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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Informare privind măsurile și continuitatea activității CAFR în contextul epidemiei de 

Coronavirus (COVID-19) 

Deși suntem siguri că urmați îndrumările oficiale, dorim să reducem riscurile aferente 

activității noastre și a dumneavoastră. Prin urmare, echipa CAFR a luat următoarele măsuri 

de prevenție: 

▪ Accesul publicului în sediul și reprezentanțele CAFR a fost interzis începând cu data 

de 12 martie până la o dată ce va fi comunicată ulterior în funcție de evoluţia situației 

pandemiei; 

▪ Toate întâlnirile din teritoriu au fost amânate pentru următorul trimestru; 

▪ Toate deplasările naționale și internaționale ale executivului și membrilor Consiliului 

CAFR au fost anulate prin decizia Biroului Permanent; 

▪ Toate inspecțiile de calitate ale CMCCCP au fost amânate pentru cel de al doilea 

trimestru al anului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației actuale; 

▪ Acordarea vizei anuale pentru anul 2020, începând cu data de 12 martie 2020, se 

realizează exclusiv prin servicii de curierat rapid (costurile transmiterii către CAFR sunt 

suportate de către deținător). În vederea acordării vizei, pentru operativitate, solicitanții vor 

comunica odată cu carnetul de membru și dovada achitării obligațiilor (cotizația fixă și 

variabilă). CAFR va asigura retransmiterea carnetelor vizate către membrii solicitanți, pe 

cheltuiala proprie. 

▪ Casieriile din cadrul sediului central al CAFR (Str. Sirenelor nr. 67-69, București) și 

cele ale Reprezentanțelor regionale ale CAFR (Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și 

Timișoara) se închid, astfel rugăm membrii CAFR ca orice plată către Cameră să fie efectuată 

exclusiv on-line în conturile: RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001 deschis la BCR Libertății și 

RO84 INGB 0001 0081 8692 8910 deschis la ING Bank. 

▪ A fost amânată Conferința planificată pentru data de 25 aprilie 2020 la hotelul 

Ramada Parc din București. Conferința CAFR va fi reprogramată în funcție de restricțiile 

impuse de autoritățile naționale, la o dată care va fi stabilită și comunicată ulterior. 

▪ Continuăm să furnizăm servicii la cel mai înalt nivel, fără întrerupere, toate resursele 

necesare pentru asigurarea continuității serviciilor noastre fiind disponibile în acest moment. 

▪ Tuturor angajaților li s-a solicitat să lucreze de la distanță cât mai mult posibil și acolo 

unde este posibil. 

▪ Angajații a căror prezență la locul de muncă este necesară aplică protocoale de 

distanțare socială și de igienă bazate pe instrucțiunile autorităților de sănătate publică. 

▪ Au fost stabilite protocoale specifice de dezinfecție în toate sediile noastre. 

▪ Au fost inițiate proceduri de separare a personalului și de program de lucru flexibil 

în vederea atenuării riscului de infectare a unei echipe întregi și pentru a asigura 

continuitatea tuturor serviciilor noastre. 
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Măsurile de prevenție sunt esențiale pentru evitarea contactării virusului COVID-19. 

Măsurile de igienă sunt obligatorii și eficiente, iar tratarea cu responsabilitate a situației 

actuale de la nivel național ajută la evitarea și diminuarea anxietății firești, asociate acestui 

context. 

 

De asemenea, vă rugăm să luați în considerare următoarele recomandări*: 

 Evitați aglomerațiile. 

 Când nu este posibilă sustragerea din aglomerații, este importantă 

folosirea produselor de igienă specifice: spălarea mâinilor cu apă şi săpun, spălarea 

feței, folosirea dezinfectanților pe bază de alcool sau clor. 

 Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte 

persoane. 

 Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura. 

 Asigurați-vă că dumneavoastră și cei din jurul dumneavoastră utilizați 

o igienă respiratorie bună. Aceasta înseamnă să îți acoperi gura și nasul cu cotul sau 

țesutul îndoit atunci când tușești sau strănuți. Apoi aruncați imediat țesutul folosit. 

 Rămâneți acasă! Dacă ați intrat în contact cu persoane care au venit de 

curând din zone de răspândire a virusului sau ați fost chiar dumneavoastră în aceste 

zone, aveți febră, tuse și dificultăți de respirație, solicitați asistență medicală prin 

intermediul numărului de urgență 112.  

 Pentru informații suplimentare cu privire la Coronavirus apelați 

TELVERDE: 0800 800 358. 

  

*Sursa: Organizația Mondială a Sănătății & Ministerul Sănătății din România  

Pentru mai multe informații descărcați următorul document . 

 

CAFR are încredere în strategia sa de risc și rămâne dedicată furnizării de servicii la 

nivelul pe care membrii îl așteaptă din partea noastră. Vă rămânem în continuare la dispoziție 

cu orice informații și servicii pe care le veți considera necesare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https%3A%2F%2Fwww.cnscbt.ro%2Findex.php%2Finformatii-pentru-populatie%2F1351-infectia-cu-coronavirus-informatii-si-sfaturi-utile%2Ffile%3Fforce_download%3D1
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2. Informare privind măsurile fiscale și bugetare considerate necesare de către CAFR 

 

 Incertitudinea privind situația răspândirii CORONAVIRUS (Covid-19) ne afectează pe 

toți. Sănătatea este cea mai importantă, dar sunt necesare și măsuri fiscale și bugetare pentru 

protejarea locurilor de muncă, sprijinirea mediului de afaceri și a profesiilor liberale pentru a 

diminua efectele crizei. CAFR a susținut și a contribuit la inițiativa Uniunii Profesiilor 

Liberale de a transmite Secretariatului General al Guvernului și Ministerului de Finanțe o 

serie de propuneri de măsuri necesare în acest context economic general dar și membrilor 

Camerei în mod special. Pornind de la premisa că statul este singura entitate care va avea 

acces la împrumuturi în această perioadă în care necesarul de finanțare va crește exponențial 

dar și că turismul, HORECA, transportul de persoane, organizarea de evenimente, precum și 

industria auto și industriile conexe raportează deja scăderi semnificative, măsurile 

recomandate sunt următoarele: 

1. Amânarea declarării și plății pentru cel puțin un trimestru – (cu posibilitate de 

prelungire în funcție de evoluția situației) pentru Impozit pe venit şi Contribuții sociale, 

Impozit pe profit/impozit pe veniturile micro-întreprinderilor, TVA – cu următoarele 

alternative: 

i. Fără dobândă sau cu dobânda de politică monetară 2,5%; 

ii. Cu garanții după această perioadă; 

iii. Bonificații pentru contribuabilii care plătesc obligațiile în termen, cu aplicabilitate 

directă (e.g. 5-10%) sau prin extra deducere pentru orice sumă plătită în trimestrul I şi II – 

Credit fiscal începând cu trimestrul III; 

iv. Prelungirea termenelor de plată a unor obligații sau eșalonarea acestora în favoarea 

altor plăți esențiale cum ar fi salarii, furnizori etc. 

2. Amânarea termenelor pentru: 

a. Depunerea Situațiilor Financiare aferente anului 2019. În special în cazul asociațiilor 

și fundațiilor (pentru asociațiile profesionale aprobarea situațiilor financiare presupune 

convocarea adunărilor generale ale membrilor care în aceste condiții nu vor putea avea loc) – 

propunem un termen de depunere prelungit cu 6-9 luni având în vedere că acestea au un 

scop pur statistic; 

b. Depunerea D101, deconturi TVA, D390, D394; 

c. Începerea unor controale de fond (cu excepția celor legate de rambursări de TVA – 

sau rambursări cu control ulterior generalizate) și amânarea termenelor de plată a obligațiilor 

suplimentare stabilite în urma acestor controale; 

d. Extinderea termenului de notificare restructurare fiscală; 

e. Raportările DAC 6, prioritizând alte măsuri. În contextul actual, contribuabilii vor 

trebui să aloce resurse de personal pe alte probleme, priorități care vor ajuta societățile și 

economia în viitor; 

f. Depunerea rapoartelor de evaluare a clădirilor în scopuri fiscale și a termenului de 

plata a taxelor la bugetul local. 
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3. Declarații online pentru taxe locale precum taxa de publicitate, de afișaj etc. 

4. Scutire de impozit și contribuții pentru 3/6 luni pentru salariile plătite în perioada de 

șomaj tehnic. 

5. Scutire temporară de impozit și contribuții sociale pentru orele suplimentare din 

următoarele 3/6 luni pentru personalul medical. 

6. Modificarea H.G. 1186/2000 prin adăugarea COVID-19 pe lista bolilor 

infectocontagioase așa încât să beneficieze de indemnizație și cei fără stagiu de cotizare. 

7. Posibilitatea compensării datoriilor comerciale ale statului către operatorii economici 

cu taxele datorate de către aceștia. 

8. Eliminarea termenului de exercitare a opțiunii privind TVA la încasare astfel încât 

agenții economici eligibili să aibă dreptul să poată implementa acest sistem oricând în timpul 

anului. 

9. Acordarea posibilității de a reveni la declararea și plata impozitului pe profit 

trimestrial (în sistemul real) pentru agenții economici care au optat pentru calculul, 

declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate. 

10. Scutirea de impozit pe venit şi de impozit pe profit pentru venituri din: 

a. dobânzi aferente obligațiunilor listate; 

b. câștiguri de capital din tranzacționarea acțiunilor societăți listate; 

c. dividende plătite de societățile listate. 

11. Scutirea de impozit pe venit şi de contribuții sociale a sumelor din rezerve şi 

profituri nedistribuite utilizate pentru acordarea de plăți salariale. Acționarii care utilizează 

profitul nerepartizat (sau renunță la profiturile repartizate drept dividende) pentru salarii să 

fie scutiți de orice sarcină fiscală. 

12. Modificări ale OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări 

sociale de sănătate, astfel încât şi persoanele fizice independente să poată fi indemnizate la un 

nivel minim (sunt o serie de activități cu sezonalitate mare care nu au obținut venituri în 

ultimele șase luni). 

13. Acordarea deductibilităţii din perspectiva impozitului pe profit pentru plata 

daunelor (aferente unor riscuri neasigurabile – excluse din polițele de asigurare). 

14. Analiza din perspectiva dreptului european și iniţierea cu Comisia Europeană a 

unor discuții privind exceptarea de la tarife vamale a oricăror 

echipamente/substanțe/materiale necesare în tratarea şi prevenirea virusului. 

15. Diminuarea plafonului certificat de amânare a plății TVA în vamă (100 mil. RON în 

prezent). 

16. Trecerea medicamentelor materialele/serviciile SSM necesare pentru 

prevenție/dezinfecție/protecție de la cota redusă sau standard de TVA la cota de 5%. 

17. Eliminarea deductibilității limitate de 30% la cesiunea de creanțe. Portofoliul de 

creanțe neperformante va creşte considerabil în contextul economic actual, iar fiscalizarea 

ridicată a acestei operațiuni economice va bloca posibilitatea sistemului financiar de a-şi 

recupera pierderile suferite. 
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18. Deductibilitate fiscală pentru provizioanele de continuitate a activității. În această 

perioadă multe industrii/activități se vor confrunta cu riscul afectării continuității activității, 

ceea ce îi obligă să constituie provizioane de risc. Ţinând cont de actualul context, ar trebui să 

se introducă în categoria provizioanelor deductibile și acest tip de provizion de risc de 

continuitate. 

19. Eliminarea plafoanelor pentru constituirea de provizioane pentru riscul de 

neîncasare a clienților. 

20. Amânarea impozitului pe venit pentru anumite categorii sociale. 

Măsuri din afara ariei de impozitare 

1. Publicarea și comunicarea cât mai rapidă a unui plan prin care sunt injectate 

lichidități în economie (e.g. facilitarea accesului la finanțări ieftine pentru sectoarele 

vulnerabile). 

2. Ajutoare de stat în baza Art. 107 (3) b din TFUE – Italia a primit acordul de la 

Comisia Europeană să utilizeze acest articol – „ajutoarele destinate să promoveze realizarea 

unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale 

economiei unui stat membru”. 

3. Accesarea cu celeritate a fondurilor internaționale disponibile pentru combaterea 

efectelor Corona – (FMI care și-a anunțat disponibilitatea, BERD ş.a.m.d.). 

4. Masuri de încurajare a relocării – suspendarea obligativității autorizării unui agent 

de muncă temporară – leasing de personal (din sectoare cu excedent către sectoare cu deficit) 

(e.g. turism către Farma şi alimentare). Crearea în cadrul AJOFM-urilor a unor burse în acest 

sens. 

5. Extinderea aplicării Legii nr. 52/2011 privind zilierii. 

6. Subvenții directe pentru sectoarele afectate care păstrează angajații, încurajarea de 

angajări noi prin facilități fiscale (e.g. scutiri la CAS în anul 2021 pentru cei care nu fac 

disponibilizări în anul 2020 și scutiri pentru cei care fac angajări în sectoare critice). 

7. Limitarea prin lege a prețurilor unor produse esențiale (dezinfectante, măști de 

protecție etc.). 

8. Modificarea procedurii pentru obținerea certificatului de forță majoră și eliminarea 

taxei pentru obținerea acestuia. 

9. Organizarea de conferințe on line (la nivelul structurilor ANAF din teritoriu), în 

fiecare săptămâna, pentru a primi informații în timp real cu privire la problemele cu care se 

confruntă, astfel încât măsurile de contracarare să poată fi luate cu celeritate și în cunoștință 

de cauză. 

10. Amânarea termenului de implementare a proiectelor finanțate prin Start-up Nation 

2018 (cel puțin până la sfârșitul anului 2020). 

11. Pentru a preveni riscul de sistare a furnizării utilităților către unitățile medicale, 

INCLUSIV CELE MEDICAL VETERINARE – modificarea ordinului ministrului economiei 

privind lista infrastructurilor critice. Crearea de echipe de intervenție rapidă (pot avea 

personal mixt angajați de la stat şi din mediul privat), subvenționate de către guvern. La ora 

actuală, deși legislația permite includerea în lista de infrastructură critică a tuturor 

elementelor de pe lanțul de distribuție de utilități pentru spitale sunt foarte multe care nu 
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sunt incluse. De exemplu, pe partea de furnizare a energiei electrice ar trebui incluse urgent 

stațiile și punctele de transformare care deservesc spitale de la distribuitori (e.g. Enel, CEZ, 

Electrica ş.a.). 

12. Urgentarea emiterii cărților de identitate electronice – pentru a implementa măsuri 

care permit populației depunerea/obținerea de documente on line (în lipsa certificatelor 

electronice). 

13. Urgentarea adoptării hotărârii de guvern pentru aprobarea normelor de aplicare 

ale Legii 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 

42/2004 [4] privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, 

precum și pentru modificarea unor acte normative. 
  

 INFORMATIV PROFESIONAL 

 

3. Aplicaţie de audit pentru situaţiile financiare 

 

Începând cu data de 9 martie 2020 este disponibilă spre achiziționare o aplicație de 

audit, dezvoltată la cererea dumneavoastră, care vă va sprijini în activitatea de auditare a 

situațiilor financiare. 

Având în vedere numeroasele solicitări exprimate de dumneavoastră cu ocazia mai 

multor evenimente organizate de CAFR, legate de identificarea unei aplicații de audit care să 

organizeze mai eficient și să ușureze activitatea de auditare a situațiilor financiare, CAFR a 

analizat și testat mai multe astfel de aplicații începând cu luna ianuarie 2019. 

Testările au avut loc atât intern, prin intermediul angajaților din cadrul 

Compartimentului Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare Profesională (CMCCCP), 

cât și în cadrul unor comitete de lucru din care au făcut parte aproximativ 50 de auditori - 

persoane fizice și juridice, din mai multe județe din România. 

În urma centralizării discuțiilor și a feed-back-urilor primite a rezultat că aplicația 

BCOMM Audit Manager conține informații actualizate, fiind structurată pe cea mai recentă 

ediție - 2019 a Ghidului pentru un Audit de Calitate și răspunde cel mai bine nevoilor unei 

firme mici și medii de audit. 

Pentru descrierea detaliată a aplicației click aici  

Membrii CAFR vor beneficia de condiții avantajoase de achiziționare a aplicației. 

Pentru mai multe detalii click aici  

Produsul este opțional, fiind destinat cu precădere auditorilor financiari cu volum de 

activitate mic și mediu, precum și auditorilor financiari nou intrați în profesie, reprezentând 

un suport tehnic care eficientizează misiunea de audit. 

În măsura în care vom mai identifica și alte produse care pot veni în sprijinul activității 

dumneavoastră, vă vom ține la curent. 

Așteptăm din partea dumneavoastră sugestii privind noi produse şi servicii care pot 

aduce un plus de valoare muncii dumneavoastră. 

http://am.bcomm.biz/
http://am.bcomm.biz/oferta/oferta_de_pret_BCOMM_Audit_Manager.pdf
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4. CAFR a publicat traducerea documentului de îndrumare  

„Informare pentru clientul de audit – Considerente pentru conducere în 

determinarea estimărilor contabile și prezentărilor aferente”,  

emis de IFAC în noiembrie 2019 

 

 

Sub egida Camerei Auditorilor Financiari din România și în urma acordului de 

traducere semnat cu Federația Internațională a Contabililor (IFAC), începând de vineri 

20.03.2020 este disponibil, gratuit, în limba română documentul de îndrumare „Informare 

pentru clientul de audit – Considerente pentru conducere în determinarea estimărilor 

contabile și prezentărilor aferente”, emis de IFAC în noiembrie 2019. Textul publicat în 

spațiul privat al membrilor pe site-ul CAFR reprezintă traducerea fidelă în limba română a 

reglementărilor din limba engleză, nefiind aduse niciun fel de modificări (eliminări, adăugiri 

sau adaptări) a materialului publicat de către Consiliului pentru Standarde Internaționale de 

Audit și Asigurare (IAASB). 

Recent, IAASB a finalizat revizuirile standardului privind auditarea estimărilor 

contabile. Aceste revizuiri pot avea implicații semnificative pentru directorii financiari (CFO), 

alții decât conducerea superioară responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare și 

pentru personalul direct implicat în stabilirea măsurii în care sunt necesare estimări contabile 

și, dacă da, în derivarea unităților monetare (înregistrate sau prezentate) generată de 

estimările respective. Mai mult, deși nu se adresează comitetului de audit, această 

„Informare” poate fi o resursă utilă pentru membrii acestuia. 

Scopul acestei „Informări” este de a atrage atenția asupra aspectelor luate în 

considerare în pregătirea pentru și reacția față de revizuirile semnificative și solicitările 

auditorului în ceea ce privește Standardul internațional de audit (ISA) 540 (Revizuit) 

Auditarea Estimărilor Contabile și a Prezentărilor Aferente. 

CAFR depune eforturi susținute în ceea ce privește îmbunătățirea calității  activității 

desfășurate de auditorii financiari din România și pentru menținerea unui înalt grad de 

profesionalism în cadrul serviciilor derulate de membrii Camerei și, va continua să traducă 

documentele de îndrumare relevante pentru activitatea de audit financiar, altul decât cel 

statutar. 
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5. CAFR a publicat traducerea  

„Ghid de utilizare a ISA-urilor în auditul Întreprinderilor Mici și Mijlocii”,  

emis de IFAC 

 

Sub egida Camerei Auditorilor Financiari din România și în urma acordului de 

traducere semnat cu Federația Internațională a Contabililor (IFAC), în luna martie a acestui 

an a fost publicat în limba română „Ghid de utilizare a ISA-urilor în auditul Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii” elaborat de Federația Internațională a Contabililor (IFAC), cu sprijinul 

Comitetului pentru Practicieni Mici și Mijlocii. Textul publicat în format tipărit reprezintă 

traducerea fidelă în limba română a reglementărilor din limba engleză, nefiind aduse niciun 

fel de modificări (eliminări, adăugiri sau adaptări). 

Ghidul a fost actualizat pentru a reflecta modificările ISA din edițiile anterioare, 

inclusiv proiectele Comitetului pentru standarde internaționale de audit și asigurare (IAASB) 

privind raportarea auditorilor, prezentarea de informații, responsabilitățile auditorului 

privind alte informații și utilizarea activității auditorilor interni. Cea de-a patra ediție a 

Ghidului își propune să le permită practicienilor să înțeleagă în profunzime un audit 

desfășurat în conformitate cu Standardele  Internaționale de Audit (ISA) prin intermediul 

explicațiilor și al exemplelor ilustrative. Acesta prevede o abordare practică a auditului de 

tipul „cum să” pe care practicienii o pot adopta când derulează un audit pe bază de riscuri al 

unui IMM. În final, acesta ar trebui să ajute practicienii să desfășoare misiuni de audit de o 

înaltă calitate și eficiente din punct de vedere al costurilor, permițându-le acestora să 

răspundă mai bine nevoilor SPMM-urilor și interesului public. 

Volumul 1 acoperă conceptele fundamentale ale unui audit bazat pe riscuri în 

conformitate cu ISA-urile. Volumul 2 conține îndrumări practice privind efectuarea 

auditurilor pentru IMM-uri, inclusiv două studii de caz ilustrative – unul al unui audit pentru 

IMM-uri și unul al unei micro-entități. 

CAFR depune eforturi susținute în ceea ce privește îmbunătățirea calității  activității 

desfășurate de auditorii financiari din România și menținerea unui înalt grad de 

profesionalism în cadrul serviciilor derulate de membrii Camerei și, va continua să traducă 

documentele de îndrumare relevante pentru activitatea de audit financiar, altul decât cel 

statutar. 

 

Acest Ghid va fi disponibil pentru achiziție, ulterior încetării restricțiilor privind 

desfășurarea activității impuse de pericolul pandemiei Covid – 19 și ulterior reluării 

programului cu publicul, atât la sediul central al CAFR, cât şi la reprezentanțele teritoriale 

dar, și pe bază de comandă electronică. 
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6. Impactul pandemiei COVID-19 asupra rapoartelor de audit financiar 

  Pandemia COVID-19 zdruncină din rădăcini economia mondială iar efectele vor fi 

grave. Incertitudinea cu privire la viitorul companiilor din multe domenii de activitate crește 

de la o zi la alta.   

 Atât persoanele responsabile cu guvernanța, cât și auditorii financiari, trebuie să 

acorde o importanță sporită analizei expunerii la riscul de continuitate a activităţii și a 

implicațiilor asupra situațiilor financiare anuale.  

Începând cu ianuarie 2020, auditorii trebuie să fie extrem de alerți la riscul de audit, 

mai ales prin prisma implicațiilor directe asupra respectării principiului continuității de către 

societățile auditate.  

 

Pentru mai multe detalii privind recomandările profesionale adresate auditorilor 

financiari, membri CAFR, click aici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/03/Recomandari-pentru-AF-COVID_25_3_20.pdf
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

 

7. Criza Coronavirusului: implicații asupra raportării și auditului 

Material Accountancy Europe 

Pandemia SARS-CoV-19 continuă să se răspândească în multe țări, inclusiv în Europa. 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și autoritățile naționale pot fi consultate pentru 

implicațiile asupra sănătății asupra oamenilor. De asemenea, această criză are efecte 

economice importante asupra companiilor, de exemplu din cauza restricțiilor în producție, 

comerț și consum sau din cauza interdicțiilor de călătorie. 

Aceste efecte economice au impact asupra contabilității, raportării și auditului 

situațiilor financiare ale companiilor sau grupurilor în cauză, evidenţiate ca implicaţii 

potenţiale în materialul nostru.  

Cu toate acestea, impactul asupra companiilor va diferi, iar acestea, precum și auditorii 

lor, trebuie să ia în considerare modul în care această situaţie le afectează activitatea și să le 

examineze în mod regulat. Nu se poate prevedea dezvoltarea, durata și impactul acestei 

pandemii.  

În orice caz, profesioniştii contabili și auditori ar trebui să le amintească companiilor 

diferitele inițiative naționale de ajutorare a entităţilor în această perioadă. 

În continuare, evidenţiem efectele generate de această criză asupra:  

- contabilităţii și raportării pentru companii la 31 decembrie 2019; 

- contabilităţii și raportării pentru companii aferente finalului de an 2020; 

- auditul situațiilor financiare la 31 decembrie 2019 și, nu numai 

     chestiuni practice pentru auditul situațiilor financiare. 
 

Pentru materialul integral: click aici 

Sursa: https://www.accountancyeurope.eu/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/publications/coronavirus-crisis-implications-on-reporting-and-auditing/
https://www.accountancyeurope.eu/
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8. Comitetele de audit din Europa se confruntă cu schimbările 

 

Material semnat de Dr. Susanna Di Feliciantonio, Christiane Cunningham 

 

Dacă schimbarea este constantă, ce impact are aceasta asupra comitetelor de audit? 

Pentru a afla răspunsul la această întrebare ICAEW și Deloitte s-au reunit pentru a analiza 

modul în care comitetele de audit din Europa se confruntă cu schimbările responsabilităților 

lor de reglementare, în timp ce răspund la schimbarea nevoilor de afaceri pe fundalul 

evoluțiilor vitale ale mediului, tehnologiei și societății. 

Înțelegerea provocărilor cu care se confruntă comisiile de audit - practice sau 

strategice, orientate spre interior sau spre exterior - oferă o perspectivă importantă asupra 

modului în care afacerile se apropie de o lume în schimbare.  

Pornind de la un exercițiu similar pe care l-am întreprins în 2017, axat pe Europa 

Centrală și de Est, am decis să aruncăm o altă privire asupra modului în care funcționează în 

practică comitetele de audit din cadrul unui grup diferit de țări europene. 

 

Pentru materialul integral: click aici 

Sursa: https://www.ifac.org/knowledge-gateway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/dr-susanna-di-feliciantonio
https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/christiane-cunningham
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/audit-committees-europe-facing-change
https://www.ifac.org/knowledge-gateway

