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Adoptarea Normelor obligatorii
din Cadrul internaţional de practici profesionale

a auditului intern (Normele obligatorii),
ediţia 2017 (IPPF 2017) emise

de (Global IIA)Institutul Auditorilor Interni

Prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 111/06.12.2017 au fost adoptate Normele obligatorii din
Cadrul internaţional de practici profesionale a auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017) emise de
Institutul Auditorilor Interni (Global II), care asigură punerea în aplicare a prevederilor Art.20
alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.75/1999, modificată şi completată prin
Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor
financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative (Legea nr.162/2017).

Normele obligatorii asigură cadrul legal de desfăşurare a activităţii de audit intern şi se vor
aplica integral pentru misiunile de audit intern, altele decât auditul public intern, coordonate
de auditori financiari, membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din România, care au
statutul de auditori financiari activi.

Ediţia IPPF 2017 completează şi actualizează ediţia 2013 şi cuprinde:

‒ Principii fundamentale pentru practica profesională a auditului intern;

‒ Definiţia auditului intern;

‒ Codul etic;

‒ Standardele internaţionale pentru practica profesională a auditului intern
(Standardele).

Modificările vizează o nouă structură a Normelor obligatorii, adoptarea de noi standarde,
dar şi actualizarea celorlalte, pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele actuale.

Hotărârea Consiliului CAFR nr. 56/2015, pentru aprobarea Ghidului privind
implementarea Standardelor internaţionale de audit intern (Ghidul), publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 845 din 13 noiembrie 2015 .rămâne în vigoare
Ghidul se poate adapta pentru activitatea de audit intern a entităţilor, în funcţie de specificul,
strategia şi obiectivele acesteia şi în conformitate cu Pricipiile fundamentale, Standardele şi
Codul etic pentru practica profesională a auditului intern, adoptate prin Hotărârea
Consiliului CAFR nr. 111/06.12.2017.

CAFR recomandă auditorilor financiari care coordonează activităţi de audit intern să
actualizeze documentaţia pentru activitatea de audit intern, în funcţie de cerinţele IPPF
2017 şi, pentru raportările anuale 2017 să menţioneze modul în care documentaţia
serviciilor de audit intern a fost adaptată cerinţelor IPPF 2017.

Materialul pe larg în numărul următor.
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n data de 3 noiembrie 2017, la Hotel Radisson
Blu din Bucureşti, s-a desfăşurat cel mai
important eveniment al organizaţiei noastre
profesionale – Cel de al V-lea Congres al pro-
fesiei de auditor financiar din România,
organizat de Camera Auditorilor Financiari
din România. 

Tema din acest an a Congresului – „Profesia de
auditor financiar – experienţe, exigenţe şi
provocări actuale”, a reflectat pe deplin realităţi-
le şi tendinţele actuale ale profesiei atât în plan
intern, cât şi în plan internaţional.

La eveniment au luat parte, alături de auditori finan-
ciari şi membrii Consiliului Camerei, numeroase
personalităţi ale profesiei din ţară, reprezentanţi ai
unor instituţii publice, ai unor organizaţii profesio-
nale partenere, ai mediului academic şi ai celui de
afaceri, precum: Luminiţa Carata – Direcţia
Reglementare-Autorizare, şi Angela Guran – res-
ponsabil reglementări integrate, Autoritatea de
Supraveghere Financiară, Maria Constantinescu
– Departament audit intern, Banca Naţională a
României, Gyorgy Andras Edler – preşedinte CCI
Covasna, Camera de Comerţ şi Industrie a României,

Al V-lea Congres al Profesiei de Auditor Financiar din România

„Profesia de auditor financiar – 
experiențe, exigențe și provocări actuale”

3 noiembrie 2017, Bucureşti
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Şerban Toader – Senior Partner, Head of
Audit&Assurance KPMG România şi Republica
Moldova, Andreea Monica Biota, Partner
PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., Andreia
Stanciu, director ACCA pentru Europa de Sud-Est,
Mihai Grigore – secretar de stat Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene, Daniel Marius Staicu –
preşedinte, reprezentant al Ministerului Afacerilor
Interne în cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor, Dan Manolescu –
preşedinte, Camera Consultanţilor Fiscali, Steven
Openshaw – Audit Partner, Deloitte România,
Adela Sova – Deputy director for ACCA&ACA pro-
grams at Globaltraining România, Adrian Vascu –
prim-vicepreşedinte Uniunea Profesiilor Liberale,
Paul Popovici – director, Direcţia audit public
intern din cadrul ANAF, Cristina Gănescu –
decan, Universitatea Constantin Brâncoveanu
Piteşti, reprezentanţi ai mass-media.

Au onorat Congresul prin prezenţă şi participare la
lucrări o serie de invitaţi străini, precum:
Christopher Arnold – Head of SMP/SME and
Research, IFAC, Benoît Vanderstichelen – secre-
tar general FIDEF, Hilde Blomme – Deputy CEO,
Accountancy Europe, Robert Stenhouse – vice-
preşedinte ACCA, Martin Manuzi – director regio-
nal, ICAEW, Viorel Dandara – preşedinte, ACAP
Republica Moldova, Dolgii Vladimir – membru al
Consiliului ACAP, Republica Moldova, Dmitry
Yakovenko – preşedinte, Institutul Naţional al
Profesioniştilor Contabili, Managerilor Financiari 
şi Economiştilor din Federaţia Rusă, Krzysztof
Burnos – preşedinte şi Barbara Misterska-
Dragan – vicepreşedinte, PIBR Polonia, Hans van
Damme – preşedintele Grupului de coordonare al
Proiectului Common Content, Gerhard Ziegler –
preşedinte şi Reiner Veidt – CEO,
Wirtschaftsprüferkammer, Germania, Paul
Thompson – director EFAA, Alain Burlaud –
membru al Proiectului Common Content, Aurelija
Lauruševičiūtė – director Camera Auditorilor din
Lituania, Donna Street – preşedinte, Universitatea
din Dayton, (IAAER), SUA, Chrisol Correia –
Director Market Planning, Lexis Nexis Risk
Solutions, Sabuhi Gulmammadov – şef Depar -
tament pregătire, acreditate şi relaţii internaţionale,
Camera Auditorilor din Azerbaijan.

Lucrările Congresului au fost moderate de jurnalis-
tul economic Radu Soviani.

În deschidere, dr. Ciprian Teodor Mihăilescu,
preşedintele Camerei, a adresat participanţilor un
mesaj de bun venit, în care a precizat: 

„Suntem onoraţi de prezenţa dumneavoastră 
la Congresul CAFR, pe care l-am organizat 
într-un moment cheie pentru profesia de auditor
financiar atât la nivel naţional, cât şi interna-
ţional, întrucât ne aflăm în acest moment la o răs-
cruce. 

Avem în faţă atât oportunităţi cât şi provocări
având în vedere contextul actual economic şi legis -
lativ, precum şi schimbările care au apărut ca
urmare a transpunerii Directivei europene care
reformează auditul în legislaţia naţională. De ase-
menea, tema sub care se desfăşoară lucrările
Congresului, acoperă şi dinamica mediului de afa-
ceri, digitalizarea şi toate schimbările pe care le
aduce noul model de business ca urmare a revolu-
ţiei tehnologice. Oportunităţile pentru auditorii
financiari români derivă din faptul că vor putea
contribui, prin experienţa lor, la întărirea calităţii
guvernanţei corporative a entităţilor care sunt
supuse auditului statutar, făcându-le mai perfor-
mante şi ajutându-le să se integreze mai bine în
economia României.

Sper ca în urma lucrărilor din plen şi din ateliere să
avem concluzii interesante, în baza cărora, poate,
vom descoperi noi căi de urmat în profesie.”

În continuare au fost transmise mesaje din 
partea unor instituţii şi organizaţii profesionale 
din ţară, din care reproducem câteva pasaje semnifi-
cative.
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Mihai Grigore, secretar de stat la Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene, a transmis un mesaj din par-
tea ministrului fondurilor europene, Marius Nica.

„Doresc să vă adresez cele mai sincere urări pentru
organizarea celui de al V-lea Congres al Profesiei
de Auditor Financiar din România.

Ştiu că a fost depus un efort considerabil în ultimii
ani, care s-a materializat în luna iulie a acestui an
cu adoptarea Legii nr. 162 privind auditul statutar
şi vă felicit pentru munca depusă. Acelaşi lucru 
l-am întreprins şi noi la Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor
Europene în ceea ce priveşte condiţionalităţile şi
desemnarea tuturor autorităţilor de management.

Doresc să salut iniţiativa conducerii CAFR din
această săptămână, de a veni cu deschiderea nece-
sară către conducerea ministerului pentru perfecta-
rea unui nou protocol între cele două instituţii şi, 
vă asigur că, alături de ministrul Marius Nica,
avem toată deschiderea pentru includerea profesio-
niştilor în audit în acest flux financiar, care ţine de
rambursarea fondurilor de la Comisia Europeană.

Ca ţinte pentru anul 2017 guvernul îşi propune
apro ximativ 2,5 miliare euro, plăţi de la UE. Sun tem
în acest moment la un grad de absorbţie de 3,5%,
este foarte puţin, dar sperăm ca până la sfârşitul
anului să îmbunătăţim acest procent. Pentru anul
2018 există premisele să intrăm în linie dreaptă
pentru contractare şi pentru absorbţia fondurilor
europene care sunt puse la dispoziţia ţării noastre. 

Îmi exprim întreaga gratitudine faţă de dumnea-
voastră, participanţii la acest eveniment şi urez
succes deplin lucrărilor Congresului.” 

Daniel Staicu, preşedinte, reprezentant al
Ministerului Afacerilor Interne, Oficiul Naţional
pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

„Mulţumesc pentru invitaţia dumneavoastră care
îmi oferă prilejul de a fi alături de reprezentaţii
CAFR la acest important eveniment.

Prin activităţile desfăşurate în cursul anului 2017
CAFR a demonstrat că este un membru activ în sis-
temul de reglementare şi supraveghere în acest
domeniu dificil al prevenirii spălării banilor şi
finanţării terorismului şi, este evident că aceste
activităţi au fost circumscrise obiectului general al
CAFR, acela de a oferi servicii de audit financiar de
o înaltă calitate în interesul publicului şi al comuni-
tăţii de afaceri. 

Congresul creează premisele necesare consolidării
relaţiilor noastre de cooperare şi, totodată, repre-
zintă un forum de discuţii şi de schimb de idei cu
privire la cele mai bune practici ale profesiei dum-
neavoastră.

Apreciem în mod deosebit suportul acordat de
Cameră în ceea ce priveşte organizarea acţiunilor
de formare profesională a auditorilor financiari
referitor la obligaţiile impuse de Legea nr.
656/2002, a prevenirii şi combaterii spălării bani-
lor şi finanţarea terorismului. Continuarea acestor
eforturi comune se impune şi în perioada următoa-
re, având în vedere necesitatea implementării de
către toate instituţiile competente ale sistemului

Mesaje de salut
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românesc de prevenire şi combatere a spălării
banilor şi finanţării terorismului a Directivei
215/249 a Parlamentului European şi Consiliului
European şi, totodată, evaluarea naţională a riscu-
rilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismu-
lui, inclusiv instituirea unui mecanism pentru a
coordona răspunsul naţional la riscurile menţiona-
te sunt sarcini impuse şi asumate de România ca
stat membru al UE.

Vă felicit pentru eforturile depuse la nivel naţional
pentru reducerea fenomenului de spălare a banilor
şi finanţare a terorismului prin intermediul onora-
tei dumneavoastră profesii.”

Prof. univ dr. Dalina Dumitrescu, prorector ASE,
a transmis un mesaj din partea rectorului Academiei
de Studii Economice Bucureşti, prof. univ. dr.
Nicolae Istudor.

„Este o mare bucurie şi onoare să mă aflu în mijlo-
cul dumneavoastră şi să vă transmit un mesaj în
numele rectorului ASE, prof.univ.dr. Nicolae
Istudor, precum şi în nume personal.

Suntem într-un moment în care constatăm cu toţii
că în mai puţin, ca orizont de timp, al unei generaţii,
mediul de afaceri, tehnologiile, practicile, modelele
de business, cerinţele pieţei se modifică dinamic,
profund coordonate de continuitate sau distorsiune. 

În acest context, corpul de elită, profesionist, al
auditorilor financiari are un rol deosebit. Din
această perspectivă ASE acordă o mare preţuire
organizării acestui eveniment şi vă mulţumim că
ne-aţi invitat să fim parte la el. Cu siguranţă, astfel
de momente reprezintă în evoluţia unei profesii

momente cu totul deosebite, de sărbătoare dar şi de
reflectare profundă la ceea ce, în mod inspirat,
organizatorii acestui eveniment au numit:
Experienţe, exigenţe şi provocări. 

Rolul auditorilor financiari trebuie înţeles de
întreaga societate, mult mai complex şi mult mai
larg. Elita profesiei financiare are nu numai misiu-
nea de a constata, sfătui, detecta şi dirija, ci are şi
rolul de a contribui la formarea conştiinţei că, în
zona financiară este nevoie de mult profesionalism,
multă implicare dar şi de aliniere la cerinţele lega-
le, care în ultima vreme, constatăm sunt numeroase
şi nu întotdeauna aliniate şi fără contradicţii sau
fără elemente care nu reglementează suficient ele-
mentul vizat. Elementele de bună practică în profe-
sia de auditor, precum şi cultura bunei practici
financiare trebuie să fie bine impuse, astfel încât să
fie evident la nivelul societăţii, că cei care prin pro-
fesie, formare şi preocupare permanentă pentru
menţinerea curentă a cunoştinţelor sunt cei care
trebuie să îşi spună punctul de vedere şi să fie
ascultaţi. În acest sens, cea mai mare instituţie de
învăţământ superior din România care are singura
facultate ce pregăteşte specialişti în domeniul finan-
ţelor este extrem de onorată să fie alături de dum-
neavoastră astăzi, dar şi în întreaga activitate, ca
un partener solid, pentru găsi soluţii la principalele
provocări cu care profesia şi activitatea de auditor
financiar şi cea de specialist în domeniul finanţelor
se confruntă în prezent. 

Digitalizarea, utilizarea complexă a datelor pe bază
de softuri avansate, pornind de la modele cantitati-
ve dar şi calitative, elemente de detectare şi de
gestiune a situaţiilor de fraudă şi dezvoltarea cultu-
rii financiare sunt elemente pentru care noi ne ofe-
rim întreaga deschidere şi disponibilitate de a fi
alături de dumneavoastră. 

Este un moment în care, cu modestie dar şi cu fer-
mitate, vă invităm să fim alături şi dorim ca insti-
tuţia pe care o reprezint să fie percepută ca o insti-
tuţie profund deschisă şi ancorată în realitate, în
care tinerii absolvenţi să fie pregătiţi pentru reali-
tăţile financiare ale economiei noastre. În acelaşi
timp, depunem eforturi pentru ca studenţii noştri să
dobândească abilităţile de a judeca corect, de a res-
pecta legea, de a fi etici şi de a avea curajul să îşi
exprime un punct de vedere bine fundamentat în
raport cu zonele în care opiniile sunt importante.

Vă asigurăm în continuare de toată deschiderea
noastră pentru un parteneriat solid între instituţiile
noastre.”
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În continuare, în cadrul momentului festiv or -
ganizat cu ocazia Zilei Naţionale a Audito rului
Financiar din România, preşedintele Camerei
dr. Ciprian Teodor Mihăilescu a adresat felici-
tări tuturor auditorilor financiari şi a înmânat
Premii Speciale, care au fost acordate membri-
lor cu cea mai îndelungată activitate, respectiv
Maria Constantin şi Florian Bercea, pre-
cum şi celor mai tineri membri ai CAFR, Alina
Domnişor şi Marius Cristian Botea.

Lucrările Congresului s-au desfăşurat sub forma a
două sesiuni în plen şi au continuat cu patru ateliere
profesionale.

Astfel, prima sesiune în plen a avut ca subiect
principal „Cerinţe, scop şi utilitate privind
auditul financiar în contextul Directivei
2014/56/UE”, iar la discuţiile care au fost modera-
te de Radu Soviani, au participat: Ciprian Teodor
Mihăilescu, preşedintele CAFR, Robert
Stenhouse, vicepreşedinte ACCA, Christopher
Arnold, Head of SMP/SME and Research, IFAC,
Hilde Blomme, Deputy CEO, Accountancy Europe,
Paul Thompson, director EFAA, Krizstof
Burnos, preşedinte, PIBR Polonia, Şerban
Toader, Senior Partner, Head of Audit&Assurance
KPMG România şi Republica Moldova.

Moderatorul sesiunii în plen, Radu Soviani, a 
invitat participanţii la dezbaterea unor întrebări
punctuale: 

1. Care sunt în opinia dumneavoastră cele mai
importante schimbări aduse de reforma UE în
audit? 

2. Care ar fi punctele slabe ale reformei UE în
audit? Ce se putea reglementa mai bine?

3. Cum apreciaţi că s-a implementat această refor-
mă în România?

4. Ce sfaturi aveţi pentru auditori dar şi pentru
reprezentanţii entităţilor auditate pentru a nu fi
prinşi nepregătiţi de noile cerinţe ale reformei
UE în audit?

5. Se pare că multă lume nu înţelege exact ce este
un audit. Va reuşi noul format de raport de audit

Ziua Naţională a Auditorului
Financiar din România
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detaliat să alunge misterul din jurul întrebării
„Ce este un audit?”

6. Va fi de azi înainte publicul mai interesat de
raportările financiare? Îi va deschide noul raport
de audit apetitul în acest sens? Vom asista oare
la un proces accelerat spre o mai bună transpa-
renţă?

7. Credeţi că va mai fi considerat auditorul finan-
ciar responsabil pentru toate „relele” care se
întâmplă în economie? 

8. Cum credeţi că va arăta auditul în viitor?

9. Ce elemente noi aduce reforma UE cu privire la
consolidarea independenţei auditorului, în
misiunile de audit statutar? Ce credeţi că ar tre-
bui făcut dincolo de sancţiuni? 

Prezentăm o sinteză a ideilor desprinse din opiniile
exprimate de protagoniştii acestui panel.

è Cea mai importantă modificare este aceea că
CAFR nu mai este autoritatea competentă în
domeniul auditului statutar, ci noul organism de
supraveghere care urmează să se înfiinţeze res-
pectiv Autoritatea pentru Supravegherea Publică
a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS). Ca
urmare a acestei schimbări de paradigmă, practic
o mare parte din activităţile pe care CAFR le avea
în competenţă, vor trece la organismul de supra-
veghere, urmând a fi primite prin delegare din
partea ASPAAS. Vom avea un nou mod de lucru,
urmează o perioadă în care va trebui să conlu-
crăm cu noul organism de supraveghere, pe care
dorim să îl vedem ca pe un partener. 

Alte modificări importante se referă la întărirea rolu-
lui guvernanţei corporative la entităţile de interes
public, la rolul auditului intern care este foarte
important şi bine definit, la comitetele de audit, la
rotaţia auditorului, la serviciile de non-audit. De 
asemenea, vorbim şi de un nou sistem de sancţiuni
în ce priveşte sistemul de investigaţii, sistemul de
disciplină pe care va trebui să îl implementeze atât
noul organism de supraveghere, cât şi CAFR care va
trebui să aibă propria comisie de disciplină operaţio-
nală.

Astfel, constatăm că noua lege aduce atât provocări
cât şi oportunităţi, pe care dorim să le exploatăm, în
sensul de a ne folosi experienţa pentru creşterea şi
îmbunătăţirea calităţii activităţii pe care o derulează
membrii noştri, la un cadru legislativ şi mai bun
decât ce am avut până acum.

è Deşi s-a dorit o armonizare la nivelul UE a
modului de implementare, există o multitudine
de modele în ceea ce priveşte modul de organiza-
re a organismelor de supraveghere, rotaţia audi-
torului, unde au fost acordate prea multe
opţiuni. 

Scopul Directivei a fost iniţial ţintit spre entităţile de
interes public, dar dacă ne uităm la definiţia EIP în
diferite ţări, constatăm că, la noi entităţi mici sunt
incluse în categoria celor de interes public, deşi aces-
tea din punct de vedere al cifrelor nu ar face obiectu-
lui unui audit statutar conform cerinţelor din directi-
vă. Din cauza acestei lipse de armonie dintre defini-
ţii, dintre modelele de implementare este posibil să
existe diferenţe de abordare şi rezultatul să nu fie
întotdeauna cel dorit.

Procesul de transpunere a Directivei în România a
fost unul greu şi de durată, respectiv Legea nr. 162 a
apărut cu un an mai târziu faţă de termenul limită,
tocmai pentru a se putea ţine cont de părerile tutu-
ror stakeholder-ilor implicaţi. Legea are prevederi
echilibrate, dar conţine şi elemente care trebuie
modificate. Important este pasul următor, legea fiind
doar cadrul general. Din punct de vedere al organi-
zaţiei noastre profesionale, cadrul special este cel în
care noul organism de supraveghere va funcţiona şi
îşi va crea propriile norme, care vor influenţa în mod
decisiv felul în care se va derula în viitor activitatea
de audit statutar. 

è Este greu de anticipat cum va arăta auditul în
viitor, însă este clar că automatizarea îşi va pune
accentul, este limpede că anumite zone ale audi-
tului vor fi automatizate, iar auditorii vor trebui
să-şi dezvolte şi alte competenţe. Dar cred că va
rămâne esenţial raţionamentul şi scepticismul
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profesional, care sunt trăsături umane, iar atunci
vom merge la un nivel superior, cel în care anu-
mite activităţi vor fi realizate de inteligenţa artifi-
cială, urmând ca auditorul să-şi exercite aceste
atribute ale fiinţei umane – raţionamentul şi
scepticismul profesional. Aceasta poate reprezen-
ta şi o provocare în atragerea de noi talente şi de
păstrare a celor existente în profesie. (Ciprian
Teodor Mihăilescu) 

*

è Cred că profesia se află în unul din cele mai
importante momente de inflexiune din istoria sa,
întrucât ne aflăm la o intersecţie în care se întâl-
nesc simultan mai multe tendinţe, cum ar fi
reforma UE cu privire la audit, evoluţia demo-
grafică şi evoluţia tehnologiei. În plan global pro-
fesia a evoluat în decursul timpului, iar în
România a devenit cunoscută şi reglementată în
urmă cu 20 de ani. În timpul crizei din perioada
2007- 2010 auditorii şi-au făcut bine treaba atât
în România, cât şi în străinătate, şi cred că este
foarte important că am demonstrat că suntem o
profesie indispensabilă economiei de piaţă, prin
faptul că aducem această perspectivă externă şi
independentă asupra informaţiilor financiare şi
oferim credibilitate inclusiv asupra procesului de
guvernanţă corporativă. 

Concluzionez că, potenţialul de schimbare este acum
la cel mai ridicat nivel de până acum. 

è S-a menţionat anterior că această reformă este şi
o consecinţă a crizei economice financiare în care
elementul politic de decizie de la Bruxelles a con-
siderat că este important să reformeze anumite
industrii sau profesii. Consider că auditorii 
şi-au făcut treaba destul de bine şi în timpul 
crizei atât în România, cât şi în străinătate.
Trebuie să recunoaştem că există o diferenţă de
aşteptări între ceea ce considerau auditorii că
este responsabilitatea lor şi ceea ce consideră
publicul că este responsabilitatea auditorilor.
Această diferenţă constă în faptul că, responsabi-
litatea noastră este să emitem o opinie asupra
informaţiilor financiare în conformitate cu anu-
mite standarde profesionale de audit; percepţia
publicului este diferită. Publicul consideră că
este responsabilitatea noastră să verificăm toate
tranzacţiile, să scoatem la iveală toate fraudele,
inclusiv, independent de nivelul de materialitate,
să raportăm cam tot ce face managementul, fie
bine, fie rău. 

În ce priveşte implementarea Directivei europene în
România prin Legea nr. 162, consider că este o lege
destul de echilibrată în care au fost luate în conside-
rare elementele principale ale actorilor din piaţă, şi
nu a venit cu elemente specific româneşti, aşa cum
întâlnim în alte domenii.

è Putem privi către viitorul profesiei şi prin prisma
uneia dintre cele trei mega tendinţe pe care 

le-am menţionat anterior, respectiv reforma,
evoluţia demografică şi cea tehnologică. Noua
generaţie vine cu principii de transparenţă, se
aşteptă la responsabilitate şi la recunoaştere.
(Şerban Toader)

*

è Evoluţia tehnologică nu poate fi decât o schimba-
re în bine. Programele software permit identifi-
carea excepţiilor mult mai uşor şi concentrarea
pe riscuri, precum şi înţelegerea mult mai rapidă
a clientului. 

è Din perspectiva internaţională a noului raport de
audit, se pune un accent deosebit pe dezvăluire,
pe percepţia şi raţionamentul auditorului în ce
priveşte identificarea riscurilor, precum şi pe răs-
punsul auditului. Putem remarca că există punc-
te comune între directivele UE şi standardele
IASB cum ar fi atenţia sporită în ce priveşte pre-
zentarea informaţiilor şi atitudinea auditorilor
referitoare la identificarea riscurilor. 

Întrucât investitorii sunt unii dintre principalii utili-
zatori ai informaţiilor financiare, în Marea Britanie,
aceştia premiază raportul de audit cel mai inovator
şi cel mai bogat în informaţii.
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Efectele raportului de audit consolidat au fost consi-
derate ca fiind pozitive, conducând la „demistifica-
rea” raportului de audit. În practica din Marea
Britanie au fost deja dezvăluite aspecte cheie care se
concentrează pe impozitare, recunoaşterea venituri-
lor şi deprecierea fondului comercial. De asemenea,
mai multe informaţii legate de procedurile aplicate
ar putea fi folositoare.

è În ce priveşte viitorul auditului, văd acest 
aspect din mai multe perspective, respectiv 
calitate, inovaţie, managementul talentelor şi
rele vanţă. 

Referitor la relevanţă, consider că posibilitatea de 
a oferi informaţii oportune clienţilor este nevoie de

mobilizare şi de tehnologie. Dacă vorbim despre teh-
nologie, de acum înainte, furnizarea informaţiilor
oficiale care vizează situaţia firmelor auditate, va fi
uşor de realizat cu ajutorul analizei datelor (en. data 
analytics). Totodată, este necesar ca firmele să 
îşi schimbe percepţia referitoare la ideea de audit,
iar din partea auditorului trebuie să existe o 
înţelegere mai pronunţată a clientului, mai ales
atunci când realizează evaluarea riscurilor la care
este supusă entitatea client. (Cristopher 
Arnold)

*

è Nu cred că în prezent auditul este cu mult diferit
faţă de trecut, chiar dacă au dispărut creioanele
şi laptopurile de mari dimensiuni. Mental munca
auditorilor nu a suferit schimbări semnificative şi
cred că, momentan, încă nu am făcut schimbări
fundamentale.

è Consider că noua formă a raportului de audit
constituie un pas semnificativ înainte, poate cel
mai important. Auditul nu mai este o „cutie
neagră” despre care publicul, în general, nu are
idee, acum există acces la informaţii privind res-
ponsabilitatea managementului şi a auditorului
şi se poate ştii exact ce lucruri a făcut, sau nu,
auditorul. În ce priveşte entităţile de interes
public acestea vor fi nevoite să dezvăluie/rapor-
teze aspectele cheie ale auditului. 

è În ce priveşte punctele slabe, cred că prin noul
raport de audit toate informaţiile sunt „puse pe
masă”, dar dacă acestea nu sunt reale, acest fapt
nu reprezintă o schimbare în bine a comporta-
mentului şi nu cred că trebuie să ne mulţumim
doar să punem mai multe cuvinte pe acele
pagini. 

è Nu ştiu cum va arăta auditul în viitor, dar peisa-
jul tehnologic se schimbă foarte rapid. Datorită
acestui fapt vom avea oportunitatea să îmbogă-

ţim activitatea de audit, să o conducem spre
aspectele esenţiale şi ne va ajuta să obţinem per-
formanţe mult mai bune. Practic, activitatea de
audit se va reaşeza. (Paul Thomson)

*

è Este important să privim înainte, mai ales în
condiţiile în care tehnologia avansează rapid, şi
are mari influenţe asupra abilităţilor viitoarelor
generaţii. Noi, cei de la Accountancy Europe, cre-
dem cu tărie că nu trebuie să ne temem de aceas-
tă evoluţie, de digitalizare şi trebuie să fim bine
pregătiţi, pentru că aceste schimbări generează
oportunităţi pentru profesia noastră. Oricât de
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ridicat ar fi nivelul de dezvoltare al tehnologiei,
tot este şi va fi nevoie de raţiunea umană, de pro-
fesionistul auditor sau contabil care îşi va folosi
raţionamentul profesional în activitatea sa. În
concluzie, suntem conştienţi că profesia se
schimbă, trebuie să ne pregătim atât pe noi înşi-
ne cât şi generaţiile următoare, să încurajăm
noile talente şi să îi atragem către profesie, care
să fie formată din echipe multidisciplinare. 

è Referitor la punctele slabe, nu sunt sigură că
această reformă a auditului a atins exact toate
aspectele, pornind de la varianta iniţială, s-a
ajuns la această formă, despre care mulţi consi-
deră că este concentrată excesiv pe piaţa auditu-
lui, pe calitatea auditului şi există păreri conform
cărora interdicţiile din noile reglementări pot
afecta, oarecum, independenţa auditorului. 

În ce priveşte rotaţia auditorului la entităţile de inte-
res public, am constatat că există 18 sisteme diferite
în cadrul celor 27 state membre ale UE, ca urmare
nu există o armonizare deplină, ceea ce va conduce
la îngreunarea activităţii transfrontaliere. 

è Nu sunt sigură cum va arăta auditul în viitor, dar
sunt sigură că pentru audit există un viitor şi
cred că trebuie să fim pregătiţi şi să gândim pozi-
tiv, pentru că dacă nu, s-ar putea să fim devan-
saţi de alţii, precum în cazul UBER. Trebuie să
fim uniţi la nivel internaţional şi să ne gândim
pentru ce trebuie să fim pregătiţi şi cum să
lucrăm pentru asta. (Hilde Blomme)

*

è Avem Directiva UE de reformă a auditului, pen-
tru că este un răspuns la criza financiară, iar

timp de aproximativ 10 ani de acum înainte, tre-
buie să realizăm dacă aceste schimbări chiar vor
face o diferenţă.

După criza financiară auditul financiar nu s-a „rupt”
ci a trebuit să inoveze şi să fie mult mai transparent
şi, în acest context trebuie să judecăm modificările
aduse de această directivă.

Cred că aspectele pozitive pe care trebuie să le
vedem sunt legate de raportul de audit, prin care
auditul devine mai transparent, în special, pentru
entităţile de interes public. Altă modificare impor-
tantă este legată de zona de prezentări de informaţii
financiare. 

è În ce priveşte comitetele de audit, directiva soli-
cită foarte clar ca aspectele importante din activi-
tatea entităţii să fie comunicate acestor comitete
şi, de aceea, trebuie să existe un dialog între
management şi comitetele de audit. Toate aceste
schimbări sunt foarte importante pentru profesia
de auditor pentru că, acum mai mult ca nicioda-
tă, există o legătură între documentele de lucru,
şi raportările către comitetul de audit, precum 
şi către publicul interesat de informaţiile finan-
ciare.

è În ce priveşte transparenţa, consider că aceasta
încurajează un comportament mai bun, iar cerin-
ţa de a cuprinde în raportul de audit comentarii-
le auditorului, oferă posibilitatea de a detecta
frauda şi, cred că aici este aria în care cerinţele
introduse vor stimula cu adevărat un comporta-
ment mai bun şi discuţii mai deschise.

è În Marea Britanie, din punct de vedere al noului
raport de audit, cred că acum oamenii sunt mul-
ţumiţi vizavi de posibilitatea de a li se furniza
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raportul. Aş spune, ca membru al ACCA, că sunt
de acord cu standardele internaţionale, dar aşa
cum s-a discutat aici, cu modelele diferite de
implementare a acestei directive în diferitele
state membre ale UE, va fi foarte dificil să armo-
nizezi activitatea. 

Profesia de audit din Marea Britanie nu a intrat în
colaps pentru că materialitatea a fost dezvăluită şi
cred că această transparenţă poate merge mai depar-
te. 

Cu toţii ştim că economia funcţionează în cicluri şi
încă nu am avut provocarea de a întocmi aceste
rapoarte în condiţii economice dificile. 

Cred că este foarte important ca investitorii să aibă
încredere în rapoartele de audit şi să perceapă că,
acum, auditorii se află în poziţia relevantă prin pris-
ma muncii lor. (Robert Stenhouse)

*

è Ca profesionişti poate că nu avem un punct de
vedere obiectiv privind aceste noi reguli, pentru
că le interpretăm ca pe o lipsă de încredere în
profesie. Cu siguranţă există o parte reală şi una
falsă, dar în general cred că cel mai slab punct
este că directiva şi regulamentul sunt mai degra-
bă soluţii de politici ale profesiei. Altă slăbiciune
este aceea că auditul a devenit o afacere de mare
risc, ceea ce înseamnă că vom avea dificultăţi în
a atrage noi generaţii către profesie. Prin urmare,
aceasta este întrebarea asupra modului în care
vedem viitorul acestei profesii în lumina noilor
reglementări. 

è Efectele directivei şi ale regulamentului au fost
considerate drept instrumente pentru macro
politici, iar guvernele şi diversele state membre
au decis să reaşeze piaţa auditului utilizând acest
tip de documente şi reglementări, care, de fapt,
conduc, la dezarmonizare. Avem ţări în care
rotaţia auditorului se face la 24 de ani, iar în
altele la maxim 5 ani, ca în Polonia. Consider că
cel mai mare risc al pieţei de audit este ca auditul
să fie privit de către IMM-uri ca fiind mult prea
reglementat; acesta este un aspect care a fost
scăpat din vedere de reglementator, iar în viitor
este posibil să constatăm că IMM-urile vor consi-
dera auditul ca fiind un element de stres pentru
activitatea lor. 

è Nimeni nu ştie cum va fi viitorul, dar cred că
noua tehnologie va crea noi oportunităţi pentru

IMM-uri. Cred că soluţiile IT pot reprezenta
uneltele pentru analizarea datelor, big data şi pot
sprijini IMM-urile să îşi reconsidere poziţia în ce
priveşte auditul. 

Vom avea posibilitatea să analizăm mai rapid şi mai
eficient raţionamentul profesional şi, cred că în

curând, vom asista la mari schimbări în piaţa audi-
tului. Profesia trebuie să fie deschisă şi să vadă ce
este nou în IT iar aceste evoluţii trebuie privite ca
fiind o şansă şi nu o barieră. (Krizstof Burnos)

În continuare, a doua sesiune în plen a avut ca
punct principal de discuţii: „Valenţe şi limite pri-
vind supravegherea auditului statutar prin
prisma prevederilor Directivei 2014/56/UE”.
S-au reunit la dezbateri Gerhard Ziegler, preşe-
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dinte şi Reiner Veidt, CEO Wirtschaftsprüfer -
kammer, Germania, Ciprian Teodor Mihăilescu,
preşedinte CAFR, Martin Manuzi, director regio-
nal, ICAEW, Hans van Damme, preşedintele gru-
pului de coordonare al Proiectului Common Content,
Steven Openshaw, Audit Partner, Deloitte
România, Andreea Monica Biota, Partner
PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. 

Pentru început Gerhard Ziegler a prezentat pe
scurt sistemul de supraveghere a profesiei din
Germania. 

Ca şi în cadrul primei sesiuni, discuţiile au fost in -
teractive, invitaţii răspunzând întrebărilor adresate
de Radu Soviani şi punctând principalele aspecte ale
temei centrale a acestei sesiuni de lucru.

1. Cum aţi explica în termeni foarte simpli suprave-
gherea auditului statutar şi necesitatea suprave-
gherii?

2. Care este relaţia dintre COESA (en: CEAOB) şi
organismele de supraveghere din statele membre
UE? Vom asista la o sinergie care va îmbunătăţi
calitatea în audit? 

3. Cum credeţi că ar trebui să arate relaţia dintre
organismele de supraveghere şi organismele pro-
fesionale?

4. Ce ar trebui să facă organismul de supraveghere
pentru a muta accentul de pe detectarea ulterioa-
ră a neconformităţilor misiunilor de audit – pe
prevenirea acestora?

5. Ce măsuri credeţi că ar fi eficiente şi vor duce la
o dezvoltare sustenabilă în viitor a auditului?

6. Comitetele de audit de la entităţile de interes
public (PIE) vor avea, printre altele, şi responsa-
bilitatea monitorizării şi supravegherii activităţii
de audit statutar la aceste entităţi. Care credeţi
că vor fi principalele provocări cu care se vor
confrunta?

7. Comitetele de audit – o obligaţie sau un benefi-
ciu real?

8. Care credeţi că vor fi principalele provocări cu
care se va confrunta noul organism de suprave-
ghere din România? Cum ar putea să le evite? 

Redăm un rezumat privind principalele aspecte dis-
cutate de participanţii la această sesiune.

è Supravegherea activităţii de audit este absolut
necesară întrucât membrii noştri desfăşoară o
activitate cu impact asupra interesului public.
Din acest punct de vedere directiva pe care am
transpus-o în legislaţia naţională aduce noutăţile
despre care am vorbit în sesiunea anterioară.
Modul în care vor evolua lucrurile vor contribui
la îmbunătăţirea activităţii de audit în România
şi, sunt convins că noul organism de supraveghe-
re va reuşi cât mai curând să îşi pună la punct
normele şi procedurile.

Am certitudinea că rolul supravegherii va fi unul
pozitiv, trebuie să le fim parteneri şi să lucrăm
împreună pentru binele profesiei, pentru interesul
public, astfel încât să contribuim la îmbunătăţirea
calităţii activităţii membrilor noştri care derulează
misiuni de audit statutar. În acelaşi timp, sper să
avem parte de o supraveghere profesionistă care să
lucreze cu organizaţia noastră pe bază de partene-
riat.

è Avem aşteptări înalte, întrucât este vorba de
componente foarte importante ale activităţii
noastre, care vor fi în sarcina organismului de
supraveghere. Într-adevăr, vor exista multe pro-
vocări în ce priveşte găsirea personalului adecvat
pentru desfăşurarea inspecţiilor la EIP, este
nevoie de oameni cu experienţă, care ştiu ce
anume să caute, să ştie ce anume trebuie să con-
ţină un dosar etc. Avem tot interesul ca activita-
tea de audit statutar să fie supravegheată în mod
corespunzător iar inspecţiile la EIP să înceapă să
se deruleze cât mai curând.

Sperăm ca ASPAAS să înceapă să-şi deruleze activi-
tatea cât mai repede pentru a intra în normalitate,
aşa cum s-a întâmplat în ţările europene care au
implementat acest noul model de supraveghere. 
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è Întotdeauna am considerat că rolul comitetului
de audit este foarte important în cadrul guver-
nanţei entităţilor. Mă bucur că am reuşit să aju-
tăm la profesionalizarea comitetului de audit în
România, întrucât pentru ţara noastră este un
concept puţin „exotic”. Încă nu există multe
comitete de audit implementate în companiile
româneşti, iar această implementare va repre-
zenta şi ea o provocare. Pe măsură ce comitetele
de audit vor fi implementate la EIP, colegii noştri
din profesie vor putea fi aleşi să facă parte din
acestea. Însă această oportunitate aduce şi obli-
gaţii în ce priveşte pregătirea adecvată pentru a
cunoaşte foarte bine entitatea în care vor activa,
business-ul entităţii respective, astfel încât să
înţeleagă riscurile cu care entitatea se poate con-
frunta. De asemenea, membrii comitetului trebu-
ie să ajute la gestionarea procesului de raportare
financiară, să contribuie la gestionarea relaţiei cu
Departamentul de audit intern. Din punctul meu
de vedere este un pas important înainte spre pro-

fesionalizarea, creşterea şi consolidarea calităţii
guvernanţei corporative în România. Pe măsura
trecerii timpului vom vedea cum rolul comitete-
lor de audit şi contribuţia pe care membrii noştri
o pot aduce la activitatea acestuia vor duce la
creşterea calităţii. De asemenea, comitetul de
audit va putea contribui la selectarea auditorului
şi va putea propune către AGA firma de audit
respectivă. În acest mod se va ştii exact ce trebu-
ie cerut de la auditorul financiar, se vor putea
vedea diferenţele de calitate, ce anume mai tre-
buie îndeplinit în ce priveşte transparenţa. În
opinia mea, toate aceste lucruri vor contribui, în
timp, la îmbunătăţirea activităţii membrilor

noştri, cu efecte benefice atât asupra entităţii res-
pective, cât şi asupra noastră ca organism profe-
sional, care va avea oameni mult mai bine pregă-
tiţi în mai multe domenii. (Ciprian Teodor
Mihăilescu) 

*

è Cred că organismele profesionale şi cele de
supraveghere ar trebui să aibă obiective comune
în ce priveşte calitatea auditului. Şi, de aceea tre-
buie să existe un parteneriat, este nevoie de o
relaţie bazată pe transparenţă, iar responsabilita-
tea este comună.

è Trebuie ca resursele să fie direcţionate către
aspectele cele mai importante, precum identifica-
rea riscurilor şi monitorizarea acestora. Referitor
la prevenţie, în acest parteneriat, corpul profe-
sional are un rol esenţial în pregătirea celor care
doresc să acceadă la profesie, în sprijinirea mem-
brilor prin sfaturi şi în modul de abordare a asi-
gurării calităţii. În concluzie, prevenţia nu poate
funcţiona fără pregătire. 

è Comitetul de audit este într-adevăr un nou con-
cept ca şi cel privind asigurarea calităţii iar aces-
te două elemente necesită o bună înţelegere din
partea corporaţiilor, a investitorilor, a reglemen-
tatorilor şi a corpurilor profesionale. Gândin-

du-ne la riscuri în contextul de fiecare zi, cred că
trebuie să creăm împreună cu guvernanţa corpo-
rativă o înţelegere a necesităţii existenţei comite-
telor de audit şi a tipurilor de abilităţi pe care
oamenii care formează acest comitet trebuie să le
deţină. (Martin Manuzi) 
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*

è În primul rând este şi o problemă de încredere:
dacă organismul de supraveghere constată că
mai mult de 50% dintre audituri sunt de calitate
scăzută? În această situaţie este posibil să reve-
nim la conceptul: putem avea încredere în audi-
tori? De aceea organismul de supraveghere tre-
buie să rămână critic, dar în mod obiectiv şi pro-
ductiv, pentru a crea beneficii pentru ambele
părţi. Astfel, dialogul este cel mai important ele-
ment pentru a merge înainte. 

Organismele de supraveghere ar trebui să înţeleagă
mai bine activitatea firmelor de audit pentru păstra-
rea calităţii, întrucât menţinerea calităţii este un
obiectiv primordial pentru aceste entităţi. 

è Dacă vorbim despre sancţiuni şi penalităţi, auto-
rităţile de supraveghere ar trebui să se concen-
treze mai mult pe discuţii cu organismele profe-
sionale asupra lucrurilor care pot fi îmbunătăţite,
decât să constate ulterior că există neconformi-
tăţi ale misiunilor de audit.

è Este nevoie de perspective noi, pentru că trebuie
să priveşti dincolo de ce ai de făcut ca auditor,
trebuie să ai în vedere multe alte aspecte. Cred că
aici trebuie avem o abordare nouă, pentru că,
acum multe activităţi/funcţii s-au mutat de la
management la comitetul de audit care trebuie
să controleze aceste activităţi. 

Ca să faci parte din comitetul de audit trebuie să ai
pregătirea adecvată, întrucât dacă nu eşti bine pre-
gătit pentru asta nu vei obţine rezultatele scontate.
Această activitate nu presupune doar studierea
situaţiilor financiare şi a diferitelor rapoarte şi de a

întocmi documente în beneficiul acţionariatului. Va
fi foarte mult de lucrat pentru că rolul comitetului de
audit nu se reduce doar la cele trei sau patru întâl-
niri anuale. (Hans van Damme)

*

è În Germania avem mai mult de 12 ani de expe-
rienţă în supravegherea entităţilor. În primul

rând, există o foarte clară împărţire a îndatoriri-
lor şi a responsabilităţilor între organismul de
supraveghere public şi corpurile profesionale.
Acest fapt îi ajută pe auditori să identifice clar
cerinţele şi competenţele. Nu în ultimul rând,
există în permanenţă un schimb de informaţii
privind supravegherea şi aspectele referitoare la
interpretarea unor rezultate. Toate acestea con-
tribuie la dezvoltarea continuă a profesiei şi a
sistemului de supraveghere în aceeaşi măsură.
(Reiner Veidt)

*

è Cu toţii suntem de acord că îmbunătăţirea per-
manentă a calităţii activităţii este un obiectiv
comun pentru reglementatori şi organismele
profesionale, pentru interesul public. Relaţia din-
tre organismele de supraveghere şi corpurile pro-
fesionale poate funcţiona în multe feluri, dar aici
vorbim despre relaţiile între oameni care lucrea-
ză, de nivelul educaţiei, al pregătirii şi al culturii
acestora şi acestea contează în primul rând.

è Priorităţile în transformarea auditului sunt lega-
te de o mai bună definire a riscului, este necesar
să ne concentrăm mai mult asupra a ceea ce
întreprinde clientul pentru a controla aceste ris-
curi. De aceea, consider că este mai importantă
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prevenţia decât constatarea ulterioară a efectelor
riscului neidentificat. 

è Cred că prima provocare pentru comitetele de
audit este legată de intenţiile acţionariatului. Vor
exista comitete de audit care nu vor putea con-

trola companiile şi acţionariatul. Provocarea va
veni acolo unde în comitetele de audit vor exista
persoane care să aibă pregătirea financiară nece-
sară pentru a înţelege auditul şi obiectivele şi, de
aceea va fi nevoie de încredere şi de energie pen-
tru ca astfel de oameni să facă diferenţa între
guvernanţa corporativă şi companii. Va dura
ceva timp, pentru că uneori anumite lucruri nu
vor fi posibile, întrucât intenţiile acţionariatului
pot fi diferite. Comitetele de audit tipice vor tre-
bui să se adapteze schimbărilor logistice, vor fi
multe provocări. Totul depinde de oameni, ca
indivizi, de acţionariat care va trebui să aleagă
persoanele potrivite în comitetul de audit.
Schimbarea comportamentului necesită timp şi,
asta chiar este o adevărată provocare. (Steven
Openshaw)

*

è Când vorbim despre supravegherea auditului
vorbim despre încredere. În contextul economic,
social, politic şi demografic în care operăm este
clar că tot mai mulţi utilizatori de informaţii
financiare şi-au exprimat îngrijorarea vizavi de
situaţiile financiare pe care le citesc. Tocmai pen-
tru aceasta, supravegherea vine pentru a adăuga
încredere că există calitate, informaţie relevantă
şi că întreaga misiune de audit s-a desfăşurat în
condiţii de independenţă şi de etică.

è Pornim de la premisa că supraveghem, nu con-
trolăm. Esenţial este ca, pentru început, organis-
mul de supraveghere să petreacă puţin timp pen-
tru a-şi planifica activităţile şi obiectivele. În ce
priveşte recrutarea şi pregătirea personalului
este nevoie de deschidere spre diversitate, pentru
că vorbim de calităţi şi experienţe diferite ale
oamenilor, în arii precum actuariat, evaluare, fis-
calitate adică toate ariile care sunt acoperite de
auditul financiar.

è Membrii comitetului de audit sunt plasaţi în
poziţia ideală pentru a pune întrebări dure
managementului. Asta pentru că un comitet de
audit organizat şi care funcţionează corect, este
independent faţă de management, nu are obiecti-
ve financiare şi, în consecinţă, nu are un interes
într-o anumită acţiune a managementului.
Comitetul de audit este interesat doar ca mana-
gementul să îşi îndeplinească obiectivele pentru
care a fost numit. Consider că existenţa unui
comitet de audit va creşte inclusiv calitatea audi-
tului extern pentru că un auditor extern are obli-
gaţia, conform standardelor de audit, să comuni-
ce cu cei responsabili cu guvernanţa. Comitetul
de audit creează premisele pentru o comunicare
mult mai fluentă şi mult mai bună, în situaţiile
sensibile, cu auditorul extern. 

Comitetul de audit nu se preocupă numai de partea
financiară, ci şi de modul în care se abordează riscu-
rile la care este supusă compania, aspectele de 
business şi asta creează un cadru optim pentru pro-
gresul entităţii. (Andreea Monica Biota)

*

16

Al V-lea Congres al Profesiei de Auditor Financiar din România



Ca o concluzie generală asupra discuţiilor privind
noul sistem de supraveghere, Ciprian Teodor
Mihăilescu a spus: 

„Supravegherea, indiferent de formă, va exista şi
asta este un lucru necesar. Important este cum este
aplicată, cum este pusă în practică. Este nevoie ca
profesiile să încerce să se coaguleze atât la nivel
intern, cât şi internaţional pentru a putea face faţă
acestor schimbări pe care le aduce noul sistem de
supraveghere. 

Important este ca toate activităţile să conducă la
creşterea încrederii opiniei publice în ceea ce facem
pentru a ne păstra relevanţa în viitor şi pentru a
rămâne acolo unde trebuie să fim, în topul elitei
profesiei contabile.” 

După cele două sesiuni în plen, lucrările
Congresului s-au desfăşurat în cadrul a patru ate-
liere profesionale astfel:

Atelierul 1 – „Integritate şi independenţă –
prezent şi perspective în contextul
socio-economic actual”. 

Moderatori Ana Dincă, membru al Comisiei de
Auditori Statutari a CAFR şi conf. univ. dr.
Daniel Botez, auditor financiar.

Temele prezentate şi discutate în cadrul atelierului
au fost:

1. „Înţelegerea costului operaţional în sectorul
combaterii spălării banilor şi reacţia instituţii-
lor financiare” – Chrisol de Assis Correia,

Director, Market Planning, LexisNexis Risk
Solutions.

2. „Controlul financiar intern în funcţie de depar-
tament, auditul financiar intern şi monitoriza-
rea în cadrul autorităţilor federale (în sectorul
public al economiei), în Rusia, la momentul
actual” – Dmitry Yakovenko – preşedinte,
Institutul Naţional al Profesioniştilor Contabili,
Managerilor Financiari şi Economiştilor din
Federaţia Rusă.

3. „Independenţa auditorului în misiunile de asi-
gurare – cerinţele reglementărilor europene” –
Vasile Bulata, Senior Audit Partner, BDO
Audit SRL. 

4. „Modificările Directivei 2011/16/UE din
perspec tiva auditorilor financiari şi a Codului
etic al IFAC” – Dănuţ Schwartz, Managing
Partner, RSM România SRL.

5. „Cultura organizaţională în auditul financiar” –
ec. drd. Isabela Dragomir, Universitatea din
Craiova.

6. „Un drept contabil care face apel la raţionamen-
tul profesional: o ameninţare sau o oportunitate
pentru profesia contabilă?” – Alain Burlaud,
membru al Proiectului Common Content,
Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii, Paris.

7. „Probleme de etică în scandaluri financiare
recente” – conf. univ. dr. Daniel Botez, auditor
financiar.

8. „Provocările auditorilor din Lituania: a accele-
ra, a frâna sau a menţine echidistanţa?” –
Aurelija Lauruševičiūtė, CEO, Camera
Auditorilor din Lituania.

Atelierul 2 – „Experienţe şi exigenţe pri-
vind auditul statutar în România”

Moderatori: prof. univ. dr. Maria Manolescu,
auditor financiar de onoare, prof. univ. dr.
Tatiana Dănescu, auditor financiar.

Temele prezentate şi discutate au fost:

1. „Impactul regulamentului UE privind auditul
statutar al entităţilor de interes public” – Oana
Laura Buhăescu, director, Audit/
Manufacturing/Assurance, Deloitte România.

2. „Documentaţia – măsură a calităţii misiunii de
audit financiar” – Alexandra Mutulescu,
Audit Assistant Manager, Soter Audit SRL.
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3. „Impactul opiniei de audit în percepţia investito-
rilor – rezultate empirice pe B.V.B.” – lect. univ.
dr. Ioan Ovidiu Spătăcean, Universitatea
„Petru Maior”, Tg. Mureş.

4. „Diferenţa dintre evaluarea contabilă şi cea fis-
cală şi colaborarea cu auditorul financiar” –
Adrian Vascu, prim-vicepreşedinte UPLR.

5. „Evaluarea în spaţiul temporal a activelor în
contextul auditului statutar” – Alexandru
Teodor Coracioni, Altrix Consulting SRL.

6. „Rapoartele de audit la societăţile pe piaţa de
capital, la un an de la aplicarea ISA 700-720” –
conf. univ. dr. Mirela Păunescu, auditor finan-
ciar.

7. „Implicaţiile raportării integrate asupra auditu-
lui financiar” – Gabriela Alina Făniţă, direc-
tor, PKF Finconta SRL.

8. „Abordarea serviciilor de due diligence de către
auditorul financiar, în contextul fuziunilor şi
achiziţiilor” – Luminiţa Ristea, Managing 
partner, Nexia CRG Audit SRL.

Atelierul 3 – „Riscurile în audit şi raporta-
rea financiară în contextul provocări-
lor actuale”

Moderatori: dr. Ciprian Teodor Mihăilescu,
preşedintele CAFR, Martin Manuzi, director
regional ICAEW, conf. univ. dr. Mirela
Păunescu, auditor financiar.

Temele prezentate şi discutate au fost:

1. „Comitetele de audit din Europa Centrală şi de
Est în faţa schimbării” – Martin Manuzi,
director regional ICAEW.

2. „Impactul IFRS 16 – Contracte de leasing asu-
pra raportărilor financiare şi riscurilor de
audit” – Cristina Gabriela Guţu, Manager,
Advisory Head of KPMG Training Academy,
KPMG Audit SRL.

3. „Inteligenţa artificială, tehnologia blockchain şi
monedele virtuale – riscuri specifice de audit” –
conf. univ. dr. Mirela Păunescu, auditor finan-
ciar.

4. „Riscurile IT – În responsabilitatea cui?” – Vlad
Bălan, Manager, Deloitte Audit SRL.

5. „Riscurile induse de atacurile cibernetice asupra
activităţii de audit financiar” – prof. univ. dr.
Gheorghe Popescu, auditor financiar.

6. „Impactul Regulamentului de Protecţie a
Datelor cu Caracter Personal în Misiunea de
Audit” – Andrei Stan, Partner, Moore Stephens
KSC. 

7. „Riscurile generate de sistemul IT asupra misiu-
nilor de audit” – lect. univ. dr. Sorin Vînătoru,
Universitatea din Craiova.

8. „Cum pot fi diminuate riscurile în auditul intern
printr-un management adecvat?” – Mircea
Poenaru, auditor financiar.

9. „Tranzacţiile cu părţi afiliate – riscuri şi respon-
sabilităţi pentru trinomul guvernanţă, manage-
ment şi auditor financiar” – Marian
Anghelache, Focus Audit SRL.

7. „Frauda – rezultatele sondajului Ernst&Young
din 2017 şi metode de combatere a acesteia” –
Irina Chiriac, Senior Manager, Ernst&Young
Assurance Services.
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Atelierul 4 – „Auditul financiar la IMM-uri
– între oportunitate şi necesitate”

Moderatori: prof. univ. dr. Ana Morariu, preşe-
dintele Comitetului Ştiinţific al Congresului, audi-
tor financiar de onoare, dr. Clemente Kiss,
Direc tor for Regulatory Affairs, Audit, KPMG
România.

Temele prezentate şi discutate au fost:

1. „Profesia de auditor financiar – experienţe, 
exigenţe şi provocări actuale” – Christopher
Arnold, Head of SME/SMP and Reaserch, 
IFAC. 

2. „Auditul la IMM-uri – între oportunitate şi nece-
sitate” – Robert Stenhouse, vicepreşedinte
ACCA.

3. „Beneficiile extinderii activităţii de audit pentru
IMM-uri” – Madeline-Dalila Alexander,
Audit Partner, Deloitte Audit SRL.

4. „Analiza independenţei auditorului financiar în
spaţiul eticii profesionale” – Florin Epure,
Audit Partner, Audit One SRL.

5. „Auditul IMM-urilor – între oportunitate şi nece-
sitate”- Paul Thomson, director EFAA.

6. „Cum se realizează auditarea IMM-urilor: aspec-
te problematice şi posibilităţi de soluţionare” –
Hilde Blomme, Deputy CEO, Accountancy
Europe.

7. „Auditarea IMM-urilor: surmontarea dificultăţi-
lor pentru îmbunătăţirea calităţii” – Chilea
Ella Cristina, Mazars România SRL.

8. „Situaţia IMM-urilor din România 2013-2016” –
Mirela Burlacu, Business Developer, Keysfin
SRL.

9. „Auditul – între oportunitate şi necesitate” –
Benoît Vanderstichelen, secretar general
FIDEF.

10. „Auditul financiar pe domenii specializate –
provocări, oportunităţi şi limite pentru IMM-
uri” – prof. univ. dr. Ana Morariu, preşedintele
Comitetului Ştiinţific al Congresului, auditor
financiar de onoare.

11. „Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la
oportunitate” – dr. Clemente Kiss, Direc tor for
Regulatory Affairs, Audit, KPMG România.

Lucrările prezentate în cadrul celor patru ateliere se
găsesc publicate pe site-ul CAFR la următorul link:
https://congres.cafr.ro/ateliere/.

Lucrările Congresului s-au încheiat în cadrul unei
sesiuni în plen, în care conf. univ. dr. Gheorghe
Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului şi
dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedintele
Camerei, au declarat:

„Ţin să îi felicit pe toţi participanţii la Congres, pre-
cum şi pe cei care au prezentat lucrări în ateliere.
Au fost discuţii foarte interesante şi, cred că pe vii-
tor, vom avea multe de rezolvat. 

Sesiunea de închidere 
a lucrărilor Congresului
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Avem asigurări de la ministrul finanţelor, Ionuţ
Mişa, că vom beneficia şi în continuare de sprijinul
Ministerului Finanţelor Publice în legătură cu
elaborarea legislaţiei secundare şi referitor la
funcţionarea ASPAAS. Dorim o conlucrare
fructuoasă cu MFP, pe un făgaş normal, şi sunt
convins că va fi o relaţie de normalitate. Nu în
ultimul rând, îmi doresc ca profesia noastră să
devină partenerul mediului de afaceri şi al
instituţiilor publice.”, a spus conf. univ. dr.
Gheorghe Ialomiţianu.

„Felicit Comitetul de organizare şi, în mod special,
Comitetul ştiinţific pentru efortul depus în
selectarea temelor, care s-au dovedit de foarte mare
interes şi consider că rezultatele acestui Congres
sunt unele bune. De asemenea, sunt deosebit de
încântat de participarea şi implicarea partenerilor
noştri din străinătate şi am convingerea că, prin
participarea personalităţilor marcante ale profesiei
atât din România, cât şi din străinătate, şi
următorul Congres va reprezenta un eveniment cu
un înalt grad de profesionalism.”, a menţionat dr.
Ciprian Teodor Mihăilescu în încheiere.

„Întregul Congres – temele alese şi modul în care
au fost abordate, precum şi aria participanţilor – a
fost profund impresionant. Este clar faptul că pla-
nificarea evenimentului s-a bazat pe o reflecţie
minuţioasă – şi aş dori să felicit întregul Consiliu
CAFR pentru asta. 

Sper că sunteţi mulţumiţi cu toţii de rezultat. Un
astfel de profesionalism cu siguranţă va menţine
Camera într-o poziţie bună pentru provocările ine-
vitabile ce se prefigurează – şi, trebuie să adaug, şi
pentru oportunităţi.

Sunt conştient că o asemenea iniţiativă impresio-
nantă precum Congresul vostru, necesită multă
dăruire şi muncă. Colegii din executivul CAFR sunt
absolut de primă clasă – şi le transmit sincerele
mele mulţumiri. Spun asta nu numai legat de plani-
ficarea şi desfăşurarea evenimentului, dar şi cât
priveşte calda lor ospitalitate. 

A fost pur şi simplu o plăcere să mă aflu la
Bucureşti în acest context.”

Martin Manuzi,
director regional ICAEW

Impresii despre Congres
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„Avem cuvinte de cea mai înaltă apreciere pentru
subiectul Congresului, care a fost de actualitate şi
relevant pentru profesia de auditor. A fost o
dezbatere dinamică şi constructivă, iar 
organizarea evenimentului a fost la cel mai înalt
nivel.

Suntem în continuare deschişi pentru continuarea
bunelor relaţii de colaborare dintre organismele
noastre profesionale.”

Krzysztof Burnos – 
preşedinte 

Barbara Misterska-Dragan – 
vicepreşedinte, PIBR Polonia

„Vă mulţumim pentru organizarea impecabilă a
acestui eveniment şi pentru ospitalitatea
remarcabilă de care ne-am bucurat la Bucureşti.
Suntem încântaţi să continuăm şi în viitor
colaborarea dintre organizaţiile noastre în
beneficiul profesiei.”

Benoît Vanderstichelen 
secretar general FIDEF

„Mulţumim organizatorilor atât pentru temele
abordate în cadrul evenimentului, cât şi pentru
ospitalitatea de care aţi dat dovadă. Ne dorim în
continuare menţinerea şi dezvoltarea
parteneriatului dintre profesiile din Lituania şi
România.”

Aurelija Lauruševičiūtė
director, Camera Auditorilor 

din Lituania

Temele de strictă actualitate abordate, în special cele
cu privire la noutăţile aduse profesiei de Directiva
Europeană 56/2014 de modificare a auditului, dez-
bătute în cadrul lucrărilor Congresului, au captat
atenţia mass media. 

Drept urmare, pentru a informa publicul interesat,
dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedintele 
Camerei împreună cu conf. univ. dr. Gheorghe

Captură: B1TV

Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului au
fost invitaţi în studioul B1TV, pentru o discuta des-
pre noutăţile şi provocările profesiei cu jurnalistul
Radu Soviani.

Înregistrarea emisiunii se poate viziona accesând
următorul link: https://www.youtube.com/
watch?v=_684pJx2hck

De asemenea, al V-lea Congres al Profesiei de
Auditor Financiar din România a constituit un
subiect interesant şi pentru presa de specialitate
mass-media print – „Bursa” şi „Curierul Naţional”,
precum şi pentru varianta on-line, din care exempli-
ficăm publicaţiile: 

„Curierul Naţional” – http://www.curierulnatio -
nal.ro/Eve niment/2017-11-09/Schimbarile+fun -
damentale+in+privinta+auditului+financiar%2C+an
alizate+la+Congresul+Profesiei+de+Auditor+Financ
iar+din+Romania); „Amos News” –
http://www.amosnews.ro/schimbarile-fundamenta-
le-privinta-auditului-financiar-au-fost-analizate-la-
bucuresti-cadrul-2017-11; „Ziare pe net” –
https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/schimbarile-fun-
damentale-in-privinta-auditului-financiar-au-fost-
analizate-la-bucuresti-in-cadrul-congresului-profe-
siei-de-auditor-financiar-din-romania-
5640075.html; „Ultimele ştiri” – http://www.ultime-
le-stiri.eu/articol/schimbarile-fundamentale-in-pri-
vinta-auditului-financiar-analizate-la-congresul-pro-
fesiei-de-auditor-financiar-din-romania/3689787;
„Revista Patronatelor” – https://www.revista-patro-
natelor.ro/, blogul Radu Soviani –
https://soviani.com/.

A consemnat,
Cristina Radu

Ecouri 
în mass-media
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Ce reprezintă 
contabilitatea 
operaţiunilor între 
părţi afiliate?
Contabilitatea operaţiunilor între
părţi afiliate („intercompany”,
„ICO”) se referă la procesarea
şi contabilizarea acţiunilor
financiare interne şi a eveni-
mentelor care au impact asupra
entităţilor dintr-un grup. ICO
poate include vânzări de produse
şi servicii, împărţirea comisioa-
nelor, alocarea costurilor, rede-
venţe, şi acţiuni financiare. Este o
zonă extinsă care, chiar dacă îşi
are rădăcinile în contabilitate, are
impact asupra multor alte funcţii,
inclusiv impozite, trezorerie, şi
financiar.

è O companie de producţie care
se confruntă cu o investigaţie
internaţională, cu referire la
transferuri de numerar
efectuate pentru optimizare
fiscală;

è O societate de Asigurări tre-
buie să-şi refacă rezultatul
financiar ca rezultat al eşe-
cului în a elimina anumite

operaţiuni intercompany cu
dobânda variabilă;

è Din cauza deficienţelor
controlului intern asupra
operaţiunilor intercompany,
într-o entitate a fost permisă
supraestimarea frauduloasă a
valorii stocurilor, aspect care
a condus nu numai la amenzi
din partea organismelor de
control, ci şi la două acţiuni
în instanţă;

è Contabilizarea defectuoa-
să a operaţiunilor intercom-
pany, în cadrul unei companii
de exploatare ţiţei, a condus
la necesitatea refacerii situa-
ţiilor financiare, urmată de o
acţiune în instanţă iniţiată de
investitori, fiind acuzată de
inducerea în eroare a acesto-
ra, în legătură cu efectivitatea
controlului intern din cadrul
entităţii.

Ce stă „ascuns sub
patul” organizaţiei
dumneavoastră?
Evoluţia este neliniştitoare. Tot
mai multe entităţi au dificultăţi

din ce în ce mai mari, cu impact
asupra costurilor financiare
reale, ca rezultat al unor prac-
tici incorecte sau insuficien-
te privitor la contabilitatea inter-
company. Motivele variază între
consolidarea în creştere a indus-
triei, până la creşterea globaliză-
rii, şi sistemele de furnizare inte-
grate. Dar, în parte, problemele
sunt un produs al unei continui
negări şi neglijări. De ani
buni, ICO i s-a dat o importanţă
minoră şi simplistă, mentalitatea
fiind că este ceva „ce se netuieş-
te”, iar dificultăţile sunt ascunse
sub pat. De aceea, şi pentru că,
consecinţele se intensifică, entită-
ţile ar putea considera că este
cazul să rezolve dezordinea.

Înţelegerea 
esenţei problemei
Astăzi organizaţiile sunt mult mai
complexe decât erau acum câţi-
va zeci de ani. În plus, au de a
face cu o competiţie mai acer-
bă, pe de o parte, şi cu regle-
mentări mai stricte, pe de altă
parte. Multe companii şi-au
extins semnificativ amprenta
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globală, creând valori multina-
ţionale interconectate, care 
generează un volum imens de
operaţiuni ICO. Activităţile în 
ţări diverse au generat şi nevoia
de a respecta reglementări şi
politici fiscale specifice ţărilor
respective.

ICO a fost complicată şi mai mult
de consolidarea industriei, în
care jucătorii puternici i-au eli-
minat pe competitorii mai slabi,
adesea moştenind sisteme finan-
ciare, planuri de conturi şi proce-
se contabile heterogene, cu fieca-
re nouă achiziţie. Mai mult, cu
cât entităţile se dezvoltă, cu atât
mai mult introduc centre de
servicii centralizate, fapt ce
duce la creşterea operaţiunilor
interco procesate.

Astăzi, în cazul corporaţiilor mul-
tinaţionale mari, volumul opera-
ţiunilor interco fac ca vânzările
externe să pară nişte pitici, câteo-
dată factorul fiind de 10 sau mai
mare. De fapt, conform unor
rapoarte, în jur de 80% din
comerţul global are loc între
structurile valorice ale marilor
organizaţii globale.

La acestea se adaugă presiuni
suplimentare: proliferarea glo-
bală a reglementărilor contabile
şi fiscale a fost însoţită de creşte-
rea constrângerilor, entităţile
sunt obligate să realizeze închi-
deri financiare mai eficiente,
pentru a respecta termenele de
raportare în grup şi cele solicitate
de controlul intern.

În acest sens, companiile trebuie
să aibă o abordare holistică şi
preventivă, în care principalii
interesaţi – contabilitate, fiscali-
tate, trezorerie – îşi dau mâna
pentru a crea o viziune pentru
viitor referitor la ICO, de la
guvernanţă la raportare.

Nici o funcţie 
nu este izolată
Abordarea colaborării între
funcţii este un pas în corectarea
erorilor trecute. De exemplu, o
entitate poate să finalizeze cu
succes eliminarea creanţelor şi
obligaţiilor ICO, un obiectiv
important în raportarea financia-
ră. Totuşi, la nivel legal, ar putea
rămâne unele excepţii şi clasifi-
cări eronate, cu anumite implica-
ţii fiscale. Astfel, dezordinea este
doar amestecată, nu şi rezolvată.

Există trei funcţiuni majore
cu impact asupra ICO şi anume:

è Contabilitatea: Funcţia con-
tabilă se concentrează pe con-
tabilizare şi raportare.
Riscurile implicate de o con-
tabilizare improprie a ICO
ar putea fi:
– Impact negativ asupra

reputaţiei, valorii la Bursă,
valoarea acţiunilor;

– Eventuale slăbiciuni ale
controlului intern ar putea
fi evidenţiate cu ocazia
unui audit;

– Insuficienţa transparenţei
şi a controlului ar putea
genera oportunităţi pentru
însuşirea ilegală a active-
lor, permiţând unor profe-
sionişti fără scrupule să
mascheze ieşirea activelor
din companie către furni-
zori sau conturi fictive.

è Fiscalitatea: Funcţia fiscală
are în atenţie poziţia financia-
ră a entităţii. Repartizarea
eronată a profiturilor între
ţări se poate concretiza în
dobânzi, penalităţi şi afecta-
rea reputaţiei. Multinaţio na -
lele au trebuit să se adapteze
cerinţelor de raportare din
fiecare ţară membră a UE.
Legislaţia prevede ca entita-

tea – mamă finală dintr-un
grup să întocmească o bază
de date globală, pe ţări, pe an
financiar, într-un format
prestabilit, împreună cu o
listă a entităţilor pe ţări de
reşedinţă şi prezentarea acti-
vităţilor acestora. Astfel, le
este facil entităţilor de regle-
mentare să identifice situaţii-
le financiare individuale din
fiecare ţară.

è Trezoreria: În această funcţie
sunt primite detalii privind
tranzacţiile comerciale ICO şi
se coordonează compensa-
rea facturilor ICO şi deconta-
rea acestora. Tot aici se coor-
donează şi finanţarea ICO,
lichiditatea globală şi expune-
rea la variaţia cursului de
schimb. Poziţii ICO rămase
neînchise pot genera nu doar
diferenţe de curs necontabili-
zate, dar, mai mult, ieşiri de
numerar din punct de vedere
fiscal.

Este momentul
pentru igienizarea ICO
Pregătirea oamenilor să lucreze
după aceleaşi reguli şi echipa-
rea lor pentru a regla dezordinea
ICO, implică existenţa unei
viziuni unice pentru viitor.
Pentru a contura acest viitor este
nevoie de o structură gândită
pe o perspectivă holistică şi care
să înglobeze fiecare aspect al
ICO, de la guvernanţă la raporta-
re. Avantajul acestei structuri
ajută vizualizarea ICO ca fiind un
proces interconectat, interde-
pendent, de la un capăt la altul,
atunci când este împărţit în ele-
mente componente pentru a fi
coordonate. Pentru a aborda
aceste componente ale procesu-
lui, este necesară o abordare care
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implică atât practici de conduce-
re, cât şi paşii de urmat pentru
adoptarea lor.

Lucrarea de faţă prezintă o struc-
tură compusă din şapte ele-
mente ce include consideraţii
relevante specifice contabilităţii,
fiscalităţii, trezoreriei, legal, 
business, asociate cu tranzacţiile
ICO.

Practicile de conducere asociate
tratează slăbiciunile specific
ICO, inclusiv insuficienta sau
slaba utilizare a tehnologiei, pro-
cese nestandardizate, precum şi
dificultăţi în a compara tranzac-
ţiile şi a reconcilia conturile.

Guvernanţa şi politicile
Pentru a fi efectiv, ICO trebuie
să înceapă cu politici globale
standardizate pentru zonele
critice, cum ar fi bazele de date şi
planul contabil, preţurile de
transfer, şi metodele de alocare.
Marile companii deţin un centru
de excelenţă care supraveghea-
ză contabilizarea, fiscalitatea, şi
trezoreria, servind ca resursă
pentru standardizarea globală şi
rezolvarea problemelor ICO. 

Stabilirea Preţurilor ICO
Sunt adoptate politici globale
de stabilire a preţurilor, inte-
grate la nivel de tranzacţii şi
detaliate analitic. Funcţiile finan-
ciar şi fiscal sunt puternic impli-
cate, pentru a determina valori
de piaţă corecte.

Managementul 
Bazelor de Date 
Bazele de date sunt coordonate
din centrul de excelenţă pen-
tru a se conforma cerinţelor con-
tabile, fiscale şi de business. În
cazul tranzacţiilor integrate 
fluxurile între platforme au pla-
nuri de conturi comune, peste

care se suprapun capabilităţi de
raportare integrate, care sunt
conforme cu cerinţele fiscale, sta-
tutare şi financiare. Partenerii de
tranzacţionare sunt bine eviden-
ţiaţi şi controlaţi, permiţând
tranzacţiilor să fie izolate pentru
eliminare şi raportare. 

Managementul 
tranzacţiilor
Tranzacţiile ICO sunt inventa-
riate şi clasificate în funcţie
de tipul lor. Procedurile şi fluxul
sunt standardizate în funcţie
de tipul tranzacţiilor, pentru o
procesare eficientă şi o raportare
normalizată. Tranzacţiile între
entităţi înglobează tehnologie
precum rutine de aprobare şi

rezolvarea conflictelor. Alocările
între entităţi şi costurile de asis-
tenţă centralizată urmează meto-
de standardizate şi folosesc vehi-
cule de calcul standardizate pen-
tru consistenţa şi eficienţa
procesului. La final, se foloseşte
adesea pragul de semnificaţie
pentru a raţionaliza volumul
tranzacţiilor.

Compensarea 
şi decontarea 
Sunt esenţiale pentru funcţia de
trezorerie. Pentru a fi efective în
această zonă, entităţile au nevoie
de acorduri de decontare
multilaterale bazate pe o strate-
gie clară privind managementul
lichidităţilor. Practicile de vârf
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din domeniu includ decontarea
dinamică, automată, compen-
sând tranzacţiile iniţiale în balan-
ţele locale, o strategie care stabi-
leşte când decontarea se face în
numerar, precum şi operaţiunile
contabile.

Reconcilierea 
şi eliminarea 
În general, este zona cea mai
mare consumatoare de timp
şi resurse pentru funcţia de
contabilitate, în mod deosebit
atunci când sunt insuficiente con -
troale preventive. În cazul entită-
ţilor cu procese ICO avansate, îm -
perecherea, reconcilierea, elimi-
narea, inclusiv compensarea sol-
durilor iniţiale, se face automat.

Raportarea internă 
şi externă
Raportarea este importantă
pentru toate cele trei funcţii.
Entităţile care excelează în dome-
niu au sisteme automatizate şi
integrate privind raportarea şi
analiza în funcţiunile contabile,
fiscale, statutare şi de reglemen-
tare. De asemenea, sistemele
oferă vizibilitate, putând particu-
lariza informaţiile oferite după
nevoile cititorului, cu o minimă
intervenţie manuală.

Cu toate sistemele disponibile
care automatizează şi integrează
procesul ICO, doar tehnologia
singură nu este răspunsul. Chiar
în cazul resurselor sofisticate,
bazate pe sisteme financiare per-
formante, ICO nu a stat niciodată
la baza proiectării sistemelor.
Conturarea unei abordări inter-
funcţiuni, alocarea misiuni-
lor şi responsabilităţilor,
care se bazează pe procese
clar delimitate, sunt elemente
critice pentru succesul iniţiative-
lor ICO. 

Acum este momentul 
curăţeniei 
Din ce în ce mai multe organizaţii
fac eforturi în a gestiona progra-
mul ICO, care de multe ori este
ineficient din cauza procese-
lor şi a sistemelor care au
fost abordate pe bucăţi şi
neglijate în timp. A nega acest
aspect nu face decât să crească
dezordinea, expunând entitatea
la serioase riscuri. Întrucât com-
plexitatea ICO este în creştere şi
consecinţele abordării ei greşite
par a fi şi ele în creştere, condu-
cerea financiară are nevoie de o
abordare nouă şi articulată a
acestei probleme ignorată multă
vreme. 

Câteva aprecieri 
privind misiunea de
audit din perspectiva
tranzacţiilor între 
părţi afiliate
Din perspectiva auditorului, tran-
zacţiile ICO prezintă două
aspecte distincte, dar care nu
se exclud: prezentarea adecvată
şi identificarea fraudei. Astfel,
prezentarea naturii şi a valorii
tranzacţiilor ICO este necesară
pentru înţelegerea corectă a
situaţiilor financiare.

Sursa procedurilor aplicate:

è Posibilitatea utilizării de către
conducere a unei părţi afiliate
ca vehicul de fraudare;

è Standardele de audit sunt
orientate mai mult către pre-
zentare, decât către fraudă –
frauda este mai degrabă
o excepţie decât o regulă;

è În absenţa unei evidenţe des-
pre contrariu, tranzacţiile
între părţi afiliate nu trebuie
să fie considerate în afara
cursului normal al operaţiu-
nilor;

è Atenţia trebuie plasată şi asu-
pra faptului că fondul unei
anumite tranzacţii poate 
să difere semnificativ de
forma ei.

Aspecte fundamentale ce trebuie
avute în vedere:

è Structura afacerii şi stilul de
operare pot fi uneori inten-
ţionat concepute pentru a
ascunde tranzacţiile cu părţi
afiliate.

è Auditorul trebuie să evalue-
ze controlul asupra acţiu-
nilor conducerii şi rolul pe
care îl au diversele compo-
nente în derularea afacerilor.
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Factorii următori trebuie consi-
deraţi ca motivanţi în iniţierea
tranzacţiilor între părţi afiliate
(factori de risc):

è Insuficienţa capitalului sau
nevoia de împrumuturi pen-
tru a continua afacerea;

è Conducerea are o urgentă
deschidere către înregistrarea
de venituri pentru a susţine
valorizarea stocului;

è Previziunile sunt mult prea
optimiste;

è Entitatea este dependentă de
unul sau câteva produse,
clienţi sau tranzacţii pentru a
avea succes;

è Obiectul de activitate are ca
element specific o evoluţie în
scădere, cu multe exemple de
afaceri cu probleme;

è Capacitatea de producţie este
excedentară;

è Sunt înregistrate multiple liti-
gii, în special între terţi impli-
caţi şi conducere;

è Riscul unei deprecieri semni-
ficative, întrucât entitatea îşi
derulează activitatea într-un
sector de tehnologie înaltă.

è Cerinţa Standardelor de a
prezenta tranzacţiile semnifi-
cative cu părţi afiliate şi
aspecte privind controlul
deţinut;

è Situaţii financiare potenţial
deformate sau care să derute-
ze cititorul, în absenţa unei
prezentări adecvate;

è Situaţii de raportări financia-
re frauduloase şi însuşire ile-
gală de active, favorizate de
utilizarea unei părţi afiliate
neprezentate.

è Tranzacţiile cu entităţi afiliate
nu sunt uşor de identificat –
spre exemplu, o serie de vân-
zări în cursul normal al acti-
vităţii, individual nesemnifi-
cative, ar putea fi efectuate cu
o entitate afiliată care, per
total, ar putea fi importante;

è Deşi se pot face şi altfel de
proceduri, auditorul se
bazează în primul rând
pe conducere şi pe princi-
palii acţionari pentru a iden-
tifica părţile afiliate şi tran-
zacţiile cu acestea;

è Aceste tranzacţii ar putea să
nu fie uşor de monitorizat de
controlul intern.

Tranzacţii cu părţi afiliate sunt
considerate ca atare, chiar dacă
acestora nu li se dă o recunoaş-
tere contabilă – de exemplu, o
entitate poate primi de la o parte
afiliată servicii gratuite, fără a
înregistra recepţionarea acestora.

În măsura în care sunt potenţial
identificate entităţi şi tranzacţii
cu părţi afiliate, ce nu sunt pre-
zentate de conducere, trebuie
să fim atenţi la posibilitatea exis-
tenţei unei fraude.

Doar existenţa entităţilor afiliate
şi a tranzacţiilor cu aceste enti-
tăţi, nu este în mod necesar
indicaţia unui risc crescut de
audit. Totuşi, auditorul trebuie
să ia în considerare posibilitatea
ca acest tip de tranzacţii să fie
motivate de dorinţa de a creşte
veniturile raportate, sau de a
îmbunătăţi poziţia financiară, sau
de a frauda.

Printre măsuri, Security
Exchange Commission („SEC”) a
solicitat firmelor şi auditorilor să
extindă prezentarea politicilor
contabile critice sau acele „trei

până la cinci” situaţii contabile
care cer o analiză specială sau
implică procese de estimare com-
plexe.

Raportarea riscului – 
O soluţie pentru auditori 
şi investitori? Este ea
agreată de raportori?
Între utilizatori, cei ce întocmesc
şi consultant, este din ce în ce
mai agreată ideea că, raportarea
riscului trebuie să cunoască o
îmbunătăţire; cu cât raportarea
riscului este mai bună, cu atât
mai bună este guvernanţa.
Rămâne de văzut unde este echi-
librul între cât ar dori să vadă
investitorii şi utilizatorii, şi ceea
ce organizaţiile vor să prezinte.
În mod special, organizaţiile sunt
refractare în a prezenta orice
aspect care le-ar slăbi poziţia
concurenţială sau în a discuta
în detaliu riscurile pe care le
întrevăd, în măsura în care acest
lucru ar alarma pe cei interesaţi
(în special finanţatorii). Cel mai
adesea rezultatul este un raport
clişeu, ce prezintă riscuri generi-
ce şi nu serveşte nimănui. 

Evoluţie
Riscurile, modul în care sunt
controlate şi prezentate de către
corporaţii, au fost continuu
observate în ultimii ani. La înce-
putul anilor 2000, o serie de
eşecuri suferite de corporaţii de
mare calibru şi incidente care au
afectat imaginea unor mărci de
renume au crescut interesul în
raportarea riscurilor. Criza
financiară din perioada
2008-2010 a făcut ca problema
să fie în topul subiectelor pe
agendele de lucru ale reglemen-
tatorilor şi investitorilor.

Important:

Dificil:
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Ca istoric, SEC a solicitat com-
paniilor listate, încă din anii
‘70, să prezinte riscurile cărora
trebuie să le facă faţă. În
Europa, în 2003 şi apoi în
2013, conform Directivei
2013/34/EU (“accounting
directive”), companiile trebuie
să prezinte riscurile atât în rapor-
tul intern, cât şi în cel anual.
Ţările membre ale UE au trebuit
să transpună prevederile directi-
vei în legislaţia naţională. În
Marea Britanie, Financial
Reporting Council a propus în
2013 o abordare mai integrată a
raportării riscului, legând
managementul riscului de
controlul intern şi continui-
tatea activităţii. În măsura în
care schimbările în Corporate
Governance Code vor fi confir-
mate, directorilor li se va reco-
manda ca în raportul anual să
facă o evaluare severă a principa-
lelor riscuri cu care se confruntă
compania şi să explice cum aces-
te riscuri sunt gestionate şi ate-
nuate. 

Mulţi utilizatori cred că raporta-
rea riscului s-a îmbunătăţit după
manifestarea crizei, în timp ce
alţii sunt de părere că încă mai
sunt multe de făcut. Oricum, o
parte din urmările crizei este şi
creşterea profilului managemen-
tului riscului şi a raportării, în
măsura în care aceste aspecte pot
fi discutate pe larg şi deschis.
De asemenea, este agreat faptul
că mişcarea în continuare a
lucrurilor implică o schimbare în
atitudine.

Cum prezentăm aspectele
de risc în rapoarte
Câteva principii sunt expuse în
continuare (băncile sunt prin-
tre primele care aplică aces-
te principii):

è Prezentarea trebuie să fie
clară, echilibrată şi inteligibi-
lă;

è Prezentarea trebuie să fie
cuprinzătoare şi să includă
toate activităţile şi riscurile
entităţii;

è Prezentarea trebuie să conţi-
nă informaţii relevante;

è Prezentarea trebuie să arate
cum îşi gestionează entitatea
riscurile;

è Prezentarea trebuie să fie
consistentă în timp;

è Prezentarea trebuie să fie
comparabilă între companiile
din acelaşi sector;

è Prezentarea trebuie făcută la
timp.

Atât cei ce întocmesc rapoartele,
cât şi cei care le folosesc fac dis-
tincţie între diferite tipuri de
audienţă a rapoartelor riscului.
Astfel, în timp ce investitorii
instituţionali acordă o mai mare
importanţă prezentării riscurilor,
investitorii mai mici încă nu-i
cunosc avantajele. Este foarte
dificil pentru organizaţii să deci-
dă câtă informaţie să prezinte şi
felul în care să o prezinte.
Totodată, entităţile sunt preocu-
pate de modul în care vor perce-
pe investitorii această informaţie.
Uneori companiile consideră că
dacă există mai multă informaţie
despre riscuri, atunci există per-
cepţia unui risc mărit.

Ce se întâmplă cu 
raportările riscului astăzi?
Analiştii s-au dovedit a fi cei
mai critici, fiind cei care au susţi-
nut că prea multe rapoarte sunt:

è Prea generale;

è Prea blânde;

è Prea prolixe;

è Părtinitoare către pozitiv.

În plus, ele nu reuşesc să prezinte
informaţii specifice – cum ar fi
cele calitative – care sunt de folos
utilizatorilor.

Principala îngrijorare pe care o
văd unele corporaţii este aceea
că, entităţile nu văd în raportările
riscului decât încă un exerciţiu de
bifare a unor căsuţe. Trebuie să
fim atenţi la faptul că aceste
raportări nu trebuie să satis-
facă un proces ci, gestionarea
riscului este folosită efectiv ca un
mod de a diferenţia afacerile.

Cum ar trebui să arate 
un raport al riscurilor?
Analiştii şi consultanţii şi-ar dori
ca raportarea riscurilor să:

è Identifice riscurile cheie pe
care compania le are de
gestionat;

è Explice de ce conducerea con-
sideră că acestea sunt impor-
tante;

è Explice ce face conducerea
pentru a diminua aceste ris-
curi;

è Identifice riscuri noi sau
emergente;

è Explice cum conducerea face
evaluarea riscurilor pe par-
cursul anului.

O întrebare fundamentală la care
ar trebui să răspundă raportarea
riscurilor: „Poate vreodată un

Dacă companiile sunt rezer-
vate în a explica în detaliu ris-
curile la care trebuie să facă
faţă, auditorii şi investitorii
au responsabilitatea de a cere
explicaţii atunci când identifi-
că acest punct de vedere din
partea conducerii.
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raport al riscurilor să ajute,
atrăgând atenţia asupra riscu-
rilor unor evenimente de tip
«Lebăda Neagră» rare, dar
catastrofice”? În practică, în timp
ce analiştii argumentează că
încercarea de a cuantifica impac-
tul financiar al unui dezastru, ar
fi util, cei care întocmesc raportul
sunt, înţelegem, rezervaţi.

Ar fi de dorit ca intervenţia
regulatorului să fie în sensul
stimulării, mai degrabă, a unor
niveluri comparabile de pre-
zentare pe entităţi. Ar putea fi un
mare pas înainte obligarea enti-
tăţilor de a prezenta în raport
toate informaţiile relevante des-
pre risc, într-o secţiune struc-
turată, consolidată, eliminân-

du-se posibilitatea ca aceastea să
se piardă în interiorul raportului.

În acest sens, există acordul
comun că IIRC (“Internaţional
Integrated Report Council”) este
bine plasat să îmbunătăţească
Raportarea riscurilor. Chiar dacă
la nivel guvernamental şi de
reglementare există fără îndoială
dorinţa de a susţine raportarea
riscurilor, iniţiativa investitori-
lor şi cea privată pare a avea
mai mult succes întrucât, prin
definiţie, reglementarea trebuie
să fie mai detaliată.

Există şi păreri care consideră că
riscurile trebuie discutate separat
de raportarea integrată. Este
chiar mai important ca riscurile
să aibă propriul lor capitol, mai

degrabă decât să fie parte a unui
narativ mai extins. 

Raportarea Integrată –
un demers util
IIRC este o coaliţie globală de
reglementatori, investitori, com-
panii, iniţiatori de standard, pro-
fesii contabile, ONG-uri. Coaliţia
promovează comunicarea, referi-
tor la crearea de valoare, ca fiind
pasul următor în evoluţia rapor-
tării organizaţiilor.

IIRC are misiunea de a stabili
raportarea integrată şi de a o
gândi ca normă a practicilor de
business, în sectoarele privat şi
public.
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În faza de tranziţie 2014-2017
obiectivul este de a obţine un
accept semnificativ pentru adop-
tarea mai devreme a cadrului de
raportare integrată.

Raportarea integrată accentuează
modalitatea în care organizaţia
gândeşte, planifică şi raportează
istoria afacerilor lor.

Paşi complementari
raportărilor parcurşi 
în UE 
Directiva UE 2016/1164
În data de 12 iulie 2016, a fost
adoptată Directiva (UE)
2016/1164 a Consiliului
European de stabilire a normelor
împotriva practicilor de evitare a
obligaţiilor fiscale care au inci-
denţă directă asupra funcţionării
pieţei interne. Directiva va aduce
o serie de noutăţi pentru fiscali-
tatea din România, cea mai
importantă fiind introducerea
regulilor de impozitare a
societăţilor străine controla-
te (en. controlled foreign compa-
nies). Termenul de transpunere a
acestor prevederi în legislaţia
naţională este data de 31 decem-
brie 2018.

În linii mari, o societate străină
controlată reprezintă o entitate
înregistrată şi care desfăşoară
activităţi într-o jurisdicţie sau
ţară diferită de cea în care este
rezidentă societatea deţinătoare
sau care o controlează. Scopul
noilor reguli de impozitare care
vor fi implementate ca urmare a
adoptării directivei este
împiedicarea evitării impozitului
pe profit de către societăţile
rezidente prin devierea
veniturilor către filiale/sucursale
situate în ţări cu un nivel redus
de impozitare.

România a susţinut măsurile de
combatere a evaziunii fiscale la
Consiliul miniştrilor de finanţe
din Uniunea Europeană
(ECOFIN) şi adoptarea unei
directive în acest scop, cu termen
de implementare pentru statele
membre finalul anului 2019.

Schimbarea sistemului
actual de reguli privind
TVA intracomunitar
Pierre Moscovici, comisar
european pentru Afaceri
Economice şi Financiare, Taxe şi
Vămi, propune în luarea sa de
cuvânt din octombrie 2017
„schimbarea fundamentală a sis-
temului actual de reguli privind
TVA, schimbare care vizează
impozitarea vânzărilor de
bunuri dintr-o ţară membră a
UE în alta în acelaşi mod în care
mărfurile sunt vândute în inte-
riorul statelor membre”.

Comisarul Moscovici a anunţat
că va încerca să obţină acordul
statelor membre asupra a patru
principii în baza cărora să func-
ţioneze în viitor „o zonă unică
europeană” în materia taxei pe
valoare adăugată, şi anume:

Combaterea fraudei

TVA va fi percepută pentru
comerţul transfrontalier între
întreprinderi. În prezent, comer-
ţul transfrontalier este exceptat

de la plata TVA, generând o lacu-
nă pe care companiile lipsite de
scrupule o folosesc pentru a
colecta TVA, apoi dispar fără să
trimită banii către guvern.

One Stop Shop

Va fi mai simplu pentru compa-
niile care vând bunuri peste gra-
niţe să îşi onoreze obligaţiile în
materie de TVA în sistemul „One
Stop Shop”. Comercianţii vor
putea face declaraţii şi plăţi utili-
zând un singur portal online în
limba lor proprie şi în conformi-
tate cu aceleaşi reguli şi formate
administrative ca în ţara lor de
origine. 

O mai mare consistenţă

O trecere către principiul „desti-
naţie”, în care suma finală a TVA
este plătită întotdeauna statului
membru în care se găseşte consu-
matorul final şi se percepe la rata
stabilită de statul membru res-
pectiv. 

Mai puţină birocraţie

Simplificarea regulilor de factu-
rare, care să permită vânzătorilor
să elibereze facturi în conformi-
tate cu regulile din propria ţară
chiar şi atunci când tranzacţiile
sunt transfrontaliere. Companiile
nu vor mai trebui să pregătească
o listă de tranzacţii transfronta-
liere pentru autoritatea lor fiscală
(aşa-numita „declaraţie recapitu-
lativă”). u
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Introducere
Activitatea de audit intern în
entităţile publice este asigurată
de compartimentele de audit
intern care reprezintă structuri
funcţionale organizate în subor-
dinea directă a conducătorului
entităţii publice. 

În exercitarea responsabilităţilor,
compartimentele de audit public
intern au ca principală atribuţie
efectuarea de misiuni de audit
public intern în cadrul cărora
evaluează dacă sistemele de
management financiar şi control
ale entităţii publice sunt transpa-
rente şi conforme cu normele de
legalitate, regularitate, economi-
citate, eficienţă şi eficacitate. 

Pentru a îşi atinge aceste obiecti-
ve, auditul public intern proce-
dează la evaluarea riscurilor aso-
ciate activităţilor/acţiunilor audi-
tabile, stabilirea riscurilor ridica-
te sau necontrolate în mod sufi-
cient de entitate şi planificarea şi
realizarea de testări în aceste
zone în vederea identificării con-
troalelor interne care nu există
sau, există dar nu funcţionează în
mod corespunzător, precum şi

formularea de recomandări în
vederea corectării acestor defi-
cienţe şi/sau îmbunătăţirii activi-
tăţilor/acţiunilor.

Activitatea de audit este regle-
mentată prin Legea nr. 672 din
19 decembrie 2002 privind audi-
tul public intern, cu modificările
şi completările ulterioare şi H.G.
nr. 1086/2013 pentru aprobarea
Normelor generale privind exer-
citarea activităţii de audit public
intern. 

1. Evaluarea riscurilor
de către auditul public
intern
În accepţiunea generală, audito-
rul intern are rol activ în imple-
mentarea procesului de gestiona-
re a riscurilor, prin furnizarea de
asigurare şi acordare de consilie-
re. Auditorii interni deşi au rol
activ în implementarea şi gestio-
narea dispozitivelor de control al
riscurilor şi aplicarea proceselor
de management al riscurilor, ace-
ştia nu trebuie să îşi asume res-
ponsabilităţi în procesul de
management al riscurilor.

În aceste condiţii, se constată că,
rolul auditului intern în procesul
de management al riscurilor este
din ce în ce mai complex, ca
urmare a tendinţei de recunoaş-
tere a managementului riscurilor
ca un sistem-cheie din cadrul
entităţilor publice.

Evaluarea riscurilor are la bază
probabilitatea de apariţie şi
impactul riscului.

Procesul de evaluare a riscurilor,
efectuat de auditorii interni, pre-
supune parcurgerea următoarelor
etape:

A. Identificarea activităţi-
lor/operaţiilor auditabile
Se realizează prin detalierea acti-
vităţilor în operaţii succesive,
prin descrierea procesului, de la
iniţierea şi până la realizarea lui.
În practică stabilirea obiectelor
auditabile se realizează prin ana-
liza cadrului legislativ, respectiv:
organigrama, R.O.F.-ul, normele
metodologice de aplicare a cadru-
lui normativ care reglementează
activitatea, fişele posturilor, pro-
cedurile, circuitul documentelor,
pista de audit, diagrama de circu-
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laţie, decizii, circulare, instruc-
ţiuni şi altele, în vederea identifi-
cării tuturor operaţiilor compo-
nente ale activităţilor auditate.

Identificarea riscurilor aso-
ciate activităţilor/operaţiilor
se face prin evaluarea operaţiilor
auditabile identificate, determi-
narea controalelor interne aştep-
tate şi, în funcţie de aceasta,
determinarea riscurilor.
Identificarea riscurilor presupu-
ne identificarea tuturor eveni-
mentelor, interne şi externe, care
pot afecta pozitiv sau negativ rea-
lizarea activităţilor auditabile.
Identificarea ricurilor presupune
următoarele:

a) identificarea iniţială a riscuri-
lor, caracteristică entităţilor
care nu şi-au identificat ante-
rior riscurile;

b) identificarea riscurilor în con-
diţiile în care entităţile publi-
ce au implementat un proces
de management al riscurilor.

În faza de identificare a riscurilor
pot apărea situaţii în funcţie de
care riscurile vor fi sau nu
cuprinse în auditare, astfel :

è operaţii la care controalele
interne sunt stabilite şi func-
ţionează, caz în care riscurile
sunt minime, fiind posibil
chiar să nu fie avute în vedere
la analiză;

è operaţii la care controalele
interne sunt stabilite, dar nu
funcţionează, caz în care ris-
curile prezintă importanţă şi
trebuie luate în analiză;

è operaţii la care controalele
interne nu sunt stabilite, dar
funcţionează, caz în care se
recomandă formalizarea lor
prin proceduri de lucru;

è operaţii la care controalele
interne nu sunt stabilite şi

nici nu funcţionează, caz în
care riscurile sunt majore şi
vor fi avute în vedere, în mod
obligatoriu, în analiza riscuri-
lor. 

Auditul intern foloseşte pentru
identificarea riscului o serie de
metode de audit cum ar fi: ches -
tionare, liste cu întrebări, metode
de analiză cantitative şi calitative,
precum şi tehnici de audit: inter-
vievarea responsabililor, grupuri-
le focus, comparaţii, grupări sau
verificări.

B. Analiza riscurilor 
Are în vedere componentele ris-
cului, probabilitatea de apariţie,
respectiv condiţiile care-l favori-
zează şi impactul riscului, respec-
tiv consecinţa în cazul materiali-
zării riscului. Obiectivele princi-
pale ale acestei faze constau în a
cuantifica probabilităţile de apa-
riţie şi mărimea pierderilor pro-
duse de factorii de risc.
Rezultatele sunt măsurate pe
baza unei matrice de analiză a
riscurilor.

În procesul de evaluare a riscuri-
lor, auditul intern realizează o
analiză a riscurilor semnificative
din cadrul entităţii asociate
obiectivelor stabilite, face o apre-
ciere a capacităţii sistemului de
control intern/managerial de a
preveni manifestarea riscurilor şi
stabileşte riscurile semnificative
şi necontrolate în mod adecvat de
către entitate.

Evaluarea riscurilor depinde de
probabilitatea de apariţie a aces-
tora şi de gravitatea consecinţelor
în cazul manifestării riscului, res-
pectiv impactul riscului şi utili-
zează ca instrumente criteriile de
apreciere a riscurilor. Aceste cri-
terii trebuie să acopere obiective-
le, în cadrul cărora riscul a fost
asociat, din punct de vedere al

conformităţii şi performanţei.
Procesul de evaluare a riscurilor
cuprinde atât evaluarea riscurilor
inerente, existente înainte de
implementarea măsurilor de con-
trol, cât şi riscurile reziduale,
rezultate după implementarea
măsurilor de control.

Evaluarea riscurilor se realizea-
ză prin aprecierea probabilităţii
de materializare a riscurilor şi
aprecierea impactului riscului în
situaţia materializării acestuia şi
clasarea acestora pe trei nivele.

a. Aprecierea probabilităţii
reprezintă un element calita-
tiv şi se realizează prin eva-
luarea posibilităţii de apariţie
a riscurilor, prin luarea în
considerare a factorilor de
incidenţă calitativi specifici
contextului în care sunt defi-
nite şi realizate obiectivele.
Aceasta se poate exprima pe o
scală valorică, pe trei niveluri
astfel: probabilitate mică,
probabilitate medie şi proba-
bilitate mare. 

b. Aprecierea impactului
reprezintă un element canti-
tativ şi se realizează prin eva-
luarea efectelor riscului, în
cazul în care acesta s-ar
materializa, prin luarea în
considerare a factorilor canti-
tativi specifici naturii finan-
ciare a contextului de realiza-
re a obiectivelor. Aceasta se
poate exprima pe o scală
valorică, pe trei niveluri ast-
fel: impact scăzut, impact
moderat şi impact ridicat. 

C. Stabilirea punctajului
total al riscului
Punctajul total al riscului se sta-
bileşte ca produs dintre probabi-
litatea şi impactul riscului, con-
form formulei: 
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PT= P x I, 

unde: PT = punctajul total al ris-
cului 

P = probabilitate 
I = impact 

Pentru stabilirea punctajului
total al riscului se foloseşte
următoarea matrice: 

În funcţie de rezultatele obţinute
în urma procesului de măsurare a
riscului, proces aplicat pentru
toate riscurile cu care organizaţia
se confruntă şi care afectează
realizarea obiectivelor, se proce-
dează la încadrarea acestora în:
riscuri mari, riscuri medii şi ris-

curi mici astfel:

è pentru PT = 1 sau 2, riscul
este mic, tolerabil şi nu nece-
sită măsuri de control; 

è pentru PT = 3 sau 4, riscul
este mediu, tolerarea este
ridicată şi necesită măsuri de
control pe termen
mediu/lung;

è pentru PT = 6 sau 9, riscul
este ridicat, intolerabil, nece-
sită măsuri de control urgen-
te. 

Informaţiile colectate se sinteti-
zează cu ajutorul unor instru-
mente de lucru formalizate
(documente) prevăzute de H.G.
nr. 1086/2013 pentru aprobarea
Normelor generale privind exer-
citarea activităţii de audit public
intern.
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2. Evaluarea iniţială 
a controlului intern şi
stabilirea obiectivelor
misiunii de audit 
public intern
Evaluarea iniţială a controlului
intern se realizează pe baza ches -
tionarului de control intern
precum şi a documentelor
existente la dosarul permanent şi
are rolul de a identifica existenţa
controalelor interne pentru
fiecare activitate/acţiune
auditabilă.

Chestionarul de control intern
permite, prin intermediul între-
bărilor formulate şi al răspunsu-
rilor primite, identificarea activi-
tăţilor de control intern instituite
de management şi aprecierea
funcţionalităţii acestora.

Evaluarea iniţială a controlului
intern presupune parcurgerea
următoarelor etape:

a) determinarea modalităţilor de
funcţionare a fiecărei activi-
tăţi/acţiuni identificate;

b) identificarea controalelor in -
terne existente, pe baza ches -
tionarului de control intern şi
a documentelor colectate;

c) stabilirea controalelor interne
aşteptate pentru fiecare activi-
tate/acţiune şi risc identificat;

d) stabilirea conformităţii con-
trolului intern.

Evaluarea iniţială a controlului
intern are în vedere riscurile aso-
ciate activităţilor/acţiunilor audi-
tabile şi presupune identificarea
şi analiza controalelor interne
implementate de entitate pentru
gestionarea acestor riscuri cu
scopul de a descoperi eventualele
zone în care există semnale că
acesta nu există, nu funcţionează
sau funcţionează neadecvat.
Aceasta prezintă sintetic rezulta-
tul evaluării iniţiale a controlului
intern pentru fiecare activitate/

acţi une auditabilă. Pentru evalu -
area iniţială a controlului in tern
se utilizează o scală pe trei nive-
luri astfel: control intern con-
form, control intern parţial con-
form şi control intern neconform.

Rezultatul evaluării controlului
intern se concretizează prin ela-
borarea formularului „Evaluarea
iniţială a controlului intern şi sta-
bilirea obiectivelor de audit” care
cuprinde obiectivele şi activităţi-
le/acţiunile selectate, în mod
obligatoriu, în vederea auditării,
astfel:

a) activităţile/acţiunile cu riscu-
rile de nivel ridicat, indiferent
de rezultatul evaluării contro-
lului intern;

b) activităţile/acţiunile cu riscu-
rile de nivel mediu şi controa-
lele interne parţial conforme
sau neconforme;

c) activităţile/acţiunile cu riscuri
mici şi controale interne
neconforme.
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Concluzii:

Au fost selectate pentru auditare
următoarele:

Obiectivul: Verificarea modului
de respectare a prevederilor lega-
le privind organizarea şi ţinerea
evidenţei contabile: 

è Întocmirea şi completarea
registrelor contabile obligato-
rii;

è Întocmirea şi completarea
documentelor financiar con-
tabile;

è Înregistrarea în contabilitate
a operaţiunilor de trezorerie;

è Stabilirea, urmărirea şi evi-

denţierea în contabilitate a
datoriilor şi a creanţelor;

è Înregistrarea în contabilitate
a veniturilor şi cheltuielilor;

è Înregistrarea în contabilitate
a operaţiunilor referitoare la
active fixe, obiecte de inven-
tar şi materiale;

è Realizarea confruntărilor
periodice a datelor din evi-
denţa contabilă a stocurilor
cu cele din evidenţa tehnic-
operativă;

è Sistemul informatic în evi-
denţa contabilă.

Obiectivul: Concordanţa situa-
ţiilor financiare cu cadrul de

raportare financiară aplicabil
entităţii publice:

è Întocmirea balanţelor de veri-
ficare contabile;

è Evaluarea la încheierea exer-
ciţiului financiar a elemente-
lor de activ şi de pasiv de
natura datoriilor;

è Închiderea conturilor conta-
bile;

è Finalizarea execuţiei bugeta-
re;

è Elaborarea şi depunerea
situaţiei financiare (trimes-
trială sau anuală) şi a anexe-
lor acesteia.
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Concluzii finale
Un sistem de control
intern/managerial implementat,
existenţa şi utilizarea proceduri-
lor formalizate pot preveni mate-
rializarea riscurilor. Atitudinea
pozitivă a conducerii şi persona-
lului faţă de controlul
intern/managerial, existând
preocupare de a anticipa şi înlă-
tura problemele semnalate, con-
duc, de asemenea, la conformita-
tea sistemului de control intern
al entităţii. 

Totodată, un sistem de control
intern conform presupune ca
procesul de management al ris-
cului să asigure identificarea ris-
curilor, evaluarea lor, stabilirea
măsurilor de gestionare a riscuri-
lor şi monitorizarea eficacităţii
acestora. 

Auditul public intern sprijină
conducătorul entităţii publice în
identificarea şi evaluarea riscuri-

lor şi contribuie la îmbunătăţirea
sistemului de control
intern/managerial. u
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De aproape două decenii, diferite
scandaluri din lumea afacerilor
ţin trează atenţia investitorilor, a
analiştilor financiari, a cercetăto-
rilor şi a multor altora. Aceste
scandaluri au la bază teme diferi-
te de discuţie, precum falsificarea
unor produse, calitatea slabă a
unor bunuri de lux, hărţuirea
sexuală sau pierderea sau distru-
gerea unor documente importan-
te. În demersul nostru suntem
interesaţi de acele scandaluri
care au ca obiect prezentarea
unor informaţii financiare erona-
te, care au condus la prăbuşirea
unor corporaţii mari şi care au
influenţat destinele multor per-
soane. Majoritatea dintre ele au
afectat esenţial, în sens negativ,
pieţele financiare şi au condus la
întrebări serioase privind capaci-
tatea corporaţiilor de a utiliza efi-
cient şi corect banii investitorilor.
S-a ajuns până la punerea la
îndoială a bazelor sistemului eco-
nomic, în general. 

Pierduţi în studierea circumstan-
ţelor de piaţă care au făcut posi-
bile aceste situaţii şi în multitudi-
nea calculelor privind efectele
dezastruoase asupra multor per-
soane, analiştii au studiat mai
puţin aspectele legate de atitudi-
nea etică (sau, mai bine spus, ati-
tudinea lipsită de etică) a persoa-
nelor care aveau responsabilita-
tea să ia decizii, în sensul ca
aceste erori să nu se producă.

Conform unei definiţii de largă
circulaţie, scandalurile financiare
(en. accounting scandals) sunt
scandaluri în lumea afacerilor
care apar din manipularea inten-
ţionată a situaţiilor financiare
prin prezentarea unor informaţii
nereale de către persoanele res-
ponsabile în mod executiv cu
acestea. Aceste informaţii înşelă-
toare presupun, de obicei, meto-
de complexe de utilizare sau
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Probleme 
de etică 
în scandaluri
financiare
recente

De mai mulţi ani, scandaluri financiare importante se
manifestă în mediul de afaceri, în ciuda unor măsuri
menite să le prevină. Multe dintre ele se referă la pre-
zentarea unor informaţii financiare distorsionate, în
scopul creării unor avantaje individuale sau de grup.
În aceste scandaluri sunt implicaţi profesioniştii con-
tabili care întocmesc aceste informaţii, precum şi cei
care le auditează.

Atitudinea lor este în legătură directă cu aspectele
legate de etică.  Circumstanţele care îi determină pe
aceştia să evite cerinţele de independenţă şi obiectivi-
tate ţin de educaţia lor generală, dar şi de educaţia
contabilă şi, în mod particular, de educaţia privind
etica profesională. Dar comportamentul acestora este
influenţat şi de câteva caracteristici ale naturii
umane.  

Considerăm că referirea permanentă la cerinţele de
etică reprezintă una din măsurile esenţiale care pot
conduce la reducerea şi eliminarea raportărilor finan-
ciare înşelătoare.

Conf. univ. dr. Daniel BOTEZ
Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău



direcţionare incorectă a fonduri-
lor, profituri nereale, cheltuieli
nereale, evaluarea incorectă a
activelor sau neraportarea dato-
riilor. 

Din această definiţie se constată
că scandalurile financiare se pro-
duc ca urmare a unor fapte care
constituie fraude. La rădăcina
multor scandaluri se află practici-
le de contabilitate creativă.
Aceasta presupune aplicarea
standardelor contabile urmând
litera acestora, dar deviind spre
spiritul lor atunci când este nevo-
ie de raţionamente, urmărind
interesul companiei. Utilizarea
acestor tehnici este normală atâta
timp cât nu devine inovativă sau
agresivă, abătându-se prea mult
de la spiritul standardelor. În
acest caz, contabilitatea creativă
poate deveni cu uşurinţă fraudă. 

Conform unei clasificări interna-
ţionale, cele mai mari zece scan-
daluri financiare în perioada
1998 – 2009 au fost următoarele:

è Waste Management, 1998 

è Enron, 2001

è World Com, 2002 

è Tyco, 2002 

è Healthsouth, 2003

è Freddie Mac, 2003

è American International
Group, 2005

è Lehman Brothers, 2008

è Bernie Madoff, 2008

è Satyam, 2009

În 2002, atunci când a promulgat
celebra lege Sarbanes-Oxley, pre-
şedintele George W. Bush a
făcut următoarea remarcă :
„Sfârşitul standardelor slabe şi
al profiturilor false este aici. (en.
The end of low standards and
false profit is over)”. Se observă

că scandaluri importante, printre
care şi cel care a dat startul crizei
începute în anul 2008, s-au
manifestat după acest discurs. 

Din discuţiile purtate în mediul
profesional, au rezultat cinci
forme majore de fraudare a situa-
ţiilor financiare:

è Venituri (profituri) fictive -
ENRON;

è Diferenţe temporale;

è Ascunderea datoriilor şi chel-
tuielilor  - WORLDCOM;

è Prezentări incorecte;

è Evaluarea incorectă a active-
lor  - PARMALAT;

Trebuie să spunem că orice frau-
dă are ca suport una sau mai
multe manopere efectuate de
către persoane care ştiu ce fac, au
intenţia să facă şi urmăresc un
rezultat care le aduce avantaje
personale. Aceste acţiuni, care
conduc la prezentarea unor infor-
maţii financiare distorsionate,
presupun implicarea directă a
profesioniştilor contabili care
întocmesc aceste informaţii, pre-
cum şi implicarea celor care le
auditează. 

În domeniul profesiei contabile,
apelul la cerinţele de etică este
subînţeles. Ce circumstanţe ar
putea să creeze probleme de
etică, adică să conducă la atitu-
dini ale profesioniştilor contabili
care să le pună la îndoială com-
portamentul etic? Acestea sunt
prezentate în Codul etic al profe-
sioniştilor contabili, elaborat şi
publicat de IFAC (International
Federation of Accountants). Nu
toate pun în discuţie acţiuni frau-
duloase sau intenţia de a încălca
cerinţele de etică. 

Un exemplu de circumstanţă este
interesul propriu. Orice persoa-
nă, în majoritatea situaţiilor, îşi

urmăreşte interesul. Profesio -
niştii contabili se pot afla, uneori,
în situaţia unor conflicte de inte-
rese, atunci când interesele clien-
ţilor cu privire la un anumit
subiect sunt divergente sau când
interesele profesionistului conta-
bil nu sunt aceleaşi cu cele ale
clientului său. Pot interveni, de
asemenea, interese financiare ale
profesionistului în legătură cu un
client de audit.

Un alt exemplu poate fi încălca-
rea cerinţelor de independenţă şi
obiectivitate. Este greu de crezut
că un profesionist nu îşi dă
seama când începe să nu se mai
raporteze la limitările legate de
menţinere a independenţei. 

De asemenea, în activitatea sa,
un profesionist contabil poate
efectua raţionamente profesiona-
le neadecvate. Pot fi luate în dis-
cuţie mai multe cauze, cum ar fi
lipsa de experienţă, de profesio-
nalism, dar şi raţionamente dic-
tate de interese.

Un factor important este şi pier-
derea sensibilităţii etice din cauza
obişnuinţei sau inerenţei, rezul-
tate dintr-o perioadă prea lungă
de colaborare cu un client. De
aceea, pentru misiunile de audit
statutar, sunt prevăzute cerinţe
de rotaţie a personalului implicat
în acestea.

Mai pot fi aduse în discuţie con-
ducerea greşită a misiunilor şi
lipsa culturii profesionale, eşecul
în gestionarea ameninţărilor la
adresa independenţei şi obiectivi-
tăţii, lipsa de competenţă şi lipsa
de organizare.  

Un rol esenţial în formarea unui
profesionist contabil îl are educa-
ţia profesională, în general, şi
educaţia etică, în special. În
cadrul programelor de formare
profesională continuă, organis-
mele profesionale trebuie să

41Anul 6 - 4/2017

Probleme de etică 



includă în tematicile de pregătire
şi elemente de educaţie care să
urmărească obiective legate de
etică, cum ar fi:

è Raportarea educaţiei contabi-
le la problemele de etică;

è Recunoaşterea problemelor
din contabilitate care au
implicaţii de natură etică;

è Dezvoltarea unui simţ al obli-
gaţiei morale sau responsabi-
lităţii;

è Dezvoltarea aptitudinilor
necesare pentru a înţelege
conflictele de etică şi dilemele
de etică;

è Învăţarea şi înţelegerea incer-
titudinilor din profesia conta-
bilă;

è Determinarea schimbărilor în
comportamentul etic;

è Aprecierea şi înţelegerea isto-
riei şi structurii tuturor
aspectelor eticii în profesia

contabilă şi relaţia lor cu
aspectele generale ale eticii.

Totuşi, de ce greşesc profesioni-
ştii contabili şi auditorii, în spe-
cial? Problema reală nu este
corupţia conştientă ci prejudeca-
ta neintenţionată. Unele erori
sunt, fără dubii, rezultatul frau-
dei, dar a atribui multe erori
corupţiei deliberate ar însemna
să considerăm că profesia conta-
bilă este plină de escroci – o con-
cluzie despre care nu numai con-
tabilii ci şi cei care lucrează cu
aceştia ştiu că nu este adevărată. 

Problema principală este vulne-
rabilitatea la prejudecăţi şi păreri
preconcepute. Natura subiectivă
a contabilităţii şi relaţia riguroasă
între firmele de contabilitate şi
clienţi conduc la situaţia că şi cei
mai oneşti şi meticuloşi auditori
pot, neintenţionat, să accepte
informaţii distorsionate care să
mascheze poziţia financiară a
companiei. Scandaluri importan-

te, precum Enron – Arthur
Andersen, pot avea la bază, mai
degrabă, o serie de raţionamente
preconcepute neintenţionate
decât un program criminal deli-
berat.

Comportamentul profesionistului
contabil are la bază o premisă
generală: dorinţele umane sunt
influenţate puternic de modul în
care interpretăm informaţia, deci
dacă suntem motivaţi să avem o
concluzie, de regulă, o avem.
Profesioniştii contabili par imuni
la prejudecăţi deoarece lucrează
cu cifre şi sunt ghidaţi de stan-
darde clare. Cu toate acestea
auditul corporativ este un teren
fertil pentru prejudecăţi.

Ce factori influenţează comporta-
mentul profesional? Să trecem în
revistă câţiva:

è Ambiguitate - Informaţia
contabilă este stabilită prin
interpretare ceea ce creează
prejudecăţi. Auditorii şi clien-

42

Idei, sugestii, experienţe



ţii au deseori răspunsuri dife-
rite la probleme de bază: ce
este o investiţie; ce este o
cheltuială; cum se recunosc
veniturile. În încercarea de a
justifica auditul la ENRON, 
J. Berardino, a menţionat:
„Mulţi cred despre contabili-
tate că este o ştiinţă. Este
mai mult o artă.”. Suntem de
acord, dar depinde în ce fel îşi
foloseşte profesionistul conta-
bil talentul.

è Ataşament - Există o moti-
vaţie de afaceri puternică
pentru a rămâne în graţiile
clienţilor. Companiile conce-
diază auditorii care furnizea-
ză opinii nefavorabile, iar
carierele individuale ale audi-
torilor depind de anumiţi
clienţi. Ataşamentul produce
prejudecăţi.

è Aprobare - Auditorii aprobă
raţionamentele unei persoane
din firma client, există o ten-
dinţă de a aproba.

Suplimentar acestor factori, exis-
tă şi trei elemente ale naturii
umane care influenţează compor-
tamentul profesionistului conta-
bil:

è Familiaritate – îi este mai
aproape firma decât investito-
rii;

è Continuitate – consecinţa
imediată a unui raport critic
poate fi pierderea clientului;

è Escaladare – o concesie
aduce după sine multe altele.

După anul 2010, alte scandaluri
financiare importante au confir-
mat că soluţiile sunt departe de a
fi găsite şi aplicate. Fără preten-
ţia de a stabili o ierarhie, dăm
câteva exemple, cu menţionarea
auditorilor şi a problemelor con-
statate:

è Kinross Gold, 2010 -  KPMG -
supraevaluarea valorii active-
lor;

è Lehman Brothers, 2010 -
Ernst & Young - neraportare
Repo;

è Sino-Forest Corporation,
2011 - Ernst & Young – sche-
ma Ponzi;

è Autonomy Corporation, 2012
– Deloitte & Touche – majo-
rarea valorii companiei;

è Penn West Exploration,
2012-2014 – KPMG – supra-
evaluarea profiturilor;

è Toshiba, 2015 - Ernst &
Young - supraevaluarea profi-
turilor.

Satyam - Companie fondată în
1987, a devenit companie publică
în 1992 şi a ajuns în 2008 să
cuprindă 66 de ţări şi 52.000 de
angajaţi, listată la NYSE în 2001
şi la UNESCO în 2008.

În anul 2009 s-a constatat că
angajaţii erau doar 40.000 şi că,
lunar, erau plătiţi 13.000 de
angajaţi inexistenţi. 

Administratorul Raju a utilizat
banii investitorilor pentru
afacerile de familie, a alunecat
afacerile spre două companii
proprii, fără permisiunea
investitorilor, nu a plătit
împrumuturile şi a creat debitori
falşi. Întrucât nu mai putea
gestiona golul din bilanţ şi deja
un avertizor dăduse un semnal,
în ianuarie 2009, Raju a
mărturisit frauda. Ante rior, între
2001 şi 2003, Satyam mai fusese
acuzată de fraude. 

S-a constatat că auditorul
Satyam, PwC, a făcut o serie de
greşeli: nu a confirmat indepen-
dent soldurile la bănci, în special
la depozitele fixe; au fost încălca-
te diferite protocoale; nu a verifi-
cat facturile prin sondaj; nu au
fost raportate o serie de datorii;
onorariile de audit au fost plătite
pe căi extraordinare; nu a verifi-
cat creşterea dobânzilor la fon-
duri de depozit false; au fost con-
statate sisteme slabe în entitate,
dar nu s-au făcut menţiuni des-
pre aceasta; nu a verificat tran-
zacţiile de la iniţiere până la fina-
lizare; au fost ignorate facturile
false; multe probleme nu au fost
raportate comitetului de audit;
constatări independente ale echi-
pei de audit au fost ignorate de
responsabilii misiunii. 

TESCO - reţea de supermarket -
a fost subiectul unor despăgubiri
pentru produse expirate reamba-
late, cafea de slabă calitate etc.
Tesco a fost subiectul mai multor
investigaţii privind încălcarea
regulilor de concurenţă, tactici de
vânzare înşelătoare, probleme cu
angajaţii, structură fiscală com-
plexă, implicând bănci din zona
off-shore (Insulele Cayman).

Auditorul Tesco, PwC, a fost
investigat de Financial Reporting
Council în decembrie 2014 pen-
tru dezordinea din conturile
Tesco. Deloitte a făcut o investi-
gaţie privind erorile de raportare
a profiturilor. 

În cazul Toshiba, profiturile au
fost umflate cu 1,2 miliarde de

Studiu de caz: SATYAM –
„India Enron”, bijuteria
IT a Indiei Studiu de caz: TESCO

Studiu de caz: Toshiba
2015
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dolari în ultimii şapte ani, prin
practici contabile incorecte: înre-
gistrarea unor profituri viitoare;
neînregistrarea pierderilor; neîn-
registrarea cheltuielilor.

Presiunea pe subordonaţi a creat
obedienţă faţă de superiori şi a
condus la practici contabile frau-
duloase - după 2008 a fost stabi-
lită şi o ţintă de vânzări. La
aceasta s-a adăugat un control
intern slab la fiecare nivel al con-
glomeratului. De asemenea, con-
troalele interne în departamente-
le finanţe, audit corporativ,
managementul riscului şi comite-
tul de transparenţă nu au func-
ţionat corespunzător pentru a
identifica şi stopa acest compor-
tament.

BT şi-a schimbat prima dată
auditorul după 33 de ani, după ce
scandalul financiar în legătură cu
afacerile din Italia a costat 530
de milioane de lire. PwC a fost
înlocuit de KPMG. PwC va audita
ultima dată situaţiile financiare
2017 şi va fi supusă unei investi-
gaţii a Financing Reporting
Council.

În ianuarie 2017, BT a admis că
afacerile din Italia au supraesti-
mat profiturile, ceea ce a condus
la scăderea preţului pe acţiune.
În urma unei investigaţii inde-
pendente, KPMG a descris aceas-
tă situaţie drept un comporta-
ment neadecvat al managerilor.
Scandalul a început după ce un
avertizor a informat conducerea
executivă în 2016, despre unele
probleme. Investigaţia ulterioară
a KPMG a identificat „practici
contabile incorecte şi un set com-
plex de vânzări, cumpărări,
tranzacţii de factoring şi leasing

incorecte” care au condus la pro-
fituri supraestimate în afacerile
italiene, timp de mai mulţi ani.
BT a inventat profituri în decur-
sul mai multor ani, prin aranja-
mente neoneroase şi corupte cu
clienţii şi finanţatorii.

Problemele sunt departe de a fi
identificate şi soluţionate. După
scandalul BT Italia, PwC Ukraina
acuză Privat Bank de o gaură de
5,5 miliarde de dolari, iar KPMG
South Africa este adusă în discu-
ţie în legătură cu un scandal de
corupţie ce implică mită la nivel
guvernamental. 

Natura umană îşi face simţită
prezenţa şi în cazuri mai puţin
celebre, dar cu impact asupra
imaginii profesiei contabile. În
2016, Ernst & Young a fost
amendată de organismul de
supraveghere american (SEC) cu
9,3 milioane de dolari pentru
încălcarea de către unii auditori a
cerinţelor de etică. S-a constatat
că, din ianuarie 2012 până în
martie 2015, Gregory Bednar,
senior auditor, a încălcat regulile
companiei, cu un client din New
York. Împreună cu CEO al
companiei auditate, acesta a
petrecut mult timp în casele

fiecăruia dintre ei, au efectuat
excursii comune costisitoare,
cheltuind pentru distracţii în cei
trei ani suma de 109.000 de
dolari. De asemenea, Pamela
Hartford, membru al unei
echipe de audit, a avut o relaţie
de altă natură decât profesională,
cu proprietarul companiei
auditate, între martie 2012 şi
iunie 2014.

În concluzie, se constată multe
erori contabile, multe fraude,
fără legătură cu mărimea
companiilor sau cu popularitatea
lor. Toate erorile sau fraudele au
la bază aspecte de natură etică.
Ieşirea din atenţie a cerinţelor de
etică sau chiar încercarea de
eludare a lor conduc la o
extindere globală a problemelor.
De asemenea, se constată şi se
discută, despre rolul esenţial al
educaţiei etice în cadrul educaţiei
contabile. Din păcate, educaţia
profesională se aşează pe un
sistem general de educaţie tot
mai controversat, cu multe
sincope şi derapaje. Iar la baza
acestuia stă tot educaţia iniţială,
„cei şapte ani de acasă” cum se
spune. u

Studiu de caz: BT Italia
2017
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Despre Proiectul Common
Content
În climatul actual, dominat de incertitudinea
mediului economic, trendul ascendent al cere-
rii de informaţii financiare relevante şi de
încredere a părţilor interesate şi cerinţele
mediului profesional, rolul procesului de învă-
ţământ şi a programului de calificare de nivel
este important şi creşte de la an la an.

Însă, pentru a face faţă acestei provocări este
necesar ca institutele academice şi organismele
profesionale să lucreze împreună pentru a dez-
volta un program educaţional al profesiei con-
tabile la un nivel înalt de calitate. Din această
perspectivă, corelaţia dintre organismele aca-
demice şi cele profesionale contribuie la menţi-
nerea şi dezvoltarea unui obiectiv comun, acela
ca viitorul profesionist să dobândească judeca-
tă profesională şi să livreze rapoarte de înaltă
calitate.

Nucleul unei calificări de nivel înalt şi modern
este realizarea unui echilibru adecvat între
încurajarea conformării permanente, prin pro-
ceduri simplificate, comunicare şi educaţie,
precum şi combaterea vechilor mentalităţi
într-un mod eficient. Proiectul Common
Content (Conţinut comun) este o colaborare
între organismele contabile de prim rang cu
scopul de a dezvolta, menţine şi unifica repere-
le profesionale pentru învăţământul de înaltă
calitate, repere reflectate în calificările distinc-
te ale organismelor participante.

Ca răspuns la globalizarea activităţii economi-
ce, a pieţei unice şi a armonizării legislative la
nivel european, mai multe institute contabile
europene au început să colaboreze pentru a
aduce cât mai aproape calificările profesionale
oferite. Astfel, organismele profesionale din

Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda şi
Marea Britanie au lansat în anul 2005 un pro-
iect cu intenţia de a obţine un set comun de
calificări profesionale pentru obţinerea calităţii
de membru în cadrul institutelor lor.

Obiectivul proiectului Common Content este
să creeze o nouă generaţie de contabili şi audi-
tori europeni care se vor bucura de oportuni-
tăţi de carieră transfrontaliere îmbunătăţite.
Proiectul urmăreşte unificarea, pe cât posibil, a
calificărilor profesionale la nivelul institutelor
participante. Acest lucru va maximiza elemen-
tele comune ale calificărilor profesionale şi se
va concentra pe următoarele servicii furnizate
de profesioniştii contabili: 

è asigurarea şi serviciile conexe; 

è măsurarea performanţelor şi raportare; 

è management strategic şi de afaceri; 

è management financiar; 

è servicii fiscale şi juridice.

Altfel spus, proiectul are ca scop coordonarea
sistemelor educaţionale din Europa, astfel
încât să devină posibilă o mai mare mobilitate
a profesioniştilor contabili.

Pe baza cerinţelor IFAC şi UE, proiectul
Content Common a dezvoltat un curriculum
pentru instituţiile de învăţământ, cu ajutorul
căruia acestea pot stabili măsura în care
instruirea lor contabilă este „dovada comună a
conţinutului”. Obiectivul cel mai important
este ca profesioniştii contabili să poată lucra
„peste graniţă” fără a fi nevoiţi să urmeze cur-
suri suplimentare de formare. 

Proiectul Common Content are o abordare în
trei etape, sintetizată în următoarele trei între-
bări:
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ă 1. Care sunt aşteptările clienţilor, angajatori-

lor şi publicului de la profesioniştii conta-
bili?

2. Ce gamă de servicii ar trebui să poată oferi
un profesionist contabil debutant?

3. Ce cunoştinţe, competenţe şi abilităţi ar
trebui să aibă un profesionist contabil
debutant pentru a putea furniza aceste ser-
vicii?

Etapa 1 Aşteptările clienţilor, angajatorilor şi
publicului de la profesioniştii contabili:

è Să furnizeze următoarele servicii: asigura-
rea şi serviciile conexe; măsurarea perfor-
manţelor şi raportare; management strate-
gic şi de afaceri; management financiar;
serviciile fiscale şi juridice.

è Să aibă integritate şi angajament faţă de
interesul public.

è Să respecte cele mai înalte standarde de
etică.

è Să aibă aptitudini ridicate în ceea ce priveş-
te asigurarea calităţii, finanţe şi mediul de
afaceri care întrunesc sau depăşesc:
– Cerinţele internaţionale pentru profe-

sioniştii contabili şi auditorii statutari;
– Cerinţele de examinare europene pentru

auditorii statutari.

è Să aibă o abordare integrată şi multidisci-
plinară.

è Să aplice atât cunoştinţe naţionale cât şi
internaţionale.

Etapa 2 Serviciile furnizate de un profesionist
contabil debutant

Profesioniştii contabili debutanţi ar trebui să
poată furniza acele aspecte ale serviciilor speci-
ficate în:

è Rezultatele învăţării comune în toate juris-
dicţiile;

è Rezultatele naţionale ale învăţării, relevan-
te în jurisdicţiile în care doresc să obţină
dreptul de membru.

Etapa 3 Cunoştinţele, competenţele şi abilită-
ţile unui profesionist contabil debutant

Profesioniştii contabili debutanţi ar trebui:

è Să aibă cunoştinţele necesare pentru a
dobândi rezultatele învăţării comune şi
naţionale;

è Să aibă competenţe interdisciplinare şi alte
competenţe, atribute ce sunt necesare pen-
tru a dobândi rezultatele învăţării;

è Să poată adopta o abordare integrată şi
multidisciplinară în ceea ce priveşte furni-
zarea de servicii.

Calitatea de membru al 
proiectului Common Content 
Proiectul Common Content este deschis orga-
nismelor profesionale contabile care împărtă-
şesc viziunea, misiunea, valorile şi obiectivele
proiectului şi au îndeplinit cerinţele pentru
aderare, în special în privinţa calificării profe-
sionale a acestor organisme, care trebuie să
satisfacă cerinţele de conţinut comune pentru
calificările profesionale. 

Calitatea de membru nu este limitată de consi-
derente geografice sau politice şi este deschisă
oricărei organizaţii de contabili profesionişti
care îndeplineşte cerinţele de membru.

În cadrul proiectului există două categorii de
membri: membri asociaţi şi institute partici-
pante (membri cu drepturi depline).

Calitatea de membru asociat este deschisă ace-
lor organisme contabile care împărtăşesc viziu-
nea, misiunea, valorile şi obiectivele proiec -
tului şi au ca obiectiv pe termen lung să devină
membri cu drepturi depline. 

Începând cu anul 2015, CAFR a devenit mem-
bru asociat în proiectul Common Content.

Calitatea de membru cu drepturi depline se
obţine în urma unui proces de conformitate ce
implică mai multe etape, şi anume:

è Elaborarea unui raport de autoevaluare,
realizat de organismul care doreşte obţine-
rea calităţii de membru cu drepturi depli-
ne;

è Revizuirea auto-evaluării de către o echipă
pentru a analiza dacă există dovezi sufi-
ciente pentru a susţine concluziile exprima-
te în autoevaluare;
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è Decizia Grupului de coordonare a proiectu-

lui cu privire la autoevaluare şi procesul de
revizuire.

De la înfiinţare şi până în prezent, proiectul
Common Content a reuşit să reunească mai

multe institute care să adere la cerinţele gene-
rale, care să împărtăşească valorile şi obiecti-
vele promovate de acest proiect. Organismele
participante sunt prezentate în cele ce urmea-
ză:

47Anul 6 - 4/2017

Membrii proiectului Common Content se întâl-
nesc trimestrial pentru a discuta problemele
stringente în domeniul educaţiei, cât şi alte
aspecte importante legate de dezvoltarea conţi-
nutului cadrului de reglementare european în
ceea ce priveşte profesioniştii contabili.

Beneficiile calităţii de membru
cu drepturi depline în cadrul 
proiectul Common Content
Proiectul Common Content favorizează schim-
bul transfrontalier de opinii al celor implicaţi
în educaţia şi formarea auditorilor în UE şi în
întreaga lume – inclusiv universităţi, profesio-
nişti, organisme profesionale şi de reglementa-
re – cu privire la aspecte cum ar fi programe
educaţionale şi cursuri, examene şi formare.

Acest conţinut comun implică, de asemenea,
conformitate deplină cu Standardele
Internaţionale de Educaţie (IES) emise de
către Comitetul Internaţional pentru
Standarde de Educaţie Contabilă (IAESB) şi
respectă cerinţele educaţionale pentru audito-
rii statutari, în temeiul Directivei Europene
2014/56/CE privind auditul statutar.

Avantajele acestui proiect, ca mijloc de armo-
nizare la un nivel ridicat de educaţie şi formare
profesională a auditorilor statutari includ: 

è Oferirea unei platforme comune pentru
armonizarea educaţiei şi formării, care
recunoaşte atât zonele care sunt comune,
cât şi zonele care trebuie să fie diferite în
calificările naţionale în cadrul aplicării
principiului subsidiarităţii;

è Oferirea de îndrumări în ceea ce priveşte
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è Oferirea unui cadru care ia în considerare
aspectele naţionale (de exemplu, drept şi
fiscalitate) şi a unei baze solide pentru tes-
tul de aptitudini şi, prin urmare, pentru
portabilitatea calificărilor de auditor în
cadrul UE şi la nivel mondial;

è Cadrul referitor la aptitudini, document
important oferit de Common Content pen-
tru formarea profesională, ajută la asigura-
rea că auditorii sunt în măsură să aplice
competenţele dobândite în practică.

Proiectul poate servi drept model pentru recu-
noaşterea reciprocă a auditorilor între Comisia
Europeană şi ţările europene din afara UE, în
conformitate cu acordurile globale ale tratate-
lor economice şi comerciale. 

Avantajul acceptării CAFR ca membru cu
drepturi depline este acela că, pe lângă faptul
că va duce la creşterea calităţii serviciilor pres-
tate de auditori prin alinierea la cele mai bune
practici recunoscute cel puţin la nivel euro-
pean, un auditor financiar membru al CAFR va
putea obţine dreptul de practică în oricare din
celelalte ţări membre mult mai uşor decât
până acum, doar prin susţinerea unor examene
de diferenţe, care se vor axa pe particularităţile
ţării respective (cum ar fi legislaţia naţională,
sistemul fiscal sau altele similare) şi prin
demonstrarea unei minime experienţe practice
solicitate.

Procesul de evaluare a 
programului de pregătire a CAFR
Obţinerea titlului de membru cu drepturi
depline presupune în prima etapă elaborarea
unui raport de analiză a sistemului de admite-
re în profesie, a celui de pregătire a stagiarilor
şi a celui de pregătire profesională continuă a
membrilor, alinierea la cerinţele impuse de
Common Content şi autoevaluarea gradului în
care aceste cerinţe sunt îndeplinite. Ulterior, în
urma unei revizuiri făcute de unul, două sau
trei dintre celelalte organisme membre, se va
decide dacă se obţine titlul de membru cu
drepturi depline.

Pentru prima etapă, cea de autoevaluare,
Common Content a emis mai multe documen-
te privind structura evaluării cu cerinţe gene-

rale şi specifice pentru tot programul de califi-
care, de la accesul la stagiu până la examenul
final.

Prima parte, cea de autoevaluare, a cuprins
întocmirea unui raport ce conţine şapte părţi,
conform Manualului de Conformitate emis de
Common Content:

è Partea A: Descrierea generală a programu-
lui de calificare 

è Partea B: Descrierea controlului calităţii
asupra programului de calificare 

è Partea C: Cerinţe Internaţionale 

è Partea D: Nivelul academic 

è Partea E: Rezultatele procesului de învăţa-
re 

è Partea F: Matricea abilităţilor

è Partea G: Concluzii generale ale autoeva-
luării

Acest raport a acoperit toate părţile indicate în
Manualul de Conformitate şi a cuprins mai
multe aspecte şi sarcini.

Statusul actual al procesului 
de autoevaluare
Obiectivul Camerei Auditorilor Financiari din
România (CAFR) este furnizarea unui cadru
propice dezvoltării profesiei de auditor finan-
ciar, în care serviciile sunt orientate spre înde-
plinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor per-
soanelor interesate. Prin promovarea unor
valori fundamentale de profesionalism, integri-
tate, transparenţă, corectitudine, dinamism şi
unitate, CAFR urmăreşte constituirea unei
profesii solide, bazată pe principii etice, care să
servească interesului public.

O dezvoltare sustenabilă a profesiei de auditor
financiar, la cele mai înalte standarde, nu
poate fi îndeplinită decât prin formarea unor
profesionişti de înaltă clasă, care au la bază o
pregătire temeinică ce acoperă competenţa
tehnică, aptitudinile profesionale, valorile,
etica, experienţa practică şi evaluarea, elemen-
te al căror rol este să asigure că membrii profe-
siei ating un nivel corespunzător de competen-
ţă profesională.
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Scopul raportului de autoevaluare a fost de a
oferi o analiză aprofundată a următoarelor
aspecte:

è programul de calificare disponibil în pre-
zent în cadrul CAFR;

è controlul calităţii asupra programului de
calificare;

è cerinţele internaţionale aplicate la nivelul
CAFR;

è nivelul academic dobândit de profesioniştii
contabili la nivel de intrare la absolvirea
programului de calificare;

è principalele rezultate ale învăţării rezultate
din absolvire;

è cadrul de competenţe aplicat în cadrul pro-
gramului de calificare;

è principalele concluzii derivate pe baza ana-
lizei menţionate mai sus.

Elaborarea raportului de autoevaluare a debu-
tat în anul 2016 şi, pe lângă provocarea întoc-
mirii materialului, a fost necesar un efort
comun al echipei de lucru desemnată de CAFR
în acest sens. Toate părţile raportului au fost

revizuite etapizat de către consultantul de pro-
iect, desemnat de conducerea proiectului
Common Content, Alain Burlaud, membru
al Institutului Ordinul Ex perţilor Contabili
(OEC), cu o vastă experienţă în domeniul edu-
caţiei şi auditului. Cu ajutorul consultanţei ofe-
rite de Alain Burlaud, având la bază o colabo-
rare continuă, raportul de autoevaluare a fost
finalizat înainte de termen.

În cadrul întâlnirii conducerii proiectului
Common Content, care a avut loc în luna sep-
tembrie la Amsterdam, a fost stabilită Comisia
de revizuire a raportului de autoevaluare a
CAFR, care îşi va începe activitatea în anul
2018.

Astfel, echipa de revizuire va fi formată din:

è un membru al Institutului Ordinului
Experţilor Contabili din Franţa (OEC);

è un membru al Institutului Auditorilor din
Belgia (IBR-IRE);

è doi membri ai Insitutului Contabililor
Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor
(ICAEW).
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În cadrul ultimei întâlniri din acest an a mem-
brilor proiectului Common Content, ce va avea
loc la finalul lunii decembrie la Paris, CAFR va
prezenta raportul final al autoevaluării.

Astfel, anul viitor va începe procesul propriu-
zis de revizuire şi va cuprinde următoarele
etape:

În prima etapă, echipa de revizuire desemnată
va efectua verificarea raportului de autoevalua-
re şi, dacă va considera necesar, va putea soli-
cita o documentaţie suplimentară.

În cadrul celei de a doua etape, membrii echi-
pei de examinare vor veni în România pentru a
discuta cu reprezentanţii CAFR asupra proble-
melor ce nu au putut fi rezolvate ca parte a pri-
mei etape. 

În acest sens, echipa de revizuire va notifica 
în timp util CAFR referitor la problemele pe
care intenţionează să le abordeze şi motivele
pentru care vor doresc să trateze aceste pro-
bleme.

Raportul revizuirii va explica concluzia pe baza
evaluării globale a rezultatelor revizuirii, reco-
mandările echipelor de examinare din zonele
de dezacord cu CAFR, în eventualitatea în care
vor exista, precum şi concluziile la care s-a
ajuns pe fiecare dintre secţiunile A-F ale autoe-
valuării, împreună cu o explicaţie a modului în

care au fost atinse aceste concluzii.

Acest raport de analiză va oferi o descriere a
înţelegerii obţinute, evaluarea riscurilor efec-
tuată, răspunsurile la riscurile întreprinse prin
proceduri ulterioare, precum şi prin rezultatele
obţinute prin aceste proceduri (inclusiv un
rezumat al diferenţelor faţă de cerinţele
Common Content identificate din testele efec-
tuate), precum şi rezumatul dovezilor obţinute
prin intermediul acestor proceduri pentru fie-
care dintre părţile A-F ale autoevaluării.

Pe baza rezultatelor revizuirii, echipa de exa-
minare poate avea observaţii sau recomandări
privind procesul de conformitate.

Astfel, se estimează că până la jumătatea anu-
lui următor, întregul proces de evaluare a con-
formităţii dintre programul de calificare oferit
de CAFR şi cerinţele proiectului Common
Content va fi finalizat, urmând să avem o deci-
zie finală în ceea ce priveşte aderarea CAFR ca
membru cu drepturi depline.

*

Aşa cum este specificat în Declaraţia de
Misiune, Common Content urmăreşte să
armonizeze rezultatele educaţionale de înaltă
calitate pentru abilităţi relevante ale contabili-
lor profesionişti, ale organismelor profesionale
contabile, care sunt supuse globalizării.
Tototdată, se urmăreşte şi schimbarea aşteptă-
rilor publicului, păstrând în acelaşi timp pute-
rea structurilor locale de învăţământ, calificări
şi denumiri. 

În acest sens, schimbul de experienţă în ceea
ce priveşte abilităţile şi cunoştinţele educaţio-
nale reprezintă un mod sigur de a oferi o nouă
perspectivă şi de a creşte nivelul de calitate a
programului de calificare furnizat de CAFR.
Armonizarea întregului proces educaţional şi
de calificare va avea efecte directe în atingerea
obiectivelor CAFR.

Putem concluziona că, pe lângă beneficiile ofe-
rite de calitatea de membru cu drepturi depli-
ne în cadrul proiectului Common Content, eva-
luarea generală a programului actual de califi-
care al CAFR, precum şi evidenţierea diferen-
ţelor în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor
de conţinut comun, sunt de o mare valoare
pentru activitatea CAFR ca atare. u
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Lansarea dezbaterii 
În anul 2015, Accountancy
Europe a publicat lucrarea The
Future of Corporate Reporting –
creating the dynamics for chan-
ge (Viitorul raportării financiare
– crearea dinamicii pentru
schimbare), din seria Cogito1.
Obiectivul articolului a fost de a
stimula o dezbatere deschisă
între diferite elemente constituti-
ve. Lucrarea propune o nouă
metodă de prezentare pentru
raportarea corporativă, şi anume
conceptul de Core & More
(„Informaţii de bază şi informaţii
suplimentare”). În plus, articolul
a sporit şi interesul publicului
pentru raportarea corporativă,
conţinutul acesteia, informaţiile
financiare şi nefinanciare, elabo-
rarea de politici, inovaţie şi teh-
nologie. 

Am implicat în elaborarea conţi-
nutului articolului responsabili
pentru întocmirea situaţiilor
financiare, utilizatori, auditori,
autorităţi de reglementare, cadre
universitare şi factori de decizie
din întreaga Europă. Am analizat
răspunsurile primite într-un
document de monitorizare din
luna martie 20172. Părţile impli-
cate au recunoscut necesitatea
dezbaterii şi au considerat opor-
tun conceptul de Core & More.
Consiliul pentru Standarde
Internaţionale de Contabilitate a
menţionat conceptul de Core &
More chiar în proiectul său pri-
vind raportarea corporativă glo-
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Provocări și tendinţe internaţionale

Core & More –
Informaţii de bază 
şi informaţii 
suplimentare

Raportarea corporativă se referă la modalitatea de
comunicare a companiilor cu părţile interesate, ca
parte a obligaţiilor acestora de gestionare şi de asu-
mare a responsabilităţilor. Raportarea corporativă
trebuie să ţină pasul cu realitatea economică în dez-
voltare şi să răspundă nevoilor unui grup cât mai
extins de părţi interesate. Evoluţiile rapide din mediul
economic global au intensificat preocupările referi-
toare la măsura în care raportarea corporativă conti-
nuă să îşi îndeplinească obiectivele.

Dinamica tranziţiei către o mai bună comunicare şi o
îmbunătăţire a nivelului de responsabilitate este evi-
dentă din numărul tot mai mare de dezbateri publice
şi a interesului pentru raportarea corporativă. Cu
toate acestea, nu a apărut încă un punct de vedere
comun legat de abordarea problemelor existente, cu
atât mai puţin legat de adaptarea raportării corporati-
ve, în aşa fel încât să se obţină o mai bună reprezen-
tare a poziţiei şi a performanţei economice a societăţi-
lor.

Hilde BLOMME
Deputy CEO, Accountancy Europe

Ben RENIER
Manager Public Sector and Future Corporate Reporting,

Accountancy Europe

1 https://www.accountancyeu ro -
pe.eu/wp-content/uploads/
FEECogitoPaper_-_TheFutureof
CorporateReporting.pdf

2 https://www.accountancyeu ro -
pe.eu/wp-content/uploads/170322-
Publication-Follow-up-paper-on-
FoCR.pdf



bală3. La solicitarea părţilor inte-
resate, am clarificat şi mai în
detaliu conceptul de Core & More
şi felul în care se raportează la
iniţiativa privind raportarea inte-
grată din articolul nostru publi-
cat în luna septembrie 2017, Core
& More: O oportunitate pentru o
raportare financiară mai inteli-
gentă4.

Core & More
Utilizatorii au nevoie de o rapor-
tare corporativă concisă şi de
foarte bună calitate. În final,
rapoartele Core & More ar trebui
să includă informaţii relevante
specifice organizaţiei şi să înlocu-
iască rapoartele de mari dimen-
siuni cu informaţii standard de
raportare.

Conceptul de Core & More îşi
propune să prezinte raportarea
corporativă „mai inteligent” prin
organizarea informaţiilor finan-
ciare şi nefinanciare într-un mod
mai închegat, logic şi structurat.
Raportul Core ar trebui să
cuprindă informaţii-cheie, consi-
derate relevante pentru o serie
întreagă de părţi interesante, iar
rapoartele More ar trebui să
includă informaţii suplimentare
pentru un public mai limitat. 

Conceptul de Core & More încu-
rajează raportarea corporativă
„mai inteligentă” care să se adre-
seze unui grup cât mai extins de
părţi interesate. Conceptul pro-
pune o nouă modalitate de pre-
zentare şi corelare a informaţii-
lor. Ideea este de a condensa
într-un rezumat bine structurat
cele mai relevante informaţii des-
pre societate (Core), iar ulterior
utilizatorii pot aprofunda infor-

maţii detaliate în funcţie de nece-
sităţile acestora (More). Această
metodă ar putea înlocui practica
actuală de raportare divizată, ce
presupune lipsa unui rezumat şi
a unei structuri globale pentru
diverse rapoarte independente.
În acelaşi timp, conceptul are în
vedere şi modul în care se utili-
zează tehnologia şi raportarea
online.

Pilonul Core este considerat ca
fiind un raport general scurt şi
concis, care cuprinde cele mai
relevante şi semnificative infor-
maţii legate de societate.
Raportul Core ar trebui să inclu-
dă toate informaţiile importante
pentru toate părţile interesate.
Informaţiile detaliate cuprinse în
rapoartele More ar trebui să se
adreseze unui public limitat. Este
foarte probabil ca cea mai mare
parte a informaţiilor din raportul
Core, precum şi din rapoartele
More selectate, integral sau par-
ţial, să respecte cerinţele legale
de raportare, astfel cum sunt
duse la îndeplinire în prezent
prin raportul anual.

Conţinutul specific al rapoartelor
ar trebui să depindă de ceea ce
consideră o societate ca fiind
nevoile de informaţii ale părţilor
sale interesate. Deşi conceptul de
Core & More nu îşi propune să
definească conţinutul rapoartelor
corporative, noi am conturat
unele idei. De exemplu:

è Core: cele mai importante
cifre, perspective şi riscuri
financiare şi nefinanciare. 

è More: situaţii financiare
complete, informaţii detaliate
privind durabilitatea şi infor-
maţii legate de angajaţi.

Conceptul Core & More implică
nevoia de a acoperi, în totalitate,
atât informaţii financiare, cât şi
nefinanciare, în raportarea cor-
porativă. Cu toate acestea, conţi-
nutul specific al rapoartelor va
depinde de ceea ce consideră o
companie ca fiind nevoile de
informaţii ale părţilor sale intere-
sate. În unele cazuri, stabilirea
principiilor referitoare la pragul
de semnificaţie, relevanţă şi
raportare s-ar putea dovedi a fi
mai dificilă în cazul unui public
mai larg. Pragul de semnificaţie
şi relevanţa informaţiilor sunt
diferite în cazul analizării unui
consumator, comparativ cu un
investitor. Punerea în aplicare a
acestui principiu ar trebui să con-
tribuie la colaborarea dintre per-
soanele care îşi desfăşoară activi-
tatea pe baza informaţiilor finan-
ciare şi cele care se concentrează
asupra informaţiilor nefinancia-
re.

Totodată, luăm în considerare
impactul pe care tehnologia îl va
avea asupra raportării corporati-
ve. Părţile interesate se aşteaptă
deja la un progres în direcţia
raportării online. Link-urile şi
tehnologia îi vor ajuta pe cititori
să găsească într-un raport digital
Core & More informaţiile de care
au cea mai mare nevoie. Cititorii
care au nevoie de mai multe
detalii cu privire la un subiect
prezentat în raportul Core ar
putea accesa cu uşurinţă raportul
More corespunzător printr-un
simplu hyperlink. Rezumatul din
raportul Core ar putea fi însoţit şi
de un tablou de bord, în funcţie
de preferinţele utilizatorului.

Constatăm compatibilitatea din-
tre conceptul Core & More şi
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3 http://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2017/march/iasb/wider-corporate-reporting/ap28a-wcr.pdf
4 https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/170918-Publication-Core-More.pdf



raportarea integrată. Ambele
concepte recomandă raportarea
ca fiind esenţială pentru genera-
rea de valoare organizaţiilor. În
ultimii ani, iniţiativa de raportare
integrată a contribuit la obţinerea
unei acceptări globale a raportă-
rii bazate pe valoare. Raportarea
integrată va ajuta societăţile să
transmită un mesaj clar, concis şi
armonizat pentru a explica
modul în care toate resursele
acestora generează valoare.
Consiliul Internaţional de
Raportare Integrată (IIRC) ar
trebui, cu siguranţă, să continue
ajustarea şi dezvoltarea acestui
cadru.

Un bun exemplu de experimenta-
re îl constituie Laboratorul de
raportare financiară din Marea
Britanie (Laboratorul). Acesta
reuneşte responsabili pentru
întocmirea situaţiilor financiare
şi investitori în vederea asistării
actorilor de pe piaţă la inovarea
şi îmbunătăţirea raportării cor-
porative. Laboratorul oferă un
mediu sigur, o abordare bazată

pe colaborare, precum şi posibili-
tatea de a testa exemple pentru a
identifica cele mai bune practici.
Este un instrument puternic, care
încurajează dezbaterile între păr-
ţile interesate. Ca o concluzie,
contactul stabilit de Laborator cu
autoritatea de reglementare din
Marea Britanie (Consiliul pentru
raportare financiară) pare, de
asemenea, să fi contribuit la suc-
cesul acestuia.

Un laborator de raportare
corporativă similar la nivelul UE
poate contribui la promovarea
inovaţiei pe scena raportării
corporative şi ar facilita astfel
schimbul de bune practici între
statele UE.

În viitor
Evenimentul nostru recent a reu-
nit peste 120 de participanţi pen-
tru a discuta despre viitorul
raportării corporative cu princi-
palele părţi interesate şi cu facto-
rii de decizie. Puteţi afla mai
multe din înregistrările video şi
din rezumatul evenimentului de
pe site-ul nostru5. 

Pentru a garanta realizarea
următorilor paşi spre viitorul
raportării corporative: 

è invităm societăţile să înceapă
să experimenteze conceptul
de Core & More în vederea
continuării dezvoltării şi
îmbunătăţirii acestuia,
împreună cu alte părţi
interesate, cum ar fi
investitorii;

è invităm guvernele şi autorită-
ţile responsabile cu punerea
în aplicare să încurajeze sau,
cel puţin, să pună la dispozi-

ţia entităţilor care doresc să
experimenteze noi concepte
de raportare;

è solicităm orientarea
iniţiativelor şi a cadrelor
privind informaţiile
nefinanciare către un singur
cadru global de raportare
bazat pe principii (a se vedea
iniţiativa6 din luna
septembrie 2017);

è solicităm analizarea privind
entitatea care va asigura cali-
tatea şi disciplina în raporta-
rea de informaţii nefinancia-
re, în cazul în care Comitetul
pentru Standarde Interna ţio -
nale de Contabilitate (IASB)
nu poate realiza acest lucru,
după cum a declarat preşe-
dintele IASB, Hans
Hoogervorst, în cadrul eve-
nimentului pe care l-am orga-
nizat. 

Organizarea acestei dezbateri
reprezintă un efort continuu
întreprins de Accountancy
Europe. Măsurile pe care urmea-
ză să le luăm vizează: 

è   analizarea impactului tehno-
logic asupra raportării corpo-
rative, prin colaborarea even-
tuală cu alţi actori din scena
de raportare;

è susţinerea înfiinţării unui
laborator european de rapor-
tare corporativă cu părţile
noastre interesate din
Europa. u

Articol

Experimentarea pe piaţă
va avea un rol esenţial în
dezvoltarea de noi concep-
te de raportare, precum
Core & More. Cu toate
acestea, inovaţia trebuie
promovată şi stimulată.
Principalele părţi intere-
sate, inclusiv factorii de
decizie şi autorităţile de
reglementare, ar trebui 
să colaboreze în vederea
contribuirii la generarea
unui echilibru corect între
politici, reglementări şi
inovaţii.
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5 https://www.accountancyeurope.eu/events/shaping-future-corporate-reporting/
6 https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/170918-Call-for-action-letter.pdf
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