit intern utilizate
de firmele listate la BVB, în
contextul guvernanþei corporative
Cristina BOÞA-AVRAM*

Abstract

Scoring of Internal Audit Practices Used by the Companies Listed on
Bucharest Stock Exchange in Terms of Corporate Governance
This study continues the series of three studies dedicated to a research activity that aims to determine a scoring for internal
audit practices in the context of corporate governance for the most significant Romanian entities listed on Bucharest Stock
Exchange. A more specific objective of this second study is to particularize this scoring of audit practices, from internal audit's
perspective, considering the real added-value that internal audit should provide in this process of ensuring good corporate
governance. By presenting the results of this detailed analysis over the internal audit practices, the author's desire is to be
created the necessary framework for initiating creative debates on how internal audit practices should be really updated in
accordance with the difficult exigencies imposed by the both national and international actual economic realities.
Key words: corporate governance, internal audit, internal audit practices, internal auditor's independence, scoring of internal
audit practices
JEL Classification: M40, M42, M21, M14
Cuvinte cheie: guvernanþã corporativã, audit intern, practici de audit intern, independenþa auditorului intern, scoring al practicilor de audit intern

Introducere

rol cheie în procesul de gestionare cu maximã eficienþã al
afacerilor ºi investiþiilor1.

În lumina ultimelor evoluþii ale realitãþilor economice internaþionale ºi naþionale, responsabilitatea atribuitã componentei de audit intern, din cadrul funcþiei de audit, este una semnificativã; auditul intern prin exponentul sãu – auditorul intern
– este chemat sã se metamorfozeze într-unul din jucãtorii cu

Directorul departamentului de audit intern, împreunã cu
echipa sa, trebuie sã furnizeze dovezi reale ºi imbatabile
asupra plusvalorii create în cadrul entitãþii, mai ales din perspectiva guvernanþei corporative, pentru a satisface cu succes exigenþele ºi aºteptãrile pe care organele de adminis-

* Lect. univ. dr., Universitatea Babeº-Bolyai, Facultatea de ªtiinþe Economice ºi Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, Departamentul de Contabilitate ºi
Audit, email: cristina.botaavram@econ.ubbcluj.ro
1 Cohen J., Krishnamoorthy, G. and Wright, A. (2010), Corporate governance in the post-Sarbanes-Oxley era: auditors’ experiences, Contemporary
Accounting Research, Vol. 27, No. 3, pp. 751-786;
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trare ºi conducere ale unei societãþi le au cu privire la eficienþa auditului intern în raport cu prioritãþile impuse de mediul economic actual2.

În vederea realizãrii obiectivelor propuse, s-au parcurs urmãtoarele etape intermediare în dezvoltarea acestui studiu, cum
sunt:

Poziþia strategicã a auditului intern, aflat la congruenþa intereselor organelor de administrare ºi conducere, precum ºi ale
altor pãrþi interesate a unei entitãþi, asigurã atuurile necesare
pentru ca auditul intern sã identifice cu maximã eficienþã ºi
oportunitate punctele forte ºi slabe în funcþionarea unei
entitãþi, având responsabilitatea de a emite recomandãri
adresate managementului care sã asigure ºanse cât mai
reale pentru ca entitatea sã-ºi atingã obiectivele stabilite pe
termen lung, mediu ºi scurt3.

z

Documentarea riguroasã a literaturii de specialitate, internaþionalã ºi naþionalã, pentru a identifica principalele
recomandãri ºi criterii necesare a fi avute în vedere în
alcãtuirea unui ansamblu de bune practici de audit
intern în contextul guvernanþei corporative;

z

Alcãtuirea unui scoring, pe baza unei metodologii,
prezentatã în cadrul Tabelului nr.1, unde sunt detaliate
principalele elemente componente ale scoringului, în
funcþie de care vor fi evaluate practicile de audit intern;

z

Determinarea eºantionului ce va fi inclus în studiu, mai
exact entitãþile listate la categoria I la BVB;

z

Analiza rapoartelor anuale pe exerciþiul financiar 2011,
precum ºi a altor informaþii privind guvernanþa corporativã, disponibile pe site-urile entitãþilor incluse în studiu;

z

Evaluarea practicilor de audit intern ale entitãþilor de la
categoria I, prin determinarea unui scoring al practicilor
de audit intern, pe baza metodologiei de analizã determinatã în prealabil ºi prezentatã în cadrul Tabelului nr.1;

z

Analiza ºi interpretarea datelor obþinute.

În acest cadru, auditul intern, prin practicile sale ºi þinând cont
de cerinþele respectãrii principiilor fundamentale ale guvernanþei corporative, trebuie sã facã dovada deþinerii competenþelor ºi abilitãþilor necesare de a înþelege toate acele elemente cheie ale cadrului de guvernanþã corporativã, pentru a
delimita corect zonele, în care auditul intern poate deveni cu
adevãrat un „furnizor de valoare adãugatã” ºi nu un simplu
„consumator de resurse”.
În consecinþã, evaluarea practicilor de audit intern utilizate de
cãtre entitãþi devine un demers puternic argumentat de relevanþa tot mai mare pe care auditorii interni trebuie sã o
dovedeascã în reconstruirea încrederii investitorilor asupra
modului în care sunt administrate ºi conduse entitãþile economice.

Metodologia
cercetãrii ºtiinþifice
Pornind de la obiectivul principal al acestui studiu, acela de a
determina un scoring al practicilor de audit intern în contextul
guvernanþei corporative, la nivelul entitãþilor listate la categoria I la Bursa de Valori Bucureºti (BVB), primul demers a constat în realizarea unei activitãþi consistente de documentare
în literatura de specialitate internaþionalã ºi naþionalã, în aria
specificã tematicii de cercetare, cu scopul de a selecta cele
mai importante criterii ºi elemente care ar putea fi avute în
vedere la crearea unui cadru obiectiv de evaluare a acestor
practici de audit intern în sfera guvernanþei corporative.

Prezentarea datelor
incluse în studiu
Eºantionul luat în considerare pentru a realiza obiectivele
acestui studiu a avut în vedere entitãþile listate pe piaþa de
capital româneascã (BVB) de la categoria I, pornind de la
premisa cã entitãþile incluse în aceastã categorie trebuie sã
corespundã anumitor criterii de performanþã economicã ºi
financiarã, ceea ce în mod normal s-ar concretiza prin utilizarea celor mai bune practici din mediul economic naþional,
inclusiv a celor mai bune practici de audit intern. Având în
vedere cã, din totalul celor 25 de entitãþi incluse în categoria
I, douã societãþi nu au furnizat informaþii suficiente pe
paginile lor de internet sau pe site-ul BVB, în eºantionul final
s-au analizat practicile de audit intern pentru 23 de companii.

2 Leung, P. (2003), The role of internal audit in corporate governance and management in Australia, Research Project sponsored by IIA Research
Foundation, IIA Australia and RMIT University, accesibil on-line la www.theiia.org.
3 Allen, S., (2008), The value of internal audit in corporate governance, The Corporate Board, November/December 2008, pp.1-5, ºi Paape, L.&
Scheffe, J. & Snoep, P. (2003), The relationship between the internal audit function and corporate governance in the EU – a survey, International
Journal of Auditing, vol.7, pp.247-262
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De asemenea, se cuvine a mai evidenþia faptul cã acest scoring asociat practicilor de audit intern a fost alcãtuit þinând
cont de standardele internaþionale de audit intern, coroborate
cu recomandãri ºi criterii identificate în literatura ºi practica
internaþionalã, dar þinând cont de limita specificã auditului
intern, conform cãreia informaþiile publicate aferente acestei
activitãþi sunt destul de limitate în cadrul rapoartelor anuale.
Distribuþia entitãþilor analizate pe domenii de activitate relevã o preponderenþã a entitãþilor cu activitate în domeniul
serviciilor financiare, intermedieri ºi asigurãri (39%), domeniul
industriei (35%), în producþia de produse farmaceutice ºi medicamente (13%), cele mai puþin reprezentate fiind cele din
domeniul tranzacþiilor imobiliare (doar o singurã entitate
economicã). Datele pentru toate cele 23 de entitãþi incluse în
studiu au fost culese din rapoartele anuale pentru exerciþiul
financiar 2011, regulamentele de guvernanþã corporativã ºi
alte informaþii disponibile pe paginile de internet ale acestor
companii. În asigurarea conformitãþii cu recomandãrile Codului de guvernanþã corporativã emis de BVB in 2009, un lucru
pozitiv notabil este faptul cã toate cele 23 entitãþi au avut
disponibile pe siteurile lor Declaraþia „Aplici sau Explici”, prin
care gradul total sau parþial de conformitate cu Codul BVB
este justificat.
Aºa cum transpare ºi din Declaraþia „Aplici sau Explici”, recomandarea ar fi ca structura de conducere sã fie una în sistem dualist, care asigurã o distincþie între organele de
administrare ºi cele de supraveghere a modului în care
sunt conduse entitãþile. Însã, din analiza datelor se relevã
faptul cã doar 2 din cele 23 de societãþi au adoptat structura
dualistã, celelalte (21 de companii) pãstrând încã structura de
guvernanþã corporativã unitarã, în cadrul cãreia Consiliul de
Administraþie joacã dublu rol, atât de administrare, cât ºi de
supraveghere.
11/2012

În Tabelul nr. 2 sunt prezentate sintetic, pentru toate cele 23
de entitãþi analizate, informaþii cu privire la cadrul general al
guvernanþei corporative, gradul de conformitate cu prevederile Codului BVB, existenþa unui regulament propriu al fiecãrei
entitãþi de guvernanþã corporativã, precum ºi dacã asigurarea
conformitãþii cu principiile de guvernanþã corporativã au fost
supuse unor evaluãri externe în ultimul interval de 3-5 ani.
Este lãudabil faptul cã pentru aproape toate entitãþile analizate (22 din 23 de entitãþi) existã un regulament propriu de
guvernanþã corporativã, în acord (cel puþin la nivel declarativ)
cu prevederile Codului de guvernanþã corporativã BVB, însã
nu se poate neglija un aspect mai puþin favorabil ºi anume
faptul cã doar pentru o singurã entitate din totalul celor
analizate conformitatea cu Codul BVB a fost evaluatã de
cãtre un evaluator extern în ultimul interval de timp de 3
pânã la 5 ani.
În conformitate cu metodologia stabilitã pentru determinarea
unui scor aferent practicilor de audit intern, algoritm care a
fost prezentat în cadrul Tabelului nr. 1, se poate observa cã
scorul maxim sau, cu alte cuvinte, cele mai bune practici de
audit intern ar fi însemnat un punctaj total ataºat acestor practici de audit intern de maxim 20 de puncte. În cadrul Tabelului
nr. 3 se poate observa însã cã, în urma analizei de detaliu a
informaþiilor cuprinse în rapoartele anuale ale entitãþilor pe
anul 2011 ºi în acord cu declaraþia de guvernanþã corporativã
ºi cu regulamentul propriu de guvernanþã corporativã, cel mai
mare scoring al practicilor de audit intern este de 18 puncte,
dintr-un total maxim de 20. Distribuþia pe domenii de activitate a punctajelor obþinute în urma evaluãrii practicilor de
audit intern relevã cã cel mai bun punctaj în evaluarea practicilor de audit intern este evidenþiat în cadrul companiilor care
activeazã în domeniul serviciilor financiare, de intermediere ºi
de asigurãri (2 companii), în timp ce scorul minim (0) a fost
obþinut de cãtre 2 companii din domeniul industriei, 2 com35
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panii din domeniul producþiei de produse farmaceutice ºi de
medicamente ºi de o companie din domeniul tranzacþiilor
imobiliare (fiind, de altfel, unica cu acest obiect de activitate
din totalul celor analizate). Scorul minim obþinut relevã, în
esenþã, inexistenþa funcþiei de audit intern în cadrul acestor
companii, motiv pentru care la toate elementele incluse în
scoring, punctajul obþinut nu a putut fi altul decât minim, inexistenþa funcþiei de audit intern generând lipsa practicilor de
audit intern. În acest context, se impune totuºi o precizare ºi
anume aceea cã scorul obþinut trebuie analizat cu rezerva cã
36

este posibil ca pentru unele companii, chiar dacã existenþa
funcþiei de audit intern nu a fost declaratã în rapoartele
anuale, totuºi auditul intern sã existe la nivelul companiei.
Este adevãrat cã dacã raportul anual analizat nu conþine
aceste informaþii nu se impune, în mod obligatoriu, inexistenþa funcþiei de audit intern. Însã, acest studiu a fost abordat
din perspectiva unui investitor sau a unei pãrþi interesate,
care are interesul sã deþinã ºi aceste informaþii, mai ales
dacã avem în vedere criteriile de transparenþã necesare a se
respecta în contextul guvernanþei corporative.
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Prin urmare, dacã la nivelul unei entitãþi existã funcþia
de audit intern atunci, din punct de vedere al transparenþei, corect ar fi ca acest lucru sã se precizeze,
mai ales dacã se are în vedere faptul cã rapoartele
anuale sunt declaraþii ale celor care administreazã ºi
conduc societatea.
Procedând la o analizã a acestor punctaje ataºate evaluãrii
practicilor de audit intern în contextul guvernanþei corporative
din perspectiva structurii de guvernanþã corporativã, în
cadrul Tabelului nr.4 este prezentatã o distribuþie a scorurilor
obþinute, luând în considerare cele douã tipuri de structuri de
conducere: unitarã ºi dualistã.
Este de remarcat faptul cã cele douã societãþi care au
adoptat modelul de guvernanþã dualist se numãrã printre
cele care au obþinut cel mai mare scoring în evaluarea
practicilor de audit, abordate din perspectiva guvernanþei corporative.
În cadrul secþiunii urmãtoare se va proceda la realizarea unei
analize detaliate asupra principalelor puncte forte ºi puncte
slabe care au fost identificate în urma evaluãrii practicilor de
audit intern pentru eºantionul luat în considerare.
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Discuþii asupra
rezultatelor obþinute
în urma studiului realizat
Mergând de la general la specific, în cele ce urmeazã se va
urmãri evidenþierea acelor puncte forte, constatate în urma
evaluãrii practicilor de audit intern, specifice companiilor româneºti listate la categoria I la BVB, precum ºi a punctelor
slabe, care pot constitui un punct de plecare pentru iniþierea
unor dezbateri constructive asupra revizuirilor care se impun
asupra practicilor de audit intern la nivelul entitãþilor româneºti, astfel încât sã corespundã cerinþelor unui cadru adecvat de guvernanþã corporativã.
Câteva dintre punctele forte, care au fost constatate în evaluarea practicilor de audit intern, au în vedere cel puþin urmãtoarele:
z

Referitor la existenþa departamentului de audit intern,
este un lucru favorabil faptul cã, din totalul celor 23 de
entitãþi, 16 deþin un departament de audit intern implementat la nivelul companiei, în timp ce pentru 2 companii,
chiar dacã nu au un departament de audit intern imple37
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Evaluarea practicilor de audit
intern utilizate de cãtre entitãþi
devine un demers puternic
argumentat de relevanþa
tot mai mare pe care auditorii
interni trebuie sã o dovedeascã
în reconstruirea încrederii
investitorilor asupra modului
în care sunt administrate
ºi conduse entitãþile economice

aºezarea departamentului de audit în subordinea
Comitetului de audit/Consiliului de Administraþie (în
cazul unei structuri unitare) sau Comitetului de Audit/
Consiliul de Supraveghere (în cazul unei structuri
dualiste), în timp ce alte 5 entitãþi declarã subordonarea
directã a departamentului de audit intern directorului
executiv general sau directorului financiar, ceea ce ar
putea genera unele semne de întrebare asupra asigurãrii
depline a criteriilor de independenþã pentru auditorul
intern în exercitarea atribuþiunilor sale.
z

Un alt punct sensibil este dat de publicarea raportului
de audit intern, care chiar dacã nu este cerutã de standardele internaþionale de audit intern pentru practica profesionalã emise de cãtre Institutul Auditorilor Interni – IIA,
totuºi este recomandatã mai ales în contextul asigurãrii
respectãrii unui principiu fundamental al guvernanþei corporative – transparenþã în publicarea informaþiilor necesare procesului decizional al investitorilor. Doar 4
societãþi din cele 18 care au funcþia de audit intern implementatã, publicã raportul de audit intern la secþiunea de
raportãri financiare necesare pentru informarea investitorilor ºi acþionarilor, pe paginile lor de internet. Este adevãrat cã, din punct de vedere legal, publicarea raportului de audit intern nu este o cerinþã impusã, însã,
din perspectiva investitorului ºi a asigurãrii gradului
necesar de transparenþã, autoarea apreciazã cã publicarea raportului de audit intern (sau o formã restrânsã a acestuia) cu siguranþã ar spori gradul de încredere al investitorilor în gestionarea eficientã a societãþii respective.

z

Un alt element de un puternic interes, mai ales dacã
avem în vedere rolul auditului intern în contextul guvernanþei corporative, este dat de relaþia care existã între
auditul intern ºi comitetul de audit. Încercând sã surprindem în câteva coordonate, modul în care s-ar putea
manifesta relaþia dintre auditul intern ºi comitetul de audit,
s-a apreciat ca fiind situaþia cea mai favorabilã aceea în
care „auditul intern raporteazã cu regularitate Comitetului
de audit/Consiliului de Administraþie (în cazul companiilor
cu structura unitarã) sau Comitetului de audit/Consiliul de
Supraveghere (în cazul structurii dualiste) asupra rezultatelor activitãþilor sale, iar directorul departamentului de
audit intern participã la întâlnirile comitetului de audit”. În
aceastã situaþie se aflã doar 7 entitãþi din totalul celor 18

mentat, totuºi funcþia de audit intern este exercitatã de
cãtre un furnizor extern de servicii de audit intern. Totuºi,
este mai puþin lãudabil faptul cã 5 companii nu deþin
funcþia de audit intern sub nicio formã4, ceea ce a ºi determinat ca punctajul general aferent acestor practici de
audit intern sã fie cel minim, activitatea propriu-zisã
inclusã în evaluare lipsind cu desãvârºire.
z

În deplin acord cu elementul de scoring menþionat anterior, organizarea funcþiei de audit intern a fost, de
asemenea, unul din elementele punctate destul de bine,
având în vedere cã 16 companii din cele 23 au un departament de audit intern organizat în cadrul entitãþii ºi doar
2 au funcþia de audit intern externalizatã total.

Câteva dintre punctele slabe ale practicilor de audit intern
în sfera guvernanþei corporative pentru entitãþile analizate
sunt date de urmãtoarele:
z

Poziþia auditorului intern în cadrul companiei reprezintã unul dintre elementele „nevralgice” constatate în
urma acestui proces de evaluare; informaþiile publicate cu
privire la poziþia auditorului intern în cadrul companiei ºi
care au impact direct asupra condiþiilor de asigurare a
independenþei necesare acestuia sunt destul de limitate.
Practic, din totalul celor 16 entitãþi care au declarat existenþa unui departament de audit intern, doar 6 afirmã

4 Aici, scorul obþinut trebuie analizat cu rezerva cã este posibil ca la unele companii, chiar dacã existenþa funcþiei de audit intern nu a fost declaratã
în rapoartele anuale, totuºi auditul intern sã existe la nivelul companiei.
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Fundamentarea unui scoring
care au funcþia de audit intern organizatã ºi din totalul de
23 de companii incluse în eºantionul analizat, iar alte 5
companii declarã faptul cã „auditul intern raporteazã cu
regularitate Comitetului de audit/Consiliului de Administraþie (în cazul companiilor cu structura unitarã) sau
Comitetului de audit/Consiliul de Supraveghere (în cazul
structurii dualiste) asupra rezultatelor activitãþilor sale”.
În ceea ce priveºte rolul ºi responsabilitãþile auditului
intern, acestea sunt în strânsã concordanþã cu cele recomandate de practica internaþionalã, dar se poate remarca cel
puþin una recomandatã la nivel internaþional care nu se
regãseºte, cel puþin la nivel declarativ, în spectrul practicilor
de audit intern de la nivelul entitãþilor listate la BVB ºi anume
aceea cã auditul intern monitorizeazã asigurarea conformitãþii cu recomandãrile codului de guvernanþã corporativã aplicabil. Pe de altã parte, pentru cele 18 companii care
declarã existenþa funcþiei de audit intern, cele mai frecvente
responsabilitãþi atribuite auditului intern constau în:
z

Auditul intern asistã managementul ºi Consiliul de Administraþie/Comitetul de audit în eficientizarea procesului de
management al riscului ºi al sistemului de control intern.

z

Auditul intern furnizeazã o asigurare rezonabilã privind
gradul de conformitate cu cadrul legal aplicabil ºi procedurile interne aplicabile.

z

Auditul intern furnizeazã o evaluare generalã a eficienþei
tuturor activitãþilor din cadrul companiei.

z

Auditul intern monitorizeazã procesul de raportare financiarã ºi a mecanismelor de control aferente funcþiei financiar-contabile.

z

Auditul intern monitorizeazã procesul de management al
riscurilor ºi conlucreazã cu acesta, în vederea unor
schimburi eficiente de informaþii privind evaluarea
riscurilor aferente activitãþilor din cadrul companiei.

z

Auditul intern realizeazã misiuni de audit ad-hoc, focusate
pe riscuri actuale ºi viitoare.

Referitor la ultimul element luat în considerare - raportarea
rezultatelor activitãþii de audit intern, situaþia observatã în
urma analizei datelor, din cele 18 de entitãþi care au funcþia
de audit intern implementatã, pentru 12 entitãþi reiese faptul
cã rezultatele activitãþii de audit intern sunt raportate cu regularitate atât managementului executiv al companiei, cât ºi
Comitetului de audit/Consiliului de Administraþie (în cazul

structurii unitare) sau Comitetului de Audit/Consiliului de
Supraveghere (în cazul structurii dualiste), în timp ce pentru
celelalte 6 nu se oferã informaþii cu privire la circuitul de
raportare a rezultatelor activitãþii de audit intern.

Limitele studiului
realizat
Este necesar a se menþiona cã, în evaluarea acestor practici
de audit intern, nu s-a putut face abstracþie de limitele inerente care derivã din particularitãþile activitãþii de audit
intern, cum ar fi în principal, restricþii generate de faptul cã,
în general, companiilor nu li se impune a face publice
informaþii cu privire la modul de organizare a activitãþii
de audit intern (ºi aceasta, în cazul fericit în care funcþia
de audit intern existã), prin urmare, cercetãtorii preocupaþi de studierea acestui domeniu – al practicilor de
audit intern – sunt oarecum restricþionaþi, ei având posibilitatea de a studia diversele particularitãþi ale auditului
intern doar în limita informaþiilor disponibile public (pe
paginile de internet ale firmelor respective sau în cadrul
rapoartelor anuale)5.
În consecinþã, în stabilirea elementelor incluse în tabloul de
determinare al scoringului pentru practicile de audit intern în
contextul guvernanþei corporative s-a þinut cont doar de acele
elemente care pot fi verificate pe baza informaþiilor disponibile în mod public ºi, prin urmare, nu se poate asuma o abordare exhaustivã a tuturor elementelor care ar fi trebuit, în
mod necesar, incluse în realizarea unui asemenea studiu
ºtiinþific.

Concluzii ºi direcþii viitoare
ale cercetãrii
În urma studiului realizat, se pot desprinde mai multe concluzii atât cu caracter pozitiv, cât ºi cu caracter mai puþin
favorabil. Un aspect mai puþin lãudabil este dat de faptul cã,
din totalul celor 23 de entitãþi listate la BVB (incluse în categoria I), o pondere relevantã - 21,7% (5 entitãþi) nu au deloc
implementatã ºi organizatã funcþia de audit intern (cel puþin
dupã cum reiese în urma analizei declaraþiilor din cadrul
rapoartelor anuale analizate).

5 Soh D.S.B. and Martinov-Bennie N. (2011), The internal audit function: Perceptions of internal audit roles, effectiveness and evaluation, Managerial
Auditing Journal, Vol.26, No.7, pp.605-622.
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Pe de altã parte, din restul de 18 companii care au declarat
existenþa funcþiei de audit intern, din evaluarea informaþiilor
disponibile pe paginile lor de internet ºi în cadrul rapoartelor
lor anuale, 11 companii au obþinut scoruri apropriate de punctajele maxime (7 entitãþi au obþinut 17 puncte, iar 4 entitãþi au
obþinut 18 puncte dintr-un maxim total de 20 de puncte), ceea
ce poate sã permitã extragerea unei concluzii pozitive, ºi
anume cã practicile de audit intern de la nivelul entitãþilor
economice listate la BVB sunt înscrise pe o linie evolutivã
favorabilã, care converge treptat spre recomandãrile existente la nivel internaþional, spre a rãspunde la exigenþele
impuse de dificultãþile contextului economic actual naþional ºi
internaþional.
ªi aceasta mai ales în contextul în care identificarea unor
puncte de convergenþã a practicilor de audit intern, din perspectiva guvernanþei corporative, a devenit unul dintre
punctele majore de interes ale dezbaterilor internaþionale pe
plan economic6, astfel încât aceste practici sã fie puternic
conectate cu prioritãþile economice actuale de la nivel internaþional.
Utilitatea unui astfel de studiu poate fi relevantã atât pentru auditorii cu atribuþii de audit intern, directorilor de

departament de audit intern, cât ºi celor responsabili cu
conducerea ºi administrarea entitãþilor economice, mai
ales dacã avem în vedere necesitatea asigurãrii unui
nivel minim de transparenþã în activitatea economicofinanciarã a entitãþilor, cu scopul declarat de a creºte
gradul de încredere al investitorilor ºi al acþionarilor în
eficienþa modului de gestionare al companiilor.
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Abstract

Aspects of Implementing IFRS by the Listed
Companies
The article presents the main issues regarding the implementation of IFRS's by
the entities publicly traded companies following the legal provisions in Romania.
These entities are required to apply the IFRS adopted within European Union.
The financial statements prepared in conformity with the national regulations
have to be adjusted in order to reflect the differences towards the IFRS accounting policies. In certain cases, the IFRS 1 provides mandatory or optional exemptions in order to apply retrospectively the IFRS. The main challenge encompassed by the financial auditors will be the analyses of the conformity with
International Financial Reporting Standards. The conversion to IFRS requires a
serious understanding of the major changes generated by the transition process,
for both parties concerned: entities and financial auditors.
Key words: transition, IFRS, accounting policies, mandatory exemptions, optional
exemptions, accunting adjustments, estimates, fair value, presentation and
disclosure
JEL Classification: : M41, M42
Cuvinte cheie: tranziþie, IFRS, politici contabile, excepþii ºi derogãri, ajustãri contabile, estimãri, valoare justã, prezentare ºi divulgare

Introducere
În cadrul Uniunii Europene (UE) societãþile comerciale listate pe o piaþã
reglementatã, inclusiv bãncile ºi companiile de asigurãri, trebuie sã pregãteascã situaþii financiare consolidate în
conformitate cu Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã (IFRS),
începând cu data de 1 ianuarie 2005
(Regulamentul CE 1606/2002). Statele
Membre au avut opþiunea de a extinde
aceastã cerinþã pentru companiile nelistate sau pentru situaþiile financiare individuale. În acest context, în România,
prin intermediul OMFP nr. 881 din 2012,
s-a trecut la aplicarea IFRS de cãtre
societãþile comerciale ale cãror valori
mobiliare sunt admise la tranzacþionare
pe o piaþã reglementatã la data bilanþului, respectiv data de 31 decembrie
2012. Societãþile comerciale din UE ale
cãror acþiuni sunt tranzacþionate public
trebuie sã aplice numai IFRS-urile care
au fost adoptate de cãtre Comisia Europeanã (CE). Multe din societãþile
comerciale care vor aplica OMFP nr.
881 din 20121 se aflã în situaþia de a
aplica pentru prima datã IFRS-urile,
deci ar trebui sã aplice în primul rând
IFRS 1 Adoptarea pentru prima datã a
IFRS (IASB, 2003), standard proiectat
pentru a ajuta companiile în procesul
de tranziþie cãtre acest nou cadru de
reglementare contabilã. Teoretic, ne
putem aºtepta ca impactul implementãrii IFRS asupra situaþiei poziþiei financiare, precum ºi asupra rezultatelor
financiare sã fie semnificativ. În acelaºi
timp, procesul de conversie cãtre IFRS
a situaþiilor financiare pregãtite conform
reglementãrilor financiare naþionale va
avea un impact direct asupra firmelor
din punct de vedere al costurilor de
implementare. Aceste costuri pot fi optimizate prin implementarea IFRS-urilor

* ACCA, auditor financiar, Altrix Consulting, Sibiu, e-mail: coracioni@accamail.com
1 OMFP nr. 881 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de cãtre societãþile comerciale ale cãror valori mobiliare sunt admise la tranzacþionare pe o piaþã
reglementatã a Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã, Monitorul Oficial nr. 424 din 26 iunie 2012
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într-o manierã planificatã, în aºa fel ca
beneficiile aºteptate din partea acestui
demers sã depãºeascã costurile aferente2. Procesul de implementare a
IFRS poate crea probleme de naturã
diversã cauzate, spre exemplu, de
natura complexã a acestora, de permanenta schimbare a standardelor, urmatã de procesul de adoptare în cadrul
UE, de trainingul personalului, precum
ºi al managementului, necesitatea unor
schimbãri de atitudine, dar ºi de lipsa
unor ghiduri de implementare.

Metodologia ºi
obiectivele cercetãrii
Scopul acestui articol îl constituie clarificarea unor aspecte referitoare la procesul de implementare a Standardelor
Internaþionale de Raportare Financiarã,
în cadrul entitãþilor care urmeazã prevederile OMFP. nr. 881/2012. Obiectivul
principal al articolului este prezentarea
modalitãþii de abordare practicã a procesului de implementare a IFRS pe
baza abordãrii principiale propuse în
cadrul IFRS 1 Adoptarea pentru prima
datã a IFRS. Articolul este un demers
de cercetare pozitivã, de tipul cercetãrii
documentare aplicate, destinat consolidãrii cunoºtinþelor practice ale auditorilor financiari, dar ºi în scopul sistematizãrii cadrului de înþelegere al implicaþiei
trecerii la IFRS din punctul de vedere la
entitãþilor care realizeazã tranziþia. Calea urmatã în realizarea acestei lucrãri
a constituit-o consultarea literaturii de
specialitate, prezentatã în bibliografie,
dezvoltarea ºi detalierea conceptelor
teoretice, iar în finalul lucrãrii prezentarea unui model practic de listã de verificare destinat auditorilor financiari.

Lucrarea presupune de asemenea ºi o
abordare explicativã, deoarece pe parcursul articolului aspectele teoretice
sunt clarificate prin exemple practice.

IFRS-urile adoptate
de cãtre CE
Comisia Europeanã a adoptat la 3 noiembrie 2008 textul consolidat al tuturor
Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã (IFRS), în vigoare în
cadrul Uniunii Europene. Aceastã versiune consolidatã include toate IFRSurile adoptate înainte de data de 15 octombrie 2008. Un rol major în procesul
de adoptare a IFRS în cadrul UE îl are
„European Financial Reporting Advisory
Group” (EFRAG), care publicã începând din noiembrie 2005 un raport periodic3 asupra stãrii procesului de adoptare, în contextul reglementãrilor contabile UE, a fiecãrui standard IFRS, a
interpretãrilor ºi amendamentelor. Spre
exemplu, IFRS 9 Instrumente financiare
(emis de cãtre IASB la 12 noiembrie
2009), precum ºi amendamentele ulterioare este amânat în procesul de
adoptare al EFRAG. Documentele
adoptate de cãtre EFRAG sunt publicate, prin mecanismul regulamentelor
ºi amendamentelor la regulamente, în
Jurnalul Oficial al UE.

IFRS 1
Adoptarea pentru
prima datã a IFRS
Acest standard4, IFRS 1, a fost emis în
iunie 2003 de cãtre International

Accounting Standards Board (IASB) cu
scopul de a oferi companiilor un ghid în
procesul de implementare a standardelor internaþionale de raportare financiarã. În conformitate cu IFRS 1, o întreprindere care aplicã IFRS pentru prima
datã trebuie sã se conformeze cu toate
IFRS-urile ºi interpretãrile acestora
care sunt valabile la momentul primei
adoptãri. Standardul IFRS 1 se aplicã în
momentul în care entitatea care adoptã
IFRS va face o declaraþie explicitã ºi
fãrã rezerve de conformitate cu IFRS. O
astfel de declaraþie de conformitate
poate fi formulatã în felul urmãtor:
În conformitate cu OMFP nr. 881/2012
privind aplicarea de cãtre societãþile comerciale ale cãror valori mobiliare sunt
admise la tranzacþionare pe o piaþã reglementatã, a Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã, care cer
ca aceste situaþii financiare individuale
sã fie pregãtite în conformitate cu Standardele Internaþionale de Raportare
Financiarã („IFRS”), obþinute prin retratarea informaþiilor prezentate în situaþiile financiare anuale întocmite în baza
evidenþei contabile organizatã în baza
Reglementãrilor contabile conforme cu
Directiva a IV-a a Comunitãþilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr.
3.055/2009 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Societatea a întocmit situaþiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2012.
Acestea sunt primele situaþii financiare
ale Societãþii, pregãtite în conformitate
cu IFRS. IFRS 1 „Adoptarea pentru
prima datã a Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã” a fost de
asemenea aplicat. În înþelesul OMFP

2 Van Greuning, Hennie; Scott, Darrel; Terblanche, Simonet, Standarde Internaþionale de raportare financiarã – Ghid practic, Editura Irecson,
Bucureºti, 2010, pag. 37
3 http://www.efrag.org/WebSites/UploadFolder/1/CMS/Files/Endorsement%20status%20report/EFRAG_Endorsement_Status_Report_17_July_
2012.pdf
4 IASB, Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã: norme oficiale emise la 1 ianuarie 2011, Editura CECCAR, Bucureºti, 2011, pag. A53.
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Implementarea IFRS
nr. 881/2012, IFRS reprezintã standardele adoptate potrivit procedurii prevãzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului
European ºi al Consiliului din 19 iulie
2002 privind aplicarea standardelor
internaþionale de contabilitate.
Standardul IFRS 1 enumerã paºii necesari în procesul de tranziþie cãtre IFRS,
pe care managementul entitãþii ar trebui
sã îi considere în procesul de conversie:
1. Selectarea politicilor contabile care
sunt conforme cu IFRS;
2. Pregãtirea unui bilanþ IFRS de
deschidere (soldurile de deschidere) la data tranziþiei cãtre IFRS ca
un punct de deschidere pentru
tratamentele contabile ulterioare.
Data tranziþiei cãtre IFRS este data
de început a primei perioade comparative prezentate în primele situaþii financiare ale entitãþii (în cazul
nostru, data de 1 ianuarie 2011);
3. Determinarea estimãrilor contabile
sub IFRS pentru bilanþul de deschidere IFRS, precum ºi pentru alte
perioade prezentate în cadrul primelor situaþii financiare IFRS ale
entitãþii;
4. Prezentarea ºi divulgarea informaþiei în primele situaþii financiare
IFRS ale entitãþii, precum ºi în primele raportãri interimare.
În conformitate cu IFRS 1, entitatea trebuie sã prezinte primele situaþii financiare IFRS folosind politicile contabile
care sunt efective (în vigoare) la sfârºitul primei perioade de raportare (data
de raportare), pentru toate perioadele
prezentate. În situaþia aplicãrii OMFP
nr. 881/2012, prima perioadã de raportare este anul 2012, deci entitãþile ar
trebui sã aplice politicile contabile efective la 31 decembrie 2012 în mod retrospectiv ºi pentru perioadele trecute.
Entitãþile care aplicã pentru prima datã
IFRS trebuie sã îºi defineascã data
11/2012

tranziþiei (Figura nr. 1) cãtre IFRS.
Aceastã datã este începutul primei
perioade pentru care entitatea prezintã
situaþii comparative complete în conformitate cu IFRS (în cazul nostru data
tranziþiei este 1 ianuarie 2011, dacã
aplicãm definiþia prezentatã în IFRS 1 Anexa A).
La aceastã datã a tranziþiei, entitatea
trebuie sã prezinte soldurile de deschidere ale situaþiei financiare, care constituie punctul de început pentru contabilizarea sub IFRS. În cadrul acestor solduri de deschidere trebuie aplicate
politicile contabile IFRS adoptate de
cãtre entitate pentru recunoaºterea ºi
mãsurarea tuturor activelor ºi datoriilor,
iar dacã este cazul trebuie sã reclasifice
elementele recunoscute conform contabilitãþii naþionale.
Pentru pregãtirea soldurilor de deschidere entitatea trebuie sã aplice retrospectiv excepþiile care îi sunt oferite în
cadrul Anexei B (IFRS 1). Trecerea de
la contabilitatea naþionalã la soldurile
IFRS trebuie prezentatã în cadrul unei
reconcilieri care face parte din primele
situaþii financiare IFRS (inclusiv din situaþiile interimare).
În cadrul primelor situaþii financiare
IFRS, standardul IFRS 1.21 prezintã
cerinþa includerii a cel puþin trei situaþii
ale poziþiei financiare, douã situaþii ale
rezultatului global, douã situaþii individuale ale veniturilor ºi cheltuielilor
(dacã se prezintã), douã situaþii ale flux-

urilor de trezorerie ºi douã situaþii
privind modificãrile capitalurilor proprii
ºi notele aferente, inclusiv informaþiile
comparative. În cazul aplicãrii OMFP nr.
881/ 2012, situaþiile financiare IFRS
cerute sunt cele prezentate în tabelul
nr. 1.
Entitatea poate prezenta toate elementele de venituri ºi cheltuieli recunoscute într-o perioadã, (a) într-o singurã situaþie a rezultatului global sau (b)
în douã situaþii: o situaþie individualã a
veniturilor ºi cheltuielilor ºi o a doua
situaþie care începe cu profitul sau
pierderea urmate apoi de alte elemente
ale rezultatului global (IAS 1.81).
Aceastã a doua variantã, denumitã situaþia rezultatului global, conþine un element de noutate pentru profesioniºtii
care nu sunt familiarizaþi cu prevederile
IAS 1 Prezentarea situaþiilor financiare.

Ajustarea situaþiilor
financiare
Entitãþile care adoptã IFRS pentru
prima datã vor fi nevoite în anumite situaþii sã-ºi reevalueze activele, datoriile ºi
capitalurile proprii, în cadrul soldurilor
de deschidere a situaþiilor financiare.
Dacã în urma acestui proces apar diferenþe între situaþiile pregãtite conform
normelor contabile naþionale (RAS) ºi
IFRS, aceste ajustãri trebuie recunoscute conform IFRS 1.11, direct în rezul43
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z

z

tatul reportat sau, dacã este cazul, în
cadrul unei alte categorii ale capitalurilor proprii. În mod concret, diferenþele care necesitã ajustãri sunt asociate
în mod direct situaþiilor în care existã
diferenþe între politicile contabile RAS ºi
politicile IFRS adoptate de cãtre entitate. Înregistrarea acestor ajustãri în cadrul rezultatului reportat se datoreazã
raþionamentului logic cã acestea sunt
determinate de evenimentele petrecute
înaintea datei tranziþiei cãtre IFRS ºi,
deci, nu ar trebui sã afecteze situaþia rezultatului global al perioadei de raportare.
Diferenþele dintre situaþiile financiare
RAS ºi IFRS pot avea o naturã diversã,
cum ar fi, spre exemplu, urmãtoarele
situaþii posibile sã fie întâlnite în practicã:
z IAS 2 Stocuri: evaluarea stocurilor
trebuie realizatã la valoarea cea mai
micã dintre cost ºi valoarea realizabilã netã,
z IAS 12 Impozitul pe profit: diferenþele temporare dintre valoarea contabilã conform IFRS ºi baza fiscalã
pot sã dea naºtere la creanþe sau
datorii din impozitul pe profit amânat,
z IAS 16 Imobilizãri corporale: problematica alegerii modelului de evaluare ulterioarã pentru elementele de
natura imobilizãrilor corporale, ba44

zat pe cost sau reevaluare la valoarea justã, poate constitui sursa unor
ajustãri potenþiale IFRS. De asemenea, activele clasificate ca fiind
deþinute în vederea vânzãrii trebuie
evidenþiate la cea mai micã valoare
dintre valoarea justã minus costurile
de vânzare ºi valoarea contabilã,
z

IAS 18 Venituri: utilizarea criteriilor
acestui standard poate conduce la o
recunoaºtere diferitã a veniturilor,

z

IAS 21 Efectele variaþiilor cursurilor
de schimb valutar: diferenþele de
schimb valutar rezultate datoritã
diferenþelor dintre moneda de raportare ºi moneda funcþionalã vor fi
prezentate în cadrul Altor elemente
ale rezultatului global,

z

z

IAS 29 Raportarea financiarã în
economiile hiperinflaþioniste: situaþiile financiare ale unei entitãþi care
sunt exprimate în moneda unei economii hiperinflaþioniste, trebuie sã
fie ajustate astfel încât elementele
sale sã fie exprimate în termenii de
cumpãrare curente la data raportãrii,
IAS 36 Deprecierea activelor: la
data raportãrii, entitãþile trebuie sã
estimeze valoarea recuperabilã a
activelor sale pentru a identifica indiciile de depreciere a acestora.
Acest exerciþiu trebuie realizat

anual, indiferent dacã existã sau nu
un indiciu de depreciere,
IAS 40 Investiþii imobiliare: aceste investiþii care sunt deþinute în scopul
obþinerii unor venituri din închiriere
sau pentru creºterea valorii trebuie
sã urmeze recomandãrile IAS 40 în
ceea ce priveºte contabilizarea veniturilor sau evaluarea acestora la
valoarea justã,
IFRS 5 Active imobilizate deþinute
pentru vânzare ºi activitãþi întrerupte: aceste active trebuie sã fie evaluate la valoarea cea mai micã dintre valoarea contabilã ºi valoarea
justã, din care se vor deduce costurile de vânzare, fãrã a fi amortizate.

Aceste exemple au un caracter minimal, în practicã putând fi întâlnite numeroase situaþii particulare, în funcþie
de politicile contabile aplicate.
Situaþiile RAS ºi IFRS trebuie reconciliate în urma acestor ajustãri, iar prezentarea reconcilierii face parte din
note, spre exemplu sub formã tabelarã
(Tabelul nr. 2).
Conform IFRS 1.24, modelul de reconciliere prezentat în cadrul Tabelului nr.
2, care se referã la data trecerii la IFRSuri trebuie realizat ºi pentru sfârºitul
perioadei de raportare, respectiv 31
decembrie 2012.
De asemenea, reconcilierea capitalurilor proprii trebuie completatã cu o
reconciliere a rezultatului global total.

Excepþii ºi derogãri
de la aplicarea
retroactivã a altor
IFRS-uri
IFRS 1 introduce anumite excepþii
obligatorii, precum ºi unele derogãri
opþionale pentru aplicarea retroactivã a
Audit Financiar, anul X

Implementarea IFRS
unor aspecte din alte IFRS – uri, care
pot fi importante pentru entitãþile care
aplicã pentru prima datã aceste standarde, din punct de vedere al reducerii
efortului de implementare.
Aceste excepþii ºi derogãri conform
variantei IFRS 1, emise în noiembrie
2008, sunt prezentate într-o formã centralizatã în tabelul nr. 3.
Derogãrile opþionale de la aplicarea retrospectivã sunt permise de cãtre IFRS
1.18, fiind prezentate în mod detaliat în
cadrul Anexelor C – E ale standardului.
Prin alegerea unei derogãri opþionale,
utilizatorul care aplicã pentru prima
datã IFRS – urile poate alege sã aplice
o metodã contabilã alternativã sugeratã
de cãtre IFRS 1, în locul variantei normale.
Acesta este unul din obiectivele IFRS 1,
de a uºura tranziþia cãtre IFRS, altfel
aplicarea retrospectivã a IFRS – urilor
se poate dovedi foarte dificilã, nu numai
din perspectiva costurilor financiare,
dar ºi a dificultãþii tehnice.

Valoarea justã sau
reevaluare la cost
presupus
În cadrul anumitor derogãri se face referire la valoarea justã (IFRS 1.19),
pentru care entitatea trebuie sã aplice
indicaþiile specifice din alte IFRS – uri;
valoarea justã trebuie sã reflecte
condiþiile existente la data apariþiei
activelor ºi datoriilor în cauzã.
Spre exemplu, standardul IAS 16 Imobilizãri corporale impune entitãþilor sã
determine costul original al activelor în
conformitate cu cerinþele specifice ale
standardului, chiar dacã entitatea care
este la prima adoptare foloseºte modelul de reevaluare. Din cauza dificultãþii
de obþinere a tuturor informaþiilor care
pot ajuta la determinarea costului iniþial,
11/2012

45

De la teorie la practicã
precum ºi a calculãrii amortizãrii acumulate aferente, este foarte utilã aplicarea prevederilor IFRS 1, care introduce posibilitatea raportãrii imobilizãrilor corporale în cadrul soldurilor de
deschidere a situaþiei financiare la cost
presupus (‚deemed cost’), ca o alternativã la valoarea costului recomandat de
cãtre IAS 16.
Valoarea costului presupus poate fi
aleasã pentru imobilizãrile corporale pe
o bazã individualã, (neputând fi aplicatã
unor clase de active), astfel:
z

Valoarea justã la data tranziþiei
(IFRS 1.D5);

z

Valoarea determinatã pe baza unei
reevaluãri anterioare sau la data
tranziþiei dacã aceastã reevaluare a
fost comparabilã în linii mari cu valoarea justã, ori costul sau costul
amortizat conform IFRS – urilor, ajustat astfel încât sã reflecte, spre
exemplu, modificãrile unui indice de
preþuri general sau specific (IFRS
1.D6);

z

Valoarea unui cost presupus determinat conform principiilor contabile
general acceptate la o datã anterioarã pentru unele sau toate activele ºi datoriile sale, prin evaluarea
lor la valoarea justã la o anumitã
datã, datoritã unui eveniment, de
exemplu o privatizare sau ofertã
publicã iniþialã (IFRS 1.D8).

Ulterior datei tranziþiei la IFRS–uri, entitatea poate aplica, în conformitate cu
IAS 16, modelul bazat pe cost sau modelul reevaluãrii. Dacã entitatea se aflã
în situaþia alegerii unei valori a costului
presupus la data tranziþiei cãtre IFRS,
atunci elementul individual al imobilizãrilor corporale este remãsurat la aceastã valoare, iar diferenþa faþã de contabilitatea RAS este înregistratã ca ajustare
în cadrul rezultatului reportat sau, dacã
este cazul, într-o altã categorie a capitalurilor proprii (IFRS 1.D8(b)).
46

Estimãrile
În procesul de elaborare a soldurilor de
deschidere sub IFRS, entitãþile pot fi
puse în situaþia de a-ºi reanaliza estimãrile contabile care au fost înregistrate în contextul RAS. Conform IFRS
1.14, la data tranziþiei la IFRS – uri, entitãþile trebuie sã fie consecvente cu
estimãrile anterioare efectuate conform
principiilor contabile general acceptate,
dupã efectuarea ajustãrilor rezultate din
diferenþele de politicã contabilã, cu
excepþia cazurilor în care sunt obþinute
dovezi obiective despre faptul cã vechile estimãri au fost eronate. Dacã existã
informaþii obiective cã aceste estimãri
anterioare nu sunt eronate, atunci entitatea trebuie sã trateze aceste informaþii în mod similar cu evenimentele
care nu conduc la ajustarea situaþiilor
financiare, dupã perioada de raportare
(IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de raportare). Interesant este faptul
cã, în situaþia în care sunt obþinute informaþii care conduc la modificarea estimãrilor anterioare, la data pregãtirii situaþiilor financiare (31 decembrie 2012),
atunci trebuie reflectate aceste noi
informaþii în profitul sau pierderea (sau
în alte elemente ale rezultatului global)
pentru anul care se încheie la 31 decembrie 2012 (cu excepþia situaþiei în
care se dovedeºte cã estimãrile au fost
eronate). În cadrul explicaþiilor referitoare la tranziþia cãtre IFRS, entitatea
care adoptã pentru prima datã aceste
standarde trebuie sã facã distincþia dintre estimãrile eronate sub RAS ºi modificãrile în politicile contabile.

Prezentarea ºi
divulgarea informaþiei
În general entitãþile care adoptã pentru
prima datã IFRS – urile trebuie sã prezinte cel puþin tot atâtea informaþii ca
oricare altã entitate care întocmeºte

situaþii financiare sub IFRS. Sau, altfel
spus, nu sunt oferite excepþii ºi derogãri
de la aceste cerinþe (IFRS 1.20). În
cadrul primelor situaþii financiare IFRS,
este deosebit de importantã prezentarea impactului tranziþiei la IFRS asupra
contului de rezultat, capitalurilor proprii
sau oricãrui element al situaþiilor financiare. Conform IFRS 1.23, entitatea trebuie sã explice efectul tranziþiei de la
principiile general contabile acceptate
anterior la IFRS, asupra poziþiei financiare, performanþei financiare, precum
ºi asupra fluxurilor de trezorerie raportate. În cadrul informaþiei prezentate
cãtre un potenþial investitor, efectul
tranziþiei asupra rezultatului financiar
profit sau pierdere ar trebui sã includã:
z

Reconcilierea capitalurilor proprii
dintre RAS ºi IFRS,

z

Reconcilierea rezultatului global
total dintre RAS ºi IFRS, în conformitate cu IFRS 1.24(a) ºi IFRS
1.24(b).

Cerinþele IFRS 1.24(a) ºi IFRS 1.24(b)
privind reconcilierea nu fac referinþã la o
formã specificã sau asupra conþinutului,
dar în cadrul IFRS 1.25 se cere ca
aceste reconcilieri sã conþinã detalii
suficiente pentru a permite utilizatorilor
sã înþeleagã procesul tranziþiei (cel mai
adesea prin note explicative narative).
Un exemplu practic referitor la nivelul
de detaliere necesar pentru a fi prezentat în cadrul reconcilierii dintre GAAP –
ul anterior ºi IFRS este prezentat în
cadrul IFRS 1.IG63 5.
Dacã entitatea nu prezintã situaþii financiare pentru perioadele anterioare
(IFRS 1.28), atunci acest lucru trebuie
expus, iar în consecinþã entitatea nu va
prezenta reconcilieri sau explicaþii ale
acestora. Existã posibilitatea ca în urma
analizei managementului sã fie luatã
decizia ca forma de prezentare a situaþiei poziþiei financiare sau a rezultatului
global total IFRS sã includã elemente
suplimentare sau diferite faþã de situaþiile financiare RAS. În cadrul explicaþiei
Audit Financiar, anul X

Implementarea IFRS
tranziþiei cãtre IFRS, trebuie explicatã
diferenþa de prezentare dintre IFRS ºi
RAS pentru modificãrile semnificative.

Informaþii
suplimentare pentru
societãþile listate pe
o piaþã publicã
Societãþile listate pe o piaþã reglementatã trebuie sã furnizeze informaþii suplimentare în cadrul situaþiilor financiare
pregãtite conform cu IFRS, aºa cum
este cazul pentru:
IFRS 8 Segmente de activitate
Acest standard se aplicã situaþiilor
financiare separate, individuale sau
consolidate ale unei entitãþi sau grup
ale cãror datorii sau instrumente de
capitaluri proprii sunt tranzacþionate pe
o piaþã publicã (IFRS 8.2) sau care
înainteazã sau este în curs de a înainta
situaþiile sale financiare unei comisii de
valori mobiliare în scopul emiterii oricãrei categorii de instrumente pe o
piaþã publicã. Astfel, entitãþile trebuie sã
prezinte utilizatorilor informaþii care sã
permitã acestora sã evalueze natura ºi
efectele financiare ale activitãþilor de
afaceri în care se angajeazã, precum ºi
mediile economice în care îºi desfãºoarã activitatea (IFRS 8.20).

z

IAS 33 Rezultatul pe acþiune
În mod similar, acest standard trebuie
aplicat situaþiilor financiare separate,
individuale sau consolidate ale unei
entitãþi sau grup ale cãrei acþiuni sunt
tranzacþionate pe o piaþã publicã sau
care îºi înainteazã – sau este pe cale
sã-ºi înainteze – situaþiile financiare
unei comisii de reglementare a titlurilor
de valoare, în sensul emiterii de acþiuni
pe o piaþã publicã (IFRS 33.2). En-

z

titatea care prezintã rezultatul pe acþiune trebuie sã calculeze ºi sã prezinte
acest rezultat pe acþiune în conformitate cu standardul IAS 33 (IAS 33.3).

Informaþii voluntare
„dezvãluite” în afara
situaþiilor financiare
În afara setului complet de informaþii
financiare (IAS 1.10), multe entitãþi pot
include în situaþiile financiare o analizã
financiarã realizatã de conducere cu
explicaþii asupra performanþei ºi poziþiei
financiare, precum ºi asupra principalelor riscuri sau incertitudini cu care se
confruntã entitatea (IAS 1.13). Aceastã
analizã poate conþine descrierea factorilor de mediu, politica de investiþii, politica de dividende, sursele de finanþare,
indicatori financiari sau alte resurse
financiare care nu sunt prezentate în
cadrul situaþiilor financiare. Aceste raportãri nu intrã sub incidenþa
IFRS–urilor.
Managementul poate de asemenea sã
prezinte, în afara situaþiilor financiare,
rapoarte de mediu sau analize asupra
valorii adãugate, dacã se considerã ca
acestea pot fi utile diferiþilor utilizatori în
cadrul procesului decizional (IAS 1.14).
Pentru societãþile listate, este interesant de amintit faptul cã, în anul 1998,
IOSCO (International Organizations of
Securities Commisions) a publicat un
raport intitulat „International Disclosure
Standards for Cross – Border Offerings
and Initial Listings for Foreign Issuers”6,
care prezintã recomandãri referitoare la
analiza operaþionalã ºi financiarã; acestea nu sunt obligatorii, dar cu timpul
devin un adevãrat „standard” pentru
realizarea prospectelor de ofertã, precum ºi pentru redactarea rapoartelor
anuale.

Activitatea
auditorului financiar
Pentru profesionistul contabil angajat în
auditarea situaþiilor financiare pregãtite
în conformitate cu IFRS este necesarã
implementarea unor instrumente specifice cum ar fi, spre exemplu, utilizarea
unei liste de verificare privind conformitatea cu cerinþele standardelor internaþionale de raportare financiarã. Aceste liste de verificare trebuie actualizate
la nivelul standardelor adoptate de cãtre UE. În cadrul Tabelului nr. 4, prezentãm un exemplu aplicat referitor la problematica politicilor contabile pe care
entitatea trebuie sã le implementeze ºi
sã le detalieze în cadrul notelor la situaþiile financiare. O astfel de listã de verificare se poate proiecta prin analiza de
text a standardelor contabile ºi preluarea în cadrul listei de verificare a cerinþelor subordonate sintagmei „TREBUIE”, deci au un caracter obligatoriu.
Auditorul financiar care auditeazã situaþiile financiare pregãtite în conformitate cu IFRS, va putea utiliza astfel un
instrument de lucru comprehensiv,
unde se pot identifica situaþiile în care
entitatea a aplicat sau nu cerinþele
obligatorii (DA, NU), nu a fost cazul aplicãrii (NA), împreunã cu referenþierea
explicitã a situaþiilor financiare (Ref).

Concluzie
Pentru societãþile comerciale care vor
începe implementarea prevederilor
OMFP nr. 881 din 2012, dar care sunt la
prima aplicare a standardelor internaþionale de raportare financiarã, cunoaºterea ºi aplicarea IFRS 1 Adoptarea pentru prima datã a IFRS constituie
o sursã deosebit de importantã pentru
diferite recomandãri cu privire la proce-

5 Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã: norme oficiale emise la 1 ianuarie 2011. Bucureºti, Editura CECCAR, 2011, pag. B93.
6 http://www.sec.gov/about/offices/oia/oia_corpfin/crossborder.pdf
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dar ºi asupra mediului extern, spre
exemplu prin impactul asupra comunicãrii cu piaþa de capital.
În faþa acestor provocãri, entitãþile care
vor aplica IFRS – urile nu trebuie sã
subestimeze efortul necesar tranziþiei
cãtre IFRS, iar în primul rând nu trebuie
sã întârzie startul acestui proces. Pentru a asigura succesul acestui proces
de tranziþie este nevoie de implicarea
activã a managementului, însoþitã de o
bunã planificare a resurselor alocate.
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Implicarea organismelor
profesionale ºi a mediului
academic în educaþia
financiar-contabilã a publicului
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Abstract

Involvement of Professional Bodies and
Academic Environment in the
Financial-Accounting Education of General Public
This article was inspired by the 14th edition of FIDEF Conference "Cooperation
between academic environment and professional bodies for the consolidation of
initial and continuous education in the field of Accounting, Auditing and Taxation",
conference which took place in Bucharest between May 25 - 26, 2012, with direct
involvement of the two Romanian professional bodies: Body of Experts and
Licensed Accountants of Romania and the Chamber of Financial Auditors of
Romania.
The purpose of this Conference was to establish the fundamental role played by
professional bodies and higher education institutions in both education and continuous training of young people and professional accountants. The conclusions
of all the debates that took place over two days led to the idea of strengthening
the cooperation between academies and professional bodies for the financialaccounting education of general public, since there is well known that an
informed public, aware of the rules of the game, will easier succeed to understand
the phenomena generated by the economic and financial crisis and find adequate
solutions to everyday problems.

Introducere
Contabilitatea nu se mai adreseazã de
multã vreme doar unui grup restrâns de
iniþiaþi. Informaþia contabilã utilizatã în
fundamentarea unei decizii de investiþii,
de gestionare a bugetelor de familie ºi
de urmãrire a celor mai bune plasamente în decursul vieþii active pentru o
fructificare optimã în perioada de pensionare, preocupã categorii largi de cetãþeni. Pentru a rãspunde necesitãþilor
diferiþilor utilizatori, contabilitatea însãºi
a reuºit sã se perfecþioneze într-o serie
de direcþii precum:
z

armonizarea treptatã a principalelor
sisteme contabile naþionale ºi internaþionale;

z

standardizarea contabilitãþii;

z

Key words: education, accounting profession, standardization, professional bodies, academic environment

standardizarea raportãrilor financiare;

z

standardizarea auditului;

JEL Classification: M 41, M 48

z

standardizarea evaluãrilor.

Cuvinte cheie: educaþie, profesie contabilã, standardizare, organisme profesionale,
mediu academic

Pentru toate aceste motive, putem
aprecia cã, în prezent, limbajul contabil

* Prof. univ. dr., Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova, Craiova, e-mail: marioaraavram@yahoo.com
** Prof. univ. dr., Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova, Craiova, e-mail: veronelavram@yahoo.com
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Prestigiul oricãrei
profesii nu se
mãsoarã doar prin
autoaprecierea datã
de conºtiinþa de sine,
ci în primul rând
prin aprecierea
beneficiarilor

discuta cu prietenii; trei din patru considerã cã nivelul de cunoaºtere nu este
suficient pentru a citi presa financiarã.”
În România, nu avem studii relevante
care sã fi mãsurat nivelul de pregãtire a
publicului în domeniul financiar contabil. Existã însã câteva semnale care
ne conduc spre ideea cã acest nivel nu
este prea ridicat, cum ar fi:
z

z

s-a universalizat în ansamblul sãu, utilizând ca vehicul creºterea interdependenþelor sub impactul regionalizãrii ºi
globalizãrii care au produs efecte majore în plan economic, cultural, informaþional ºi al vieþii de zi cu zi.
Este momentul sã ne întrebãm ce se întâmplã cu publicul, deoarece prestigiul
oricãrei profesii nu se mãsoarã doar
prin autoaprecierea datã de conºtiinþa
de sine, ci în primul rând prin aprecierea beneficiarilor, prin modul în care
noi, profesioniºtii contabili, reuºim sã le
îndeplinim aºteptãrile ºi cum onorãm
comanda socialã. Pentru aceasta avem
nevoie de un public educat, care sã
înþeleagã ºi sã poatã aprecia nivelul
nostru de pregãtire ºi rezultatele muncii
noastre.
În numeroase þãri a fost investigat nivelul de pregãtire a publicului în domeniul financiar contabil. Potrivit lui Erik
Pointillart „trei francezi din patru susþin
cã nu au cunoºtinþe în domeniul financiar, mai mult de jumãtate din ei nu se
considerã destul de pregãtiþi pentru a
alege un produs financiar sau pentru a
50

participarea cu „entuziasm” a unor
mari grupuri de persoane (în special
în vârstã) la jocurile piramidale de
tip „Caritas” din anii 90;
lipsa vocaþiei de investitor pentru
marea majoritate a celor 15 milioane de cetãþeni care au participat
la programul de privatizare în masã
ºi uºurinþa cu care s-a irosit 1/3 din
avuþia naþionalã, produsã între anii
1950 – 1990;

afaceri erau numiþi peiorativ „biºniþari”,
decizia de investiþii era luatã centralizat,
publicul nu trebuia „sã-ºi batã capul” cu
asemenea probleme. Mai mult decât
atât, dacã se documenta cineva ºi avea
o altã pãrere decât cea oficialã risca sã
aibã probleme.
Aceste mentalitãþi ºi prejudecãþi culturale depãºite au determinat, din pãcate,
imposibilitatea funcþionãrii normale a
instituþiilor democratice pentru cã:
z

societatea civilã nu se coaguleazã
ºi nu reacþioneazã atunci când sunt
afectate interesele majore ale
cetãþenilor;

z

campaniile electorale nu impun programe, ci persoane, atenþia publicului fiind îndreptatã asupra unor
scandaluri interminabile.

z

cultura economicã precarã cu care
vin în anul I de facultate studenþii de
la liceele cu alte profiluri decât economice;

2. Neadaptarea curriculei
ºcolare din învãþãmântul
preuniversitar la realitãþile
economico – sociale actuale

z

tirajele reduse ale literaturii economice;

z

numãrul scãzut al publicaþiilor economice.

Învãþãmântul preuniversitar românesc
este cotat cu bune rezultate pe plan naþional ºi internaþional în domeniul ºtiinþelor exacte: matematicã ºi informaticã,
în special, fizicã, chimie; în domeniul
disciplinelor de culturã generalã: istorie,
geografie, dar pregãteºte tineretul, prea
puþin pentru viaþã, fiind deficitare domenii precum: economic, juridic, educaþie
cetãþeneascã, igienã ºi sãnãtate.

Posibile explicaþii
Pentru a putea contracara un fenomen
negativ precum „nivelul scãzut de pregãtire a publicului în domeniul financiar
– contabil” este necesar mai întâi sã
identificãm cauzele care au condus la
aceastã stare de lucruri.

1. Un prim grupaj de cauze fac
trimitere la mentalitãþi ºi
prejudecãþi culturale
depãºite
Înainte de 1990 multe din actele ºi faptele de comerþ de astãzi erau considerate sinonime cu specula, oamenii de

Cu excepþia liceelor economice care au
o reþea minimalã în fiecare judeþ ºi asigurã un nivel corespunzãtor de pregãtire, restul liceelor nu reuºesc sã familiarizeze absolvenþii nici mãcar cu noþiunile economice de bazã, fiind necesare
mãsuri concertate de schimbare a
acestor stãri de lucruri, deoarece elevii
sunt interesaþi în cunoaºterea fenomenelor ºi proceselor economice.
Cu ocazia organizãrii, la nivel naþional,
a programului „ªcoala altfel” Centrul
Audit Financiar, anul X

Educaþia financiar-contabilã
Universitar Drobeta Turnu Severin –
structurã a Universitãþii din Craiova a
primit vizita elevilor din mai multe licee
din zonã care au participat la cursuri de
contabilitate, management, analizã
economicã financiarã, fiscalitate, au
interacþionat cu studenþii ºi titularii de
curs ºi astfel am avut posibilitatea sã
constatãm cã nici 10% dintre ei nu îºi
deschiseserã încã primul cont bancar ºi
aveau dificultãþi în a descifra conþinutul
unui extras de cont.

3. Nivelul precar de educaþie
financiar-contabilã a
publicului
În þãrile dezvoltate obiectivul educãrii
financiar-contabile a publicului a fost
atribuit unor instituþii specializate în
acest sens. Spre exemplu, în Franþa, în
anul 2006 a fost creat Institutul pentru
Educarea Financiarã a Publicului (Fr:
L’Institut pour l’Education Financiere du
Public - IEFP) din iniþiativa Autoritãþii
Pieþelor Financiare (L’Autorite des Marches Financieres - AMF) cu susþinerea
Euronext, NYSE, Federaþiei Bancare
Franceze, a Banque de France ºi a Ministerului Educaþiei Naþionale. Institutul
a fost mandatat sã realizeze educaþie
financiarã, care se poate traduce printro ofertã directã de formare în cadrul
ºcolar sau de formare continuã a
adulþilor.
Acþiunile IEFP vizeazã sã confere tuturor francezilor cunoºtinþe de bazã, care
sã le permitã o mai bunã gestionare a
produselor ºi serviciilor bancare ºi ale
pieþei de capital ºi care sã le dea posibilitatea sã aleagã în cunoºtinþã de
cauzã. De asemenea, Institutul acordã
o atenþie deosebitã oamenilor pornind
de la rezultatele unui studiu asupra
tinerilor între 15 ºi 20 de ani vizavi de
bani ºi cunoºtinþele lor în domeniul
financiar, apreciate drept „limitate”.
Pentru corectarea acestei situaþii unul
11/2012

din administratorii IEFP are calitatea de
inspector general în Ministerul Educaþiei Naþionale, care organizeazã pregãtirea profesorilor în domeniul financiar
pentru a putea ajuta elevii sã obþinã
competenþele necesare în domeniul
financiar prin crearea unor site-uri pe
internet, diferenþiate pentru copii, tineri,
adulþi, pãrinþi, adaptate vârstei fiecãruia
din grupul þintã.
În Franþa, de educaþia financiar-contabilã a publicului se ocupã ºi o serie de
asociaþii ºi federaþii profesionale, existând ºi un Consiliu pentru Diseminarea
Culturii Economice (Fr: Conseil pour la
Difussion de la Culture Economique CODICE), care are rolul de a propune
mãsuri pentru creºterea nivelului de
cunoºtinþe economice ºi dezvoltarea
interesului pentru economie.
Sub egida Uniunii Europene ºi OCDE,
organismele naþionale investite cu rolul
de asigurare a educaþiei financiare a
publicului s-au implicat prin acþiuni
comune pentru a ajuta publicul sã înþeleagã implicaþiile crizei financiare internaþionale ºi mãsurile luate la nivel internaþional.
În România nu existã un institut specializat în educarea financiar-contabilã a
publicului, nu existã un program de acþiuni concertate ale tuturor factorilor interesaþi. În aceastã direcþie sunt semnale
cã se doreºte o educaþie de acest fel a
publicului.
Printre organismele ce s-au implicat în
programe destinate educaþiei publicului
ºi în special a tineretului putem enumera:
z

z

pentru educaþie financiar – bancarã:
Banca Naþionalã a României (BNR),
CEC Bank, Asociaþia Românã a
Bãncilor (ARB), Institutul Bancar
Român (IBR);
pentru educarea financiar – contabilã: CECCAR, CAFR;

Criza financiarã
internaþionalã
are printre cauzele
sale ºi lipsa
de cunoaºtere a
produselor ºi
serviciilor bancare ºi
ale pieþei de capital

z

pentru difuzarea culturii economice:
AGER (Asociaþia Generalã a Economiºtilor din România), AFER
(Asociaþia Facultãþilor Economice
din România).

Acþiuni
identificate la
Conferinþa FIDEF
În perioada 25-26 mai 2012 s-a organizat la Bucureºti cea de a 14-a ediþie a
Conferinþei FIDEF „Cooperarea între
mediul universitar ºi organismele profesionale pentru consolidarea formãrii
profesionale iniþiale ºi continue în domeniile contabilitãþii, auditului ºi fiscalitãþii”, cu implicarea CECCAR ºi CAFR
ºi cu participarea a numeroºi specialiºti
din þarã ºi strãinãtate.
Au fost analizate aspecte legate de formarea iniþialã ºi formarea continuã a
profesioniºtilor contabili, formarea studenþilor în domeniul financiar-contabil,
desfãºurarea practicii în materie de
stagiu, dar ºi a practicii studenþeºti, por51
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nind de la situaþia actualã ºi de la obiectivele urmãrite de organismele profesionale ºi de mediul academic. Au fost
avute în vedere ºi alte colaborãri între
lumea universitarã ºi organismele profesionale, fiind identificate o serie de
direcþii pentru educarea financiar-contabilã a publicului, astfel:

mari pãrþi a publicului care nu a fost
conºtient de consecinþele nerespectãrii
clauzelor contractuale.

întãrirea colaborãrii între organismele profesionale (CECCAR,
CAFR), mediul academic (Asociaþia
Facultãþilor de Economie din România – AFER) pentru programe de
educare financiar-contabilã a publicului, diferenþiate pe categorii de
vârstã ºi pe nivel de cunoaºtere:

În România ar putea fi extrem de utilã
înfiinþarea unui institut pentru educarea
financiar – contabilã a publicului, care
sã concerteze eforturile organismelor

z

-

nivel avansat pentru persoane
însãrcinate cu guvernanþa corporativã,

-

nivel mediu pentru administratori de IMM,

-

nivel de bazã pentru publicul
consumator de servicii financiarcontabile;

z

accesarea de fonduri structurale europene pentru extinderea ariei de
competenþe legate de formarea
continuã a profesioniºtilor contabili
ºi ridicarea nivelului de cunoaºtere
a publicului în domeniul financiarcontabil;

z

organizarea periodicã de conferinþe,
workshop-uri, mese rotunde pentru
popularizare, explicare ºi diseminare în rândul publicului a principalelor evoluþii economico-financiare.

Concluzii
Educaþia financiar-contabilã a publicului
este astãzi mai necesarã ca oricând.
Criza financiarã internaþionalã are printre cauzele sale ºi lipsa de cunoaºtere
a produselor ºi serviciilor bancare ºi ale
pieþei de capital, supraîndatorarea unei
52

„Exuberanþa iraþionalã a pieþelor” s-a
produs pe fondul asimetriei informaþiilor, dar ºi al nivelului scãzut de pregãtire financiar – contabilã a publicului.

profesionale, mediului academic ºi ale
instituþiilor de reglementare ºi supraveghere a pieþelor financiare (BNR,
CNVM, Comisia de Supraveghere a
Asigurãrilor, Comisia de Supraveghere
a Pensiilor Private).
Rezultatul acestor acþiuni fiind unul
extrem de important, un public avizat va
acþiona în cunoºtinþã de cauzã, va fi mai
responsabil în acþiunile întreprinse ºi va
lua cele mai potrivite decizii.
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Aspecte
privind
auditul
insolvenþei
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Abstract

Aspects Related to the Insolvency Audit
Aspects related to the insolvency audit are analyzed in this article. All professional auditors must know all details related to the insolvency audit as they have to
comply with the European Directive No. 43/2006 on statutory audit. The
Professional Supervisory Committee of the Financial Reporting Council recommends introducing specific insolvency audit objectives both in the preparation of
future professionals and in the continuing professional development programs of
the professional auditors.
This article highlights some of the issued that auditors may have to deal with in
respect of insolvency. Of course, it is important to study this topic in its entirety
using an up-to-date study text to gain full knowledge and understanding of this
new syllabus area.
Auditors have a part to play in advising directors of companies that are in financial distress or, indeed, are insolvent. The professional auditors must be prepared
to identify in a situation like this all issues relating to insolvency and to offer proper explanations and recommendations.
Key words: insolvency audit, liquidation, economic recession
JEL Classification: : M 42, G 33
Cuvinte cheie: auditul insolvenþei, lichidare, recesiune economicã

Introducere
În articol sunt analizate aspecte ce fac
referire la auditul insolvenþei. Auditorii
profesioniºti trebuie sã cunoascã toate
detaliile legate de auditul insolvenþei
pentru a se respecta dispoziþiile Directivei europene nr. 43/2006 privind auditul statutar. Comitetul de supraveghere
profesionalã al consiliului de raportare
financiarã recomandã introducerea
obiectivelor de studiu specifice auditului
insolvenþei atât în procesul de pregãtire
a viitorilor auditori profesioniºti, dar ºi în
cel de menþinere a competenþei auditorilor profesioniºti.
De ce trebuie auditorii sã cunoascã
aspecte ale insolvenþei? Rãspunsul
simplu este cã, din pãcate, clienþii multor auditori se vor confrunta, la un moment dat în decursul activitãþii lor, cu
dificultãþi financiare. Recesiunea economicã globalã din ultimii ani a condus
multe companii cãtre o confruntare cu
insolvenþa, iar în perioade de crizã directorii unor astfel de companii se pot
îndrepta cãtre auditorul lor pentru informaþii ºi consiliere. Prin urmare, auditorii
trebuie sã se afle într-o poziþie din care
sã poatã determina nivelul dificultãþilor
financiare cu care se confruntã un
client, sã poatã explica ºi recomanda
diverse variante care se aflã la dispoziþia conducerii ºi sã poatã explica consecinþele lichidãrii sau administrãrii.
Prezentul articol evidenþiazã o parte
dintre problemele cu care auditorii s-ar
putea confrunta atunci când este vorba
de insolvenþã. Bineînþeles, este importantã studierea acestui subiect în
întregime, utilizând un text de studiu
actualizat pentru a cunoaºte ºi înþelege
pe deplin acest nou domeniu al programei.

* Examinator ACCA, e-mail: info@ro.accaglobal.com
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Semnificaþia
insolvenþei
Este important sã înþelegem la ce ne
referim, de fapt, când spunem cã o
companie este în ”insolvenþã” ºi sã
facem distincþia dintre insolvenþã ºi dificultãþi financiare generale, mai puþin
grave. O companie este în insolvenþã
dacã valoarea activelor sale este mai
redusã decât valoarea datoriilor sale –
cu alte cuvinte, situaþia poziþiei financiare prezintã o poziþie a datoriilor nete.
Dacã toate activele companiei ar fi vândute la valoarea contabilã, datoriile
existente nu ar putea fi plãtite. Aceasta
este o problemã mai gravã decât o simplã absenþã a numerarului.
Directorii companiei sunt însãrcinaþi cu
monitorizarea poziþiei ºi performanþei
financiare. Aceastã monitorizare este
deosebit de importantã atunci când
compania trece prin dificultãþi financiare, deoarece companiile care au dificultãþi ce þin de fluxul de trezorerie pot
foarte uºor sã intre în insolvenþã. Atunci
când o companie se confruntã cu insolvenþa, directorii trebuie sã aibã în
vedere interesele creditorilor (datoriile),
ale acþionarilor ºi ale altor pãrþi interesate, ceea ce este imposibil fãrã a avea
la dispoziþie informaþii financiare de
actualitate. Prin urmare, directorii au
obligaþia sã întocmeascã ºi sã monitorizeze regulat situaþiile financiare ºi
prognozele fluxurilor de trezorerie ºi ale
profitului pentru a determina poziþia
financiarã a companiei.
Este posibil ca auditorilor sã li se solicite sã îºi exprime opinia cu privire la
insolvenþa unei companii sau sã revizuiascã informaþii financiare istorice sau
previzionate. Deþinerea de informaþii
financiare actualizate ºi solicitarea consilierii profesionale pot fi utile pentru a
proteja directorii în cazul acþiunilor în
54

justiþie care îi acuzã de activitate frauduloasã sau de abuz de putere.

Opþiuni
disponibile
Directorii unei companii aflate în insolvenþã se confruntã cu o decizie dificilã.
Ar trebui sã continue activitatea, cu
speranþa cã performanþa ºi poziþia companiei se vor îmbunãtãþi sau ar trebui sã
reducã pierderile ºi sã dizolve compania? Aceasta este o dilemã pentru a
cãrei rezolvare este posibil sã fie solicitat ajutorul auditorului pentru a evalua
avantajele ºi dezavantajele opþiunilor
disponibile ºi pentru a evalua impactul
fiecãrei opþiuni asupra pãrþilor relevante, incluzând creditorii, acþionarii,
conducerea ºi angajaþii. Este posibil sã
i se solicite auditorului sã explice procedurile implicate în procesul de plasare a
unei companii sub administrare sau în
lichidare deoarece directorii au cunoºtinþe limitate în acest domeniu.

Administrarea
Dacã directorii decid sã încerce sã
salveze compania, aceasta poate fi
plasatã sub administrare, procedurã
care oferã un „respiro” ºi protecþii legale
în timp ce este formulat un plan de salvare care sã încerce sã menþinã continuitatea activitãþii companiei. Principalul avantaj al administrãrii este acela
cã, odatã ce este desemnat un administrator, începe o amânare a datoriilor
companiei, ceea ce înseamnã cã nu
este posibilã prezentarea la tribunal, de
cãtre creditorii companiei, a unei petiþii
pentru dizolvare –obþinându-se astfel
timp pentru proiectarea ºi iniþierea unui
plan de salvare. O companie sub administrare se aflã sub controlul administratorului desemnat, cãruia i se oferã o
perioadã scurtã de timp (de obicei opt

sãptãmâni) pentru a înainta o propunere pentru atingerea scopului administraþie sau pentru a decide cã nu este
rezonabilã salvarea companiei. Se convoacã o întâlnire a creditorilor în cadrul
cãreia propunerile sunt acceptate sau
respinse. Administratorul preia conducerea companiei ºi are autoritatea de a
numi sau de a înlãtura directori.
Procesul pentru desemnarea unui administrator diferã ºi poate sã implice
sau nu ºi un ordin judecãtoresc. O companie, directorii sãi ori unul sau mai
mulþi creditori pot solicita tribunalului
desemnarea unui administrator. Tribunalul va emite un ordin de administrare
numai dacã este convins cã respectiva
companie este în insolvenþã – sau este
probabil sã ajungã în insolvenþã – ºi cã
este posibil ca procesul de administrare
sã îºi atingã scopul – acela de a salva
continuitatea activitãþii companiei. Este,
de asemenea, posibil ca un administrator sã fie numit fãrã ordin judecãtoresc,
fie de cãtre deþinãtorul unei garanþii
fluctuante asupra activelor companiei,
fie de cãtre companie ºi directorii sãi. În
general, administrarea dureazã 12 luni,
perioadã dupã care administratorul este
automat eliberat din funcþie, deºi perioada de administrare poate fi – în unele
cazuri – extinsã cu acordul creditorilor.
Pe de altã parte, este posibil ca administrarea sã nu se întindã pe întreaga
perioadã de 12 luni ºi se poate încheia
mai devreme dacã ea a avut succes.

Lichidarea
În cazul în care compania nu poate fi
salvatã, atunci este posibil sã fie iniþiatã
lichidarea sau dizolvarea companiei.
Compania îºi va înceta activitatea,
activele sunt vândute, datoriile sunt
plãtite (în mãsura permisã de cãtre
încasãrile obþinute din vânzarea activelor ºi aplicând regulile descrise mai
jos pentru alocarea activelor) ºi, în final,
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compania va fi dizolvatã. Odatã ce procedurile de lichidare sunt iniþiate trebuie
oprite tranzacþiile cu acþiuni, iar directorii îºi pierd autoritatea de conducere a
companiei.
Procedurile implicate în introducerea
unei companii în lichidare sunt complicate de faptul cã existã modalitãþi
diferite în care procesul este iniþiat –
lichidare forþatã, lichidarea voluntarã
iniþiatã de membri ºi lichidarea voluntarã iniþiatã de creditori.
Lichidarea forþatã este, de obicei, iniþiatã de unul sau mai mulþi creditori, care
apeleazã la tribunal ºi care trebuie sã
demonstreze incapacitatea companiei
de a-ºi plãti datoriile. Un creditor cãruia
i se datoreazã o sumã mai mare de 750
£ þi care a înaintat companiei o solicitare scrisã de platã care nu a fost onoratã are motive pentru a solicita tribunalului o lichidare forþatã. În împrejurãri mai puþin obiºnuite, un membru
(acþionar) care nu este mulþumit de
modul în care directorii gestioneazã
compania poate solicita tribunalului
dizolvarea corectã ºi echitabilã a companiei. Pentru ca aceastã iniþiativã sã
aibã succes, membrul trebuie sã demonstreze tribunalului cã dizolvarea
este singurul remediu disponibil.
Lichidarea voluntarã poate avea loc
prin modalitãþi diferite – lichidarea voluntarã la iniþiativa unui membru sau
lichidarea voluntarã la iniþiativa unui
creditor. Prima este utilizatã atunci când
compania este solvabilã ºi poate fi realizatã numai atunci când directorii au
emis o declaraþie de solvabilitate.
Creditorii nu sunt implicaþi în acest tip
de lichidare, deoarece declaraþia de
solvabilitate înseamnã cã li se vor plãti
toate sumele datorate ºi, prin urmare,
nu sunt expuºi la risc. Acþionarii adoptã
o decizie de dizolvare a companiei ºi
numesc un lichidator, care este responsabil de închiderea companiei.
11/2012

Prin contrast, în cazul unei lichidãri voluntare iniþiate de creditori, aceºtia sunt
serios implicaþi în procedurã deoarece,
în acest caz, compania nu este solvabilã ºi, prin urmare, creditorii se confruntã cu riscul de a nu le fi plãtite toate
sumele care le sunt datorate. Procesul
începe cu o întâlnire a acþionarilor, la
care este adoptatã decizia de dizolvare
a companiei dar, ulterior, preferinþele
creditorilor cu privire la desemnarea
lichidatorului ºi la procesul de dizolvare
vor avea prioritate în faþa preferinþelor
acþionarilor.

Alocarea activelor
companiei
O problemã importantã care se iveºte
în cazul lichidãrii este ordinea prioritãþii
pentru alocarea activelor companiei.
Acest aspect este deosebit de important pentru creditori ºi acþionari deoarece, prin definiþie, o companie în insolvenþã nu poate plãti toate sumele pe
care le datoreazã. Sumele care vor fi
plãtite la lichidare depind de aspecte
precum garantarea sau negarantarea
creanþelor, natura fixã sau fluctuantã a
garanþiei asupra activelor, acþiunile
preferenþiale sau participative deþinute
de acþionari, costurile suportate de
cãtre lichidator (care sunt, în general,
plãtite primele) ºi de numãrul de creditori preferenþiali (inclusiv salariile angajaþilor ºi alte beneficii neachitate).
În cazul celor mai multe lichidãri, acþionarii care deþin acþiuni participative
primesc o valoare foarte micã, mai mult,
de obicei nu primesc nimic, deoarece
se situeazã pe ultimul loc ca prioritate în
alocarea activelor companiei. Este
posibil ca auditorului unei companii în
insolvenþã sau potenþial în insolvenþã sã
i se cearã sfatul cu privire la alocarea
activelor companiei.

Avantajele
administrãrii
În multe cazuri poate fi preferabilã mai
degrabã punerea unei companii sub
administrare decât parcurgerea procesului de lichidare. Avantajul evident este
cã, dacã administrarea are succes,
compania îºi va continua activitatea,
permiþând acþionarilor sã îºi pãstreze
acþiunile ºi poate chiar sã primeascã o
remunerare a investiþiei. Prin contrast,
aºa cum s-a arãtat mai sus, atunci când
compania este dizolvatã acþionarii nu
primesc de obicei nimic. ªi pentru creditori continuarea existenþei companiei
se poate dovedi beneficã deoarece
fluxurile de trezorerie îmbunãtãþite ar
trebui sã permitã achitarea datoriilor,
relaþiile comerciale putând fi astfel menþinute. Administrarea poate fi beneficã
ºi pentru angajaþi, deoarece va continua sã existe o formã de angajare a personalului în companie (deºi, bineînþeles, este posibil ca administratorul sã
restructureze personalul, ca parte a
planului de salvare a companiei). Prin
contrast, în cazul unei lichidãri forþate
angajaþii sunt concediaþi automat.

Concluzie
Auditorii joacã un rol în consilierea
directorilor companiilor care se aflã în
dificultãþi financiare sau care chiar sunt
în insolvenþã. Auditorii profesioniºti trebuie sã fie pregãtiþi sã identifice într-un
scenariu dat aspectele ce þin de insolvenþã ºi sã ofere explicaþii ºi recomandãri adecvate.

Bibliografie
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Din activitatea CAFR

Conferinþa „Audit
Trainig of Trainers
Workshop”
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentatã prin Ana
Dincã, vicepreºedinte ºi Daniel Botez,
membru al Consiliului, la Viena, în perioada 23 – 26 septembrie 2012, la evenimentul „Audit Training of Trainers
Workshop”, organizat de The World
Bank Centre for Financial Reporting
Reform. Seminarul a avut loc la sediul
Joint Vienna Intitute, o organizaþie care
furnizeazã formare profesionalã pentru
participanþi din þãri din Centrul, Estul ºi
Sud-Estul Europei, Comunitatea Statelor Independente ºi Asia.
Întâlnirea s-a desfãºurat în cadrul programului REPARIS – Road to Europe:
Program of Accounting Reform and
Institutional Strengthening, care se
adreseazã þãrilor din zona balcanicã
aflate în proces de aderare la Uniunea
Europeanã: Macedonia, Muntenegru,
Serbia, Albania, Bosnia ºi Herþegovina,
Croaþia, Kosovo, la care se adaugã
Moldova. Seminarul a avut ca scop
principal sã contribuie la dezvoltarea în
viitor a capacitãþii organismelor profesionale în domeniul contabilitãþii ºi auditului de a implementa efectiv programe
de dezvoltare profesionalã continuã a
auditorilor statutari.

referit la: obþinerea ºi acceptarea angajamentului de audit; aspecte legate de
etica profesionalã ºi documentarea
necesarã privind spãlarea banilor;
conþinutul dosarului de audit; evaluarea
riscului inerent ºi utilizarea acestuia în
planificare; pregãtirea profesionalã între
formarea clasicã ºi utilizarea simulãrilor; proiectul de standard privind modificarea ISA 700. Pe baza acestei tematici au fost introduse studii de caz ºi
discuþii interactive.

Temele puse în dezbatere s-au referit la
modificãri importante preconizate în
viitor în domeniul auditului ºi s-au fãcut
comentarii asupra materialelor transmise spre discuþie de cãtre IAASB,
IESBA, EFRAG, precum ºi asupra
propunerilor privind amendarea Codului
Etic al profesioniºtilor contabili pentru
cei care auditeazã companiile mici ºi
mijlocii de interes public, în sensul referitor la confidenþialitate ºi la raportare
de operaþiuni suspecte cãtre autoritãþi.

În cadrul discuþiilor reprezentanþii Camerei au furnizat informaþii referitoare la
organismul profesional român ºi la
experienþa acestuia.

S-au prezentat Notele la Draftul Raportului Parlamentului European-Legal
Affairs (JURI) asupra propunerilor de
regulamente 2011/0359(COD) ºi asupra propunerilor de amendamente la
Statutory Audit Directive 2006/43/EC cu
referire la: independenþa în auditul societãþilor de interes public; îmbunãtãþirea raportului de audit care sã prezinte ºi opinie referitoare la raportãrile
managerilor, continuitatea activitãþii, formatul acestui raport; raportul adiþional
cãtre administratori; durata angajamentului ºi rotaþia auditorilor.

Întâlnire
profesionalã
organizatã de FEE
La 21 septembrie a.c. la Bruxelles a
avut loc întâlnirea trimestrialã Auditing
Working Party, moderatã de Myles
Thompson, preºedinte ºi Hilde
Blomme, director Reglementãri FEE.
Din partea CAFR a participat Ana
Dincã, vicepreºedinte al Consiliului.

La finalul întâlnirii reprezentanþi din
fiecare þarã au prezentat raportul de
activitate pentru perioada trecutã de la
ultima întâlnire.

Seminarul a fost moderat de cãtre formatori ai World Bank CFRR ºi s-a desfãºurat ca o masã rotundã, cu discuþii
interactive ºi schimb de informaþii ºi
experienþe. La început, fiecare participant a prezentat temele predate în programul de formare continuã în ultimele
12 luni, ce materiale s-au utilizat, ce
teme intenþioneazã sã fie susþinute în
urmãtoarele 12 luni ºi s-au formulat opinii privind metodele optime de formare
profesionalã. Subiectele discutate s-au
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Semnal editorial
Datorită caracterului lor complex, documentele de sinteză
care constituie obiectul lucrării „Situaţiile financiare anuale şi semestriale”, autori:
Magdalena Mihai, Cristian
Drăgan, Valeriu Brabete,
apărută la Editura „Scrisul Românesc” din Craiova, necesită
eforturi apreciabile din partea
specialiştilor din domeniul
financiar-contabil în vederea
cunoaşterii lor în detaliu şi al
utilizării în deplină cunoştinţă
de cauză, ceea ce reprezintă
cerinţa de bază pentru îndeplinirea condiţiilor şi funcţiunilor ce le
revin şi, implicit, pentru asigurarea unei contribuţii în continuă
creştere la îmbunătăţirea volumului şi, în mod deosebit, a calităţii
informaţiilor necesare pentru luarea deciziilor economice.
Cartea se înscrie în acest context general, fiind elaborată în
concordanţă cu reglementările metodologice amintite şi este
orientată cu precădere către soluţii practice adecvate activităţii

Important pentru autori!
Evaluarea articolelor ºtiinþifice se realizeazã, în paralel, de cãtre
cel puþin doi membri din Consiliul ªtiinþific al revistei, în
modalitatea double-blind-review, ceea ce înseamnã cã
evaluatorii nu cunosc numele autorilor ºi nici autorii nu cunosc
numele evaluatorilor.
Criterii de evaluare a articolelor: originalitatea, actualitatea,
importanþa ºi încadrarea în aria tematicã a revistei; calitatea
metodologiei de cercetare; claritatea ºi pertinenþa prezentãrii ºi
argumentãrii; relevanþa surselor bibliografice utilizate;
contribuþia adusã cercetãrii în domeniul abordat.
Recomandãrile Consiliului ªtiinþific al revistei sunt: acceptare;
acceptare cu revizuire; respingere. Rezultatele evaluãrilor sunt
comunicate autorilor, urmând a fi publicate numai articolele
acceptate de Consiliul ªtiinþific. Articolele se trimit redacþiei la

Important for the Authors!
The review of the articles is performed in parallel by at least two
members of the Scientific Council of the „Financial Audit" Journal,
a double-blind-review, which means that those who perform the
reviews do not know the names of the authors, and also the
authors do not know the names of the reviewers.
Assessment criteria for articles: innovative input, actuality,
importance and the relevance for the subject matter of the review;
the quality of the research methodology; presentation and
argumentation clarity and pertinence; the relevance of the
bibliographic sources used; contribution made to the research in
the area.
The recommendations of the Scientific Council are: accepted,

entităţilor economice. Dintre problemele abordate în această
manieră pot fi menţionate: efectuarea operaţiilor contabile de la
sfârşitul fiecărei perioade de gestiune, înregistrarea plusurilor şi a
diferitelor categorii de lipsuri constatate cu prilejul inventarierii,
contabilizarea provizioanelor pentru deprecierea elementelor
patrimoniale de activ, a operaţiilor de repartizare a profitului pe
destinaţii legale ş.a.
În cadrul lucrării s-a acordat, în mod firesc, un spaţiu corespunzător metodologiei privind întocmirea (completarea) propriuzisă a tuturor componentelor situaţiilor financiare.
O problemă importantă prezentată în cadrul lucrării, într-un spaţiu
relativ mare, o constituie analiza pe baza informaţiilor furnizate de
raportarea în cauză, a rezultatelor activităţii economico-financiare, analiză care are, de asemenea, caracter practic, fiind
efectuată pe baza datelor înscrise în situaţiile financiare anuale.
Prin structura şi conţinutul său, prin soluţiile corecte date problemelor abordate, prin caracterul său pronunţat aplicativ şi prin
modul atent de redactare, lucrarea reprezintă o sursă documentară utilă pentru cei interesaţi în cunoaşterea, întocmirea şi
utilizarea în cunoştinţă de cauză a situaţiilor financiare anuale şi a
celor semestriale.
adresa de e-mail: revista@cafr.ro, obligatoriu în format electronic
cu extensia .doc, cuprinzând urmãtoarele elemente: limba de
redactare a articolului - românã, pentru autorii români sau
englezã, pentru autorii strãini; textul în limba românã se
redacteazã cu diacritice, conform prescripþiilor lingvistice ale
Academiei Române; dimensiunea maximã a articolului 7-10
pagini/2000 caractere grafice cu spaþii/paginã; în articol se
precizeazã titlul în limba română şi engleză, metodologia de
cercetare folositã, contribuþiile autorilor ºi referinþele bibliografice
în subsolul paginii; un rezumat în limbile englezã ºi românã de
circa o paginã redactat la persoana a III-a, în care se prezintã
obiectivul cercetãrii, principalele probleme abordate ºi contribuþia
autorilor; rezumatul este însoþit de 4-5 termeni cheie, în limbile
românã ºi englezã, inclusiv clasificarea JEL.
Detalii pe site-ul www.revista.cafr.ro, la secþiunile „Recenzii" ºi
„Manuscrise".

accepted with reviewing, rejected. The results of the
assessments are communicated to the authors and only the
articles approved by the Scientific Council are published. The
articles are submitted to the editor by e-mail at: revista@cafr.ro,
compulsory in Microsoft Word format containing the following
elements: the language the article is drafted is English; the
maximum size of the article 7-10 pages/2000signs/page spaces
included; the article mention the research methodology used,
authors' contributions, footnote references from the bibliography;
an abstract in English presenting the subject of the research and
authors' contributions; the abstract is accompanied by 4-5 key
words, in English, and also by JEL Classification.
Details on our website www.revista.cafr.ro, section: „Reviews"
and „Manuscripts".

Camera Auditorilor Financiari
din România
pune la dispoziţie lucrarea
„Ghid pentru un audit
de calitate”
- actualizată

Institutul Contabililor Autorizaţi din
Scoţia (ICAS) şi Camera Auditorilor
Financiari din România (CAFR) prezintă cititorilor interesaţi acest Ghid
pentru un Audit de Calitate, un manual
de proceduri de audit, destinat membrilor, care a fost actualizat pentru a se
conforma în totalitate cu Standardele
Internaţionale de Audit (ISA) clarificate.
Această lucrare, actualizată de ICAS în
decembrie 2011, are menirea de a sprijini auditorii financiari în ducerea la îndeplinire a misiunilor de audit.
Procedurile înglobează principiile cheie ale ISA-urilor, permiţându-le auditorilor
o abordare a auditului adecvată circumstanţelor specifice misiunii de audit.
Lucrarea se doreşte a constitui un set de îndrumări generale, dar, cu siguranţă,
va depinde de practicieni să îl utilizeze cât mai eficient şi să desfăşoare misiuni de
audit în conformitate cu ISA-urile.
Un lucru este important de reţinut: utilizarea acestor programe de audit nu reprezintă un substitut pentru înţelegerea corectă şi aplicarea standardelor de audit
propriu-zise.
Întrucât Ghidul a fost conceput şi prezentat într-o manieră verificată şi testată,
se poate aprecia că utilizatorii vor dispune de un dosar structurat, conform necesităţilor practice.
Lucrarea poate fi procurată de la sediul CAFR,
precum şi de la reprezentanţele teritoriale din Braşov şi Iaşi ale Camerei
sau poate fi comandată
pe e-mail la adresa cafr@cafr.ro ori la numărul de fax: 021/410.03.48,
cu plata ramburs, inclusiv taxe poştale.

