EDIŢIE SPECIALĂ, iulie 2017

Legea nr. 162 din 06.07.2017
privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale
consolidate și de modificare a unor acte normative
În Monitorul Oficial al României partea I, nr. 548 din 12 iulie 2017 a fost publicată
„Legea nr. 162/06.07.2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare şi al situaţiilor
financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative”. Termenul de intrare în
vigoare al legii este de 3 zile calendaristice şi se calculează începând cu data publicării
acesteia în M.O. Prin urmare, Legea nr. 162/2017 intră în vigoare sâmbătă, 15.07.2017 ora 0.00.
Implementarea prevederilor Directivei 2014/56/CE de modificare a Directivei
2006/43/CE, privind auditul legal al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare
consolidate privind activitatea de audit statutar şi ale Regulamentului european nr. 537/2014
privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public a fost un
proces de lungă durată inițiat la sfârșitul anului 2014 de către Consiliul pentru Supravegherea
în Interes Public a Profesiei Contabile. Acest proiect pe care îl vedem finalizat astăzi a
implicat mult timp şi resurse din partea CAFR, perioadă în care neam bucurat de susţinerea
dumneavoastră, prin activitatea comitetelor de lucru din cadrul CAFR şi prin propunerile
comunicate Camerei, dar şi de sprijinul instituţiilor profesionale internaţionale în cadrul
cărora CAFR este membru, pentru a transmite autorităţilor de reglementare aşteptările
profesiei în plan naţional, corelate cu reglementările adoptate deja în celelalte state membre.
Începând de astăzi vom demara o nouă etapă de lucru, mai importantă, pentru
aplicarea şi implementarea acestei legi.
Legea introduce o serie de modificări care vizează în mod direct activitatea de audit
financiar:
I. a. Raportul de audit statutar include noi cerinţe care, în sprijinul opiniei de audit
trebuie să furnizeze următoarele:
- o descriere a celor mai importante riscuri de declaraţii, inclusiv a riscurilor de
denaturare semnificativă evaluate, atribuite fraudei;
- o sinteză a abordării auditorului ca răspuns la aceste riscuri; şi,
- acolo unde este cazul, observaţii esenţiale pe marginea riscurilor respective.
b. Raportul suplimentar adresat Comitetului de audit trebuie să:

- descrie metodologia utilizată;
- comunice pragul cantitativ de semnificaţie aplicat la efectuarea auditului statutar;
- raporteze şi să explice raţionamentele de care s-a ţinut cont la evaluarea capacităţii de
continuare a activităţii;
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- raporteze şi să analizeze metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din
situaţiile financiare.
II. Rotaţia obligatorie a firmelor de audit
- Auditorii financiari şi firmele de audit pot presta servicii de audit pentru aceeaşi
entitate pe o durată maximă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire la 20 de ani (pentru o
procedură publică de atribuire pentru auditul statutar, conform art. 16 din Regulamentul UE
nr. 537/2014).
- Nu se permite extinderea duratei de rotaţie ca urmare a auditurilor comune (Jointaudits).
III. Comitetul de audit
Potrivit legii, entităţile de interes public trebuie să aibă un comitet de audit, care
trebuie să fie independent sau un comitet al consiliului de administraţie sau de supraveghere
al entităţii auditate. Comitetul de audit este alcătuit din membri neexecutivi ai consiliului de
administraţie sau de supraveghere al entităţii auditate sau, pentru entităţile care nu au
acţionari sau asociaţi, de un organism echivalent. De asemenea, cel puţin un membru al
comitetului de audit trebuie să deţină competenţe în domeniul contabilităţii şi auditului
statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.
Dintre atribuţiile comitetului de audit menţionăm:
Informează
administratorul
entităţii
sau
membrii
consiliului
de
administraţie/supraveghere ai entităţii auditate cu privire la rezultatele auditului statutar şi
explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare.
- Monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări sau
propuneri pentru a asigura integritatea acestuia.
- Monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor
financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia.
- Evaluează şi monitorizează independenţa auditorilor financiari sau a firmelor de
audit.
- Răspunde de procedura de selecţie a auditorului financiar sau a firmei de audit

IV. Delegarea de competenţe către organismul profesional (CAFR)
- Delegarea competenţelor către organismul profesional – CAFR se face prin lege
pentru primul an de la intrarea în vigoare a acesteia.
- Delegarea competenţelor către organismul profesional – CAFR, după primul an, se
face de către autoritatea de supraveghere, integral sau parţial, pentru o perioadă de maxim
cinci ani, cu posibilitatea reînnoirii şi se realizează prin ordin al preşedintelui autorităţii de
supraveghere. Delegarea se face cu respectarea anumitor condiţii şi se poate retrage tot prin
ordin al preşedintelui autorităţii de supraveghere.
- Pentru entităţile de interes public (PIE) se pot delega toate competenţele, cu excepţia
sistemului de asigurare a calităţii şi a investigaţiilor şi sancţiunilor aplicate auditorilor
statutari.
- Pentru entităţile care nu sunt de interes public (Non-PIE) se pot delega toate
competenţele, cu excepţia investigaţiilor şi sancţiunilor aplicate auditorilor statuari.
*
**
Noile reglementări aduc o serie de cerinţe profesionale suplimentare şi, pentru a face
faţă acestor exigenţe, este necesar să fim uniţi, să dialogăm şi să împărtăşim experienţa
profesională dobândită. Această cooperare trebuie dublată de consolidarea valorilor, a
abilităţilor şi competenţelor profesionale, pentru a contribui astfel împreună la viitorul
profesiei de auditor financiar.
Pentru textul integral al legii click aici.
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