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Bucureşti - 26 martie 2016
Conferinţa anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România
La 26 martie 2016, la RIN Grand Hotel din Capitală, s-a desfăşurat Conferinţa anuală a
Camerei Auditorilor Financiari din România, la care au fost prezenţi 430 de membri cu drept
de vot, conform normelor aprobate de Cameră, auditori de onoare, membrii Comitetului de
Excelenţă, precum şi Comisia de Auditori Statutari.
De asemenea, au participat invitaţi din partea unor instituţii publice şi organizaţii
profesionale care colaborează cu Camera Auditorilor Financiari din România, precum
Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, Autoritatea de
Supraveghere Financiară, Camera de Comerţ şi Industrie a României, Camera de Comerţ şi
Industrie a municipiului Bucureşti, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România, Camera Consultanţilor Fiscali, Institutul de Control Intern, Curtea de Conturi a
României, Curtea de Conturi a judeţului Ilfov, Banca Naţională a României, Uniunea
Profesiilor Liberale din România, Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public
Intern.
În deschiderea lucrărilor Conferinţei, Gabriel Radu, preşedintele Camerei Auditorilor
Financiari din România, a adresat tuturor celor prezenţi la acest eveniment – participanţi şi
invitaţi – un călduros salut din partea Consiliului Camerei, exprimându-şi încrederea în
succesul acestui eveniment important în viaţa organismului nostru profesional. După
păstrarea unui moment de reculegere în memoria colegilor dispăruţi, a urmat transmiterea de
mesaje din partea unor instituţii sau organizaţii invitate la Conferinţă.
Cu ocazia Conferinţei, Ministerul Finanţelor Publice a trimis un mesaj care a fost citit
de Mirela Păunescu, vicepreședinte al Consiliului CAFR. Au urmat Robert Aurelian Şova,
preşedintele CECCAR, Marius Vorniceanu, vicepreşedinte – membru executiv – sectorul
Asigurărilor-Reasigurărilor din cadrul ASF, Laurenţiu Dobroţeanu, director executiv –
Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, Sorin Dimitriu,
preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a municipiului Bucureşti, Edler Andras Gyorgy,
preşedintele CCI Covasna, consilier al preşedintelui CCIR pe probleme de fiscalitate,
Florentina Şuşnea, prim vicepreşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali. De asemenea,
Steluţa Claudia Oncică, director, Direcţia Cooperarea Interinstituţională şi Relaţii
Internaţionale, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a trimis
Conferinţei CAFR un mesaj care a fost citit de Gabriel Radu, preşedintele Camerei.
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În continuare preşedintele Camerei a amintit celor prezenţi că, în spiritul deplinei
transparenţe, toate documentele Conferinţei au fost postate integral pe site-ul CAFR, cu
câteva zile înainte, tocmai spre a fi studiate de toţi membrii Camerei.
Conform ordinei de zi, preşedintele Camerei, Gabriel Radu a prezentat plenului
Conferinţei Raportul de activitate al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
pentru anul 2015. Partea din Raport referitoare la elementele-cheie ale reformei auditului la
nivel european a fost prezentată de Clemente Kiss, vicepreşedinte al Consiliului Camerei.

În continuare, Ciprian Mihăilescu, prim-vicepreşedinte al Consiliului CAFR, a
prezentat situaţiile financiare ale Camerei la 31 decembrie 2015 și execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2016.
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Raportul Comisiei de Auditori Statutari asupra situaţiilor financiare ale Camerei
încheiate la 31 decembrie 2015 a fost prezentat de Eugeniu Ţurlea, preşedintele Comisiei.
Un alt document important – Programul de activităţi al Consiliului pentru anul 2016 a fost adus la cunoştinţă audienţei de Mirela Păunescu, vicepreședinte al Consiliului CAFR.
Gabriel Radu a prezentat propunerea de buget de venituri şi cheltuieli aferent anului
în curs.
Pe marginea documentelor care au fost supuse votului participanţilor la Conferinţă şi
au fost aprobate, au avut loc dezbateri în cadrul cărora au luat cuvântul auditori financiari
care au abordat o serie de probleme stringente ale profesiei și, mai ales, ale viitorului acesteia,
în condiţiile noilor cerinţe ce vor deriva din transpunerea Directivei europene de reformă a
auditului.

În cadrul lucrărilor Conferinţei membrii Camerei prezenţi au fost informaţi şi
consultaţi în privinţa adoptării hotărârii Consiliului Camerei referitoare la periodicitatea
congreselor profesiei de auditor financiar din România. Propunerea ca data congresului să
coincidă cu data Zilei Naţionale a Auditorului Financiar, iar evenimentul să se desfăşoare
odată la doi ani, a fost votată în unanimitate. Prin urmare, următorul congres al profesiei va fi
organizat în luna octombrie a anului 2017.

Un alt punct important asupra căruia membrii cu drept de vot au fost informaţi şi
consultaţi a fost în legătură directă cu procesul de transpunere la nivel naţional a prevederilor
Directivei 2014/56/UE. În baza discuţiilor purtate cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor
Publice şi ai Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, în etapa
de finalizare a proiectului de act normativ, s-a solicitat CAFR analizarea şi consultarea cu
membrii săi cu privire la durata mandatului membrilor Consiliului CAFR şi modalitatea de
alegere a preşedintelui. Această informare a fost postată pe site-ul CAFR, împreună cu restul
documentelor prezentate cu câteva zile înainte de data Conferinţei.
În urma votului exprimat, s-a optat pentru o durată a mandatului membrilor
Consiliului de 3 ani și pentru alegerea preşedintelui în cadrul Conferinţei CAFR, distinct de
alegerea membrilor Consiliului.
Preşedintele Camerei, Gabriel Radu, a făcut menţiunea că toate punctele privind
procesul de transpunere, asupra cărora membrii doresc să fie consultaţi, vor fi supuse în
continuare consultării publice.


În încheiere preşedintele CAFR a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru toate
aspectele importante pe care le-au semnalat și pentru întrebările adresate şi a amintit
disponibilitatea membrilor Consiliului şi a sa personală, pentru dialog, pentru a putea găsi
împreună cu membrii cele mai bune soluţii la problemele care au fost identificate, în sprijinul
profesiei.

Reportajul Conferinţei ilustrat cu imagini va fi publicat în revista „Practici de Audit”
nr. 2/2016.
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Important de la MFE
Calendarul estimativ al lansărilor de cereri de propuneri de proiecte
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Ministerul Fondurilor Europene a publicat calendarul estimativ al lansărilor de cereri
de propuneri de proiecte pentru anul 2016 aferent perioadei de programare 2014-2020.
Pentru vizualizarea/descărcarea calendarului (Click aici)

Noua platformă e-learning
La începutul lunii aprilie 2016 devine funcţională noua platformă e-learning. (click
aici)
În cadrul Conferinţei anuale a CAFR din 26 martie 2016 a fost făcută o demonstraţie pe
această platformă, pentru a familiariza auditorii în ceea ce priveşte utilizarea ei.
Accesul pe platformă se face în baza numelui de utilizator şi a parolei care vor fi
furnizate de Departamentul Admitere, Pregătire Continuă şi Stagiari.
Printre avantajele noului sistem de pregătire se numără posibilitatea înscrierii la
cursuri, precum şi facilitatea de a opta pentru tematica aleasă din cadrul modulelor propuse.
De asemenea, noua platformă oferă posibilitatea utilizatorului de a urmări progresul
înregistrat în cadrul pregătirii profesionale.
La fiecare curs în parte există o zonă de forum în care cursanţii vor putea adresa
întrebări, iar lectorii le vor răspunde. Suportul de curs se găseşte sub fiecare curs înregistrat.
Platforma este simplu de utilizat şi se încarcă repede, iar dacă se întâmplă ca viteza
internetului să scadă filmul nu se întrerupe.
Un alt avantaj al noii platforme este acela că toate cursurile sunt înregistrate, astfel
încât pot fi accesate în orice moment.
De asemenea, utilizatorii vor putea să descarce adeverinţele direct de pe această
platformă doar după ce au finalizat cursul.

Informări de la Uniunea Profesiilor Liberale din România – UPLR
1. „Reformarea” profesiilor reglementate

Pe data de 18 mai 2016, Comisia Europeană va organiza o Conferință privind
„Reformarea profesiilor reglementate: rezultatele evaluării reciproce și direcțiile de acțiune”.
Evenimentul se va concentra asupra activității desfășurate de statele membre ale Uniunii
Europene pe parcursul ultimilor doi ani, în direcția revizuirii reglementărilor lor naționale și
asupra a ceea ce ele își propun în termenii reformei reglementării.
Părțile interesate, inclusiv autoritățile competente și organizațiile profesionale vor
discuta despre evaluarea reciprocă a profesiilor reglementate, rezultatele sale și planurile de
acțiune naționale cu accent pe reglementarea depășită și disproporționată.
Va exista posibilitatea de a se discuta măsurile ce urmează a fi avute în vedere pentru a
îmbunătăți accesul la profesiile liberale, care au fost deja anunțate de Comisia Europeană în
cadrul Strategiei Pieței Interne adoptată în luna octombrie 2015.
Evenimentul are ca scop, printre altele, să obțină sprijin pentru inițiativa Comisiei
Europene și să evidențieze importanța și impactul economic al profesiilor liberale din Europa.
Totodată, vor fi prezentate pentru prima dată noi studii de caz, precum și rezultatele
recentului raport al Uniunii Europene privind profesiile reglementate care vor fi discutate în
prezența unor experți din domeniul economic.
Întrucât problema este deosebit de importantă pentru profesiile liberale, vă vom
informa cu privire la rezultatele Conferinței.
2. Înființarea în cadrul Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS a Grupului de
lucru privind monitorizarea implementării Directivei referitoare la Recunoașterea Reciprocă
a Calificărilor Profesionale

Biroul Executiv al Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS consideră că
Directiva privind Recunoașterea Reciprocă a Calificărilor Profesionale modernizată, care a
intrat în vigoare la începutul acestui an, are un impact major asupra activității și viitorului
profesiilor liberale europene. Ca urmare, Biroul Executiv a decis înființarea unui Grup de
lucru condus de către Simone Zerah, vicepreședinte al CEPLIS, care să monitorizeze
implementarea Directivei menţionate și, în special, prevederile sale referitoare la Cadrele
Comune de Formare (instrumentul cu ponderea cea mai mare din Directivă), care permit
statelor membre să decidă asupra unui set comun de cunoștințe, abilități și competențe
necesare pentru o anumită profesie.
Acest nou regim de recunoaștere reciprocă are ca scop să introducă o mai mare
automatizare în recunoașterea calificărilor acoperită până în prezent de sistemul general,
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precum și a celor privind specializările din „profesiile sectoriale”, care nu beneficiază de
libera circulație în toate statele Uniunii Europene.
În acest context, CEPLIS intenționează să joace un rol important atât în domeniul
lobby-ului cât și la nivel informațional.
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Grupul de lucru creat are ca scop sprijinirea profesioniștilor liberali din diverse
profesii, cărora li se aplică Directiva, să înțeleagă procesul, să comunice cu guvernele la nivel
național și să pregătească propuneri pentru Cadrele Comune de Formare.
Obiectivele principale ale Grupului de lucru se referă la analizarea modului de
transpunere a Directivei în cele 28 de state membre, la elaborarea unei liste a profesiilor care
doresc să propună Cadre Comune de Formare și să explice procesul de elaborare a acestor
Cadre. Totodată, Grupul de lucru va întocmi o listă cu membrii Grupurilor de lucru la nivel
național, nominalizate la nivel de minister pentru fiecare profesie și care intenționează să
propună un Cadru Comun de Formare.
CEPLIS solicită membrilor săi să nominalizeze reprezentanți care să facă parte din
Grupul de lucru menționat, inclusiv UPLR.

EVENIMENTE PROFESIONALE INTERNE
Forumul strategic pentru profesia contabilă – Reţeaua pentru Asigurarea Calităţii
– continuare din numărul precedent –
Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și Institutul Contabililor
Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW) au lansat la București Rețeaua pentru
Asigurarea Calității (Quality Assurance Network – QAN). Obiectivul principal al QAN este
de a crea o inițiativă rentabilă și de sine stătătoare pentru a consolida practicile de
monitorizare de audit, cu accent prioritar pe politici, proceduri, metodologii de audit, precum
și conținutul și structura documentelor de lucru.
Primele lucrări ale QAN s-au desfășurat la București, la finalul lunii februarie 2016.
Mesajul transmis a fost că organismele profesionale ce reprezintă auditorii la nivel național
sunt parteneri-cheie ai organismelor de supraveghere pentru obținerea unui audit de calitate,
ca mijloc pentru adăugarea de valoare și obținerea de beneficii de către companiile auditate.
Întâlnirea internațională a reprezentanților organismelor profesionale și de
supraveghere din domeniul auditului care s-a desfășurat la București a fost esențială pentru
procesul de întărire a capacității de reglementare a organismelor profesionale care fac parte
din Forumul Strategic al Profesiei Contabile (APSF). Scopul acestui proces este obținerea de
rezultate relevante în activitatea de asigurare a calităţii auditului și de a îi ajuta pe
profesioniștii din domeniu să identifice posibile riscuri. Seminarul organizat la București s-a
concentrat pe specificul auditului în cazul companiilor mici și a pus bazele identificării unor
noi indicatori de calitate a auditului, la nivel internațional. La întâlnire au participat
reprezentanți ai organismelor profesionale și de supraveghere din România, Bulgaria,
Polonia, Turcia, Republica Moldova și din alte state din Europa Centrală și de Est. Temele
evenimentului au fost dezbătute și în cadrul unei mese rotunde la care au participat
reprezentanți ai unor instituții cheie din România: Autoritatea de Supraveghere Financiară,
Camera de Comerț și Industrie a României, Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public
a Profesiei Contabile, Ministerul Economiei, Curtea de Conturi și Oficiul Național de
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
„Mesajul nostru către autoritățile de supraveghere din România și din alte state este să ni se
alăture pentru a înțelege progresul profesiei, pregătirea profesioniștilor și să fie alături de noi pentru a
înțelege unde este nevoie să ne adaptăm și să sporim dialogul. Am fost încântați că autoritățile de
supraveghere au onorat invitația de a participa la acest seminar la București. Lucrăm împreună pentru
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a crește calitatea în sfera auditului și, mai pe larg, pentru a îmbunătăţi încrederea în raportările
financiare pentru a obține un grad și mai mare de încredere al investitorilor” a declarat Martin
Manuzi, director general pentru Europa al ICAEW.
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„Ca profesioniști ne-am angajat pentru un audit care aduce valoare, un audit benefic nu numai
pentru acționari, ci și pentru toți cei care urmăresc bunul mers al companiilor. Auditul este o
componentă cheie, nu singura, pentru încrederea în afaceri și pentru asigurarea dezvoltării mediului de
afaceri, în interesul general al economiei și al publicului. Prin debutul lucrărilor Rețelei pentru
Asigurarea Calității, aici la București, am arătat că suntem parteneri de încredere ai profesioniștilor la
nivel internațional și că știm să aducem și să folosim cea mai bună expertiză pentru ca auditul să ajute
decisiv mediul de afaceri din România și să contribuie la îmbunătățirea încrederea publicului în
raportările financiare”, a declarat conf. univ. dr. Gabriel Radu, președintele Camerei
Auditorilor Financiari din România.
„CAFR a fost absolut extraordinară în organizarea acestui eveniment – ca partener cheie în
inițierea Rețelei pentru Asigurarea Calității. De altfel, profesia din România în întregime a jucat cel
mai important rol în înființarea Forumului Strategic al Profesiei Contabile. Prima întâlnire a acestui
Forum s-a desfășurat tot aici, în România. Forumul Strategic pentru Profesia Contabilă constituie o
oportunitate majoră pentru organismele profesionale din regiune de a împărtăși experiența, de a inova
și de a dezvolta structuri noi care amplifică relevanța contribuției lor la viața economică din fiecare
stat”, a adăugat Manuzi.
Forumul Strategic pentru Profesia Contabilă – Accounting Profession Strategic Forum
(APSF) a fost înființat de Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW)
ca o inițiativă derivată în urma discuțiilor cu organismele profesionale din Europa Centrală și
de Sud-Est. Scopul înființării APSF a fost identificarea provocărilor comune și a interesului
mutual pentru dezvoltarea unei gândiri strategice în ceea ce privește profesia contabilă.
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Conferinţa ştiinţifică
„Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale ale afacerilor”
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti – Facultatea de FinanţeContabilitate, în parteneriat cu Camera Auditorilor Financiari din România, Universitatea
„Petru Maior” din Târgu Mureş, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Camera de Comerţ şi
Industrie – Argeş şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri – Argeş au organizat Conferinţa
Ştiinţifică intitulată „Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale ale afacerilor”.
Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat pe 18 martie 2016 la sediul Universităţii
„Constantin Brâncoveanu” din Piteşti.
Evenimentul a constituit un spaţiu de diseminare a rezultatelor cercetării în domeniile
contabilitate şi finanţe, dar şi în domenii interdisciplinare, de mare interes atât pentru mediul
academic, cât şi pentru practicieni. De asemenea, a reprezentat o platformă de dezbatere a
problemelor şi provocărilor acestor domenii.
Lucrările s-au desfăşurat în următoarele secţiuni:
1. Dimensiuni şi provocări ale contabilităţii şi auditului financiar
2. Dimensiuni şi provocări actuale ale finanţelor publice şi private
3. Competitivitate şi creştere eficientă prin modele de afaceri sustenabile
La manifestarea științifică au participat reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi
Industrie – Argeş, ai Asociaţiei Oamenilor de Afaceri – Argeş, ai mediului universitar,
precum şi profesionişti din domeniu. Camera Auditorilor Financiari din România a fost
reprezentată de prof. univ. dr. Mădălina Dumitru, director editorial al revistei „Audit
Financiar”, care a prezentat tema „Studiu privind legitimitatea International Integrated
Reporting Council”, în cadrul secțiunii 2 - Dimensiuni şi provocări ale contabilităţii şi
auditului financiar.
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Caravana CAFR – CCIR
„Auditul financiar – premisa pentru dezvoltarea mediului de afaceri”
În baza Protocolului de colaborare încheiat între Camera de Comerț și Industrie a
României și Camera Auditorilor Financiari din România, al cărui scop este promovarea
programelor și proiectelor comune în susținerea intereselor mediului de afaceri din România,
cele două părţi au hotărât demararea unui proiect sub denumirea generică de „Caravanele
CAFR – CCIR”.
Scopul proiectului vizează informarea mediului de afaceri, în principal a investitorilor
români, privind scopul şi utilitatea, valoarea adăugată în afaceri de serviciile de audit, de
contabilitate, de evaluare.
Obiectivele proiectului sunt axate pe:
- creşterea gradului de informare cu privire la activitatea propriu-zisă a acestei profesii;
- exemplificarea beneficiilor aduse de serviciile de audit;
- promovarea transformării relaţiei auditor-investitor într-o relaţie de simbioză, din
care întreaga piaţă are de câştigat;
- creşterea transparenţei;
- crearea unui mediu propice de discuţie şi dezbatere a problemelor comune.
Pentru atingerea obiectivelor menţionate vom realiza evenimente zonale în teritoriu,
care se vor desfăşura sub forma unor ateliere de lucru cu tema „Conştientizarea şi reducerea
prejudecăţilor şi stereotipurilor pe care le întâmpină mediul de afaceri”.
Întâlnirile profesionale se vor desfăşura la sediile CCIR din ţară şi vor fi organizate
circa 5 – 7 evenimente de acest gen, la care vor participa reprezentanţi de nivel mediu ai
societăţii de business zonale, reprezentanţi din conducerea CAFR, auditori din Big 10,
auditori financiari din judeţele respective.
Evenimentele se adresează beneficiarilor direcţi ai proiectului precum: investitori,
oameni de afaceri, manageri ai întreprinderilor de talie medie, auditori.
Pe data de 22 martie s-a desfăşurat la Constanţa proiectul pilot de deschidere a acestei
serii evenimente, şi a reunit aproximativ 40 persoane, atât auditori financiari, cât şi
reprezentanți ai mediului de afaceri.
În deschiderea lucrărilor conf. univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele CAFR, împreună cu
Dănuţ Jugănaru, reprezentantul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură
(CCINA) din Constanţa, au adresat participanţilor un salut de bun venit şi au prezentat pe
scurt importanţa promovării profesiei de audit pe plan naţional, precum şi pentru
conştientizarea reprezentanţilor mediului de business privind valoarea adusă afacerii de un
audit.
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Dr. Clemente Kiss, vicepreşedinte al Consiliului Camerei, a susţinut o temă de interes
intitulată: „Cum poate contribui auditul la dezvoltarea afacerii dumneavoastră”.
Dr. Luminiţa Ristea, managing partner şi fondator al CRG Nexia, auditor financiar, a
vorbit celor prezenţi despre „Rolul auditorului în consolidarea credibilităţii informaţiilor
financiare”.
O altă temă de actualitate şi de interes a fost susţinută de conf. univ. dr. Gabriel Radu,
sub titlul „Impactul legislaţiei fiscale asupra situaţiilor financiare şi a procesului de audit”.
Întâlnirea s-a încheiat cu o sesiune interactivă de întrebări şi răspunsuri.
Vom reveni cu informaţii despre următorul eveniment din această serie.
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NOUTĂȚI PROFESIONALE PE PLAN EXTERN
Seminar virtual cu tema IFRS pentru IMM
Pe data de 21 martie 2016 a avut loc la Viena un seminar virtual cu tema „IFRS pentru
IMM”. Seminarul a fost organizat sub formă de videoconferinţă şi a reprezentat o continuare
a întâlnirilor de lucru din cadrul iniţiativei „Train the Trainer” care s-a desfăşurat tot la Viena
în perioada 22-24 februarie 2016.
Problemele care s-au punctat au vizat implementarea amendamentelor formulate în
anul 2015 la IFRS pentru IMM.
În urma acestui seminar participanţii ar trebui să fie capabili să stabilească ce este
necesar de făcut pentru a implementa cerinţele noi sau pe cele deja existente în Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară.
Lucrările s-au desfăşurat exclusiv în limba engleză.
Acest atelier on-line a putut fi vizionat, de către cei care au dorit, accesând:
http://worldbankgroup.webex.com.

DIVERSE
Raportările extinse vor da acces la „cutia neagră a auditului”
În ziarul Bursa, ediţia din 4 martie 2016 a fost publicat un interviu pe care Clemente
Kiss, vicepreşedinte al Consiliului CAFR , l-a acordat acestei publicaţii.
Redăm mai jos câteva fragmente:
„Auditorii vor trebui să facă raportări extinse, din iunie 2016, când vor intra în vigoare
noile prevederi legislative, adoptate la nivel european, în urma crizei financiare. Astfel,
auditorul va da acces, cum spun unii analişti, la acea cutie neagră a auditului.
În anul 2014 a fost publicat la nivelul UE, materialul legislativ care constă într-o
directivă şi un regulament. Reforma înseamnă, în principal, ca toată lumea să folosească
standardele internaţionale de audit. S-a introdus conceptul de mandatory firm rotation (rotaţia
obligatorie a firmei de audit). S-a mai introdus o listă de servicii non-audit restricţionate şi, de
asemenea, o altă prevedere importantă este sublinierea şi consolidarea rolului comitetelor de
audit în procesul de audit.
Reporter: cum se tarifează un audit?
Clemente Kiss: Foarte bun subiect şi arzător, pentru că există tot ca urmare a crizei,
foarte multe entităţi care s-au gândit cum să-şi desfăşoare activitatea mai eficient. Există două
metode principale: să creşti venitul, respectiv să scazi costul. Unul dintre costuri este şi cel de
audit, cu toate că nouă nu ne place să fie văzut auditul ca un cost. Aşa cum spuneam mai
devreme, vrem să se vadă, mai degrabă, valoarea adăugată pe care o aducem şi necesitatea.
Ceri un audit nu doar pentru că te obligă legea, ci pentru că vrei să ai un set de situaţii
financiare în care lumea să aibă încredere.
După criză, au existat foarte multe presiuni cu privire la reducerea onorariilor. Nu neg
ci, din contră, sunt îngrijorat că aceste presiuni există şi acum în 2016. Presiunea nu mai poate
să producă ceva bun. Noi trebuie să respectăm anumite standarde profesionale, cerinţe etice.
Obiectivul nostru principal este să facem muncă de calitate, să depistăm denaturări în cadrul
situaţiilor financiare. Această presiune asupra onorariilor se va traduce în rabat de la calitate.
Într-un an, mai laşi din onorarii, în al doilea an, la fel, dar dacă acest lucru devine o provocare
permanentă, deja devine foarte periculos pentru economie. Aceste lucruri trebuie discutate cu
reglementatorii, cu organismele profesionale, cu membrii noştri, cu entităţile auditate, cu cei
însărcinaţi cu guvernanţa. Toată lumea trebuie să fie conştientă de faptul că presiunea nu
poate continua pentru că nu generează un lucru bun.
Dacă se va constata ulterior neglijenţa, acel auditor nu va mai avea licenţă de practică.
De asemenea, entitatea auditată poate să intre în faliment. Vă daţi seama care sunt implicaţiile
asupra investitorilor, a celor care deţin compania. Mai departe, se propagă în lanţ: poate că
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entitatea respectivă era un furnizor principal pentru altă companie sau un client important
pentru alta, şi tot aşa. Toate vin de la presiunea pusă pe onorariile de audit.”
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Interviul integral poate fi citit la adresa: http://www.bursa.ro/clemente-kissvicepresedintele-camerei-auditorilor-financiari-din-romania-raportarile-extinsevor...&s=print&sr=articol&id_articol=292164.html

Hotărârea Consiliului CAFR nr. 25 din 18 martie 2016
Regulamentul intern privind organizarea şi funcţionarea
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
Având în vedere prevederile:
- art. 6 alin (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea
de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 alin (2) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei
Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;
- art. 7-8 din Hotărârea Consiliului Camerei nr. 51/2015, privind modalitatea de
adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,
precum şi
În baza Procesului verbal nr. 1794 din 18 martie 2016 privind exprimarea votului prin
corespondenţă electronică de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
România, Consiliul a hotărât aprobarea Regulamentului intern privind organizarea şi
funcţionarea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România.
Regulamentul intern privind organizarea şi funcţionarea Consiliului CAFR poate fi
consultat (aici).
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Apariţia revistei „Audit Financiar” nr. 4/2016
Din sumar: „Drepturile acţionarilor – principiu de bază al guvernanţei corporative,
prin intermediul jurisprudenţei specifice”; „Diversitatea consiliului de administraţie şi
onorariile de audit: apartenenţa etnică, independenţa şi naţionalitatea directorilor”;
„Raportarea privind responsabilitatea corporativă potrivit Global Reporting Initiative: o
comparaţie la nivel internaţional”; „Corupţia la nivelul ţărilor de pe continentul american
versus România; „Analiza macroeconomică a bunurilor publice şi influenţa acestora în
regiunea Republicii Cehe”.

