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Obiectivele disciplinei: 

Obiectivul general 

al disciplinei 

Cunoașterea conceptelor fundamentale din domeniul audit financiar 

 

Obiectivele specifice • Înțelegerea teoriilor legate de auditul financiar  

• Formarea deprinderilor profesionale care să permită utilizarea în 

practică a cunoștințelor teoretice de audit financiar 
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 C3.5. Organizarea, procesarea și transferarea datelor și informațiilor economice și finan-

ciare pentru soluțiile identificate 

C5.5. Comunicarea de mesaje conținând analize și soluții la probleme de afaceri 
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 CT2 Planificarea și organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau al unei orga-

nizații, în condiții de conștientizare a responsabilității pentru rezultatele profesionale 
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CAPITOLUL  I 

AUDITUL FINANCIAR CONTABIL, ROLUL ŞI OBIECTIVELE SALE 

 

 

Conform normelor naţionale de audit, „o misiune de auditare a situaţiilor 

financiare are ca obiectiv exprimarea de către auditor a unei opinii  potrivit  căreia  

situaţiile financiare au fost stabilite, în toate aspectele lor semnificative, conform unei 

referinţe contabile identificate“. 

Referinţele contabile pot fi: 

- normele contabile internaţionale 

- normele contabile naţionale 

- alte referinţe contabile bine precizate şi recunoscute. 

Situaţiile financiare trebuie să furnizeze informaţii care prezintă fidel ezultatele şi 

poziţia financiară a întreprinderii, reflectă realitatea economică a tranzacţiilor realizate, 

sunt imparţiale, prudente, relevante şi credibile.Pentru realizarea calităţii informaţiilor 

prezentate în situaţiile financiare se vor aplica prevederile Standardelor de Contabilitate 

Naţionale relevante şi/sau Standardele de Contabilitate Internaţionale pentru a oferi o 

imagine fidelă a patrimoniului, a profitului (pierderii) şi a fluxurilor de trezorerie. 

Diversitatea activităţilor economico-financiare, dezvoltarea pieţelor de capital, a 

instituţiilor bancare, etc. au condus la creşterea complexităţii lucrărilor contabile ce pot 

atrage erori în prelucrarea datelor, interpretarea şi evaluarea lor cu consecinţe negative 

asupra deciziilor utilizatorilor de informaţii contabile. 

Mai mult, producătorii de informaţii contabile nu sunt neutri faţă de operaţiunile 

efectuate şi, implicit, conturile anuale, ceea ce ridică semne de îndoială cu privire la 

obiectivitatea profesionistului contabil. 

Susceptibilitatea realităţii informaţiei contabile cuprinse în situaţiile financiare 

anuale poate fi dată şi de calităţile moral-profesionale ale producătorilor de informaţii . La 

rândul  lor,  utilizatorii  informaţiei   contabile   investitorii,   salariaţii,   creditorii, 

furnizorii şi alţi creditori, clienţii, guvernele şi administraţiile, sub influenţa unor medii 
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economice, culturale, politice şi juridice diverse, au interese diferite asupra nevoii de 

informare. 

Conflictul de interese între utilizatorii şi producătorii de  informaţie  contabilă 

trebuie estompat de activitatea unei elite profesionale în domeniu,  reprezentată  de  

auditori care au, prin efectul legii, calitatea de expert contabil, contabil autorizat cu studii 

economice superioare, societăţi de expertiză, cenzori etc., înscrişi camembri în Camera 

Auditorilor. 

Standardul Internaţional de Contabilitate nr. 1 arată că „informaţia  financiară  are  

ca obiectiv furnizarea unei informaţii utile în luarea deciziilor economice şi financiare“. 

Între producători şi beneficiari ai informaţiei contabile se interpune auditorul, în calitatea  

sa de expert contabil. Expertul contabil este un profesionist de înaltă clasă cu o pregătire 

teoretică superioară, cu calităţi morale şi etică profesională, o experienţă practică 

îndelungată, recunoscut în domeniul respectiv ca persoană de mare competenţă şi 

autoritate. 

Auditul a fost definit în literatura de specialitate străină şi naţională  la  unison 

asupra opiniei motivate de îndeplinire a imaginii fidele asupra conturilor anuale.  Prin  

audit se înţelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată,  

independentă, în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele  a  

situaţiilor financiare anuale. Acestea trebuie să furnizeze informaţii utile pentru adoptarea 

deciziilor economice, pentru a hotărî momentul de cumpărare sau vânzare  a  unei  

investiţii de capital, a evalua deficienţele în răspunderea managerială, a evaluacapacitatea 

întreprinderii de a plăti şi de a oferi alte beneficii angajaţilor săi, pentru  a  evalua  

garanţiile pentru credite acordate întreprinderii, a determina politicile de impozitare,  

pentru calculul profitului şi distribuirea dividendelor, a elabora date statistice despre 

venitul naţional. 

Situaţiile financiare sunt întocmite conform unui model contabil bazat pe costul 

istoric recuperabil şi pe conceptul de menţinere a nivelului capitalului financiar. În acest 

sens, s-a elaborat „Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare“ 

elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internaţionale. Acest cadru poate fi 

aplicat oricărui model contabil, precum şi concepte privind capitalul şi menţinerea lui, 

opţiunea pentru tratamente contabile alternative permise de IAS. 

 
 Definirea auditului 

Auditorul intern având la bază metoda şi utilizând instrumente specifice emite o 

judecată asupra dispoziţiilor din cadrul entităţii: reguli, proceduri, organizare, sistem de 



6  

informare etc., adică asupra sistemului de control intern. Totodată, auditorul  intern  

dispune de norme de referinţă care-i dau autoritate, de metodă şi instrumente care-i 

garantează eficacitatea. 

Un auditor intern trebuie să fie independent şi perceput ca independent, să aibă 

autonomie care îi vor permite să formuleze ipoteze şi sa facă recomandări. O altă 

caracteristică sugestivă este că auditorul  intern  are  un  grad  de  libertate,  oferit  de 

planul de misiune,  care  îl  face  să  fie  deasupra  unor  preocupări  de  rutină  sau 

stresante, activitatea lui fiind periodică. 

- auditul  intern  nu  are  legătură  cu  personalul  entităţii  decât  în   măsura   în 

care acesta este părtaş la furturi, fraude pentru care trebuie să dea  socoteală,  în  rest 

auditul se adresează modului în care structurile entităţii îndeplinesc regulile proprii din 

entitate. Orice auditor intern experimentat ştie că el urmăreşte obiective, realizări şi 

responsabilităţi, care sigur sunt ataşate unor oameni, unor angajaţi, dar scopul lui nu este 

angajatul, ci modul de aplicare şi reflectare în rezultatele entităţii. 

- auditorul intern este independent,  adică  funcţia  exercitată  de  acesta  nu  

suportă nici  o  influenţă,  nici  o  presiune  care  ar  putea  fi  contrare  obiectivelor  pe  

care  le  are  stabilite.  În  acest  sens  se  cere  subliniat  caracterul  dublu   al 

independenţei, reliefat de independenţa serviciului în  cadrul  entităţii,  dar  şi  a  

auditorului intern prin practica obiectivităţii. 

În  cadrul  entităţii  auditorul  intern  poate  fi  utilizat  şi  la  alte   activităţi  care-i 

vor ştirbi din  obiectivitate,  el  fiind  obligat  să  refuze  orice  sarcină  care  încalcă 

normele profesionale, chiar dacă funcţia este ataşată la cel mai înalt nivel din direcţia 

generală.  Independenţa  şi  obiectivitatea  pot  fi  păstrate  şi   atinse   prin  

profesionalismul  auditorului  intern,  pentru  că  acesta  poate  depista  disfuncţii 

importante şi propune recomandări pertinente, fundamentate,  acceptându-se  că  

acţionează pentru binele entităţii. 

Pornind de la aceste constatări şi realităţi definiţia auditului intern s-a  realizat  în 

mai multe accepţiuni legate de evoluţia profesiei, chiar definiţia oficială, cuprinsă în toate 

normele şi literatura de specialitate fiind criticată de unii, considerată prea restrictivă de 

alţii,  ori  insuficient   explicată  de  grupuri  de  profesionişti  aplecaţi  pe  o  cercetare  şi   

o poziţionare cât mai exactă a auditului intern. 

Cu toate acestea există elemente care sunt acceptate de toţi şi care au contribuit la  

un consens pe o definiţie acceptată formal. 

Definiţia auditului intern în versiunea americană nu  diferă aproape de loc de cea  

din versiunea franceză, diferenţa fiind dată de traducerea termenului american – 
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governance – prin guvernarea sau conducerea întreprinderii. 

Conform  versiunii  franceze  a  definiţiei  internaţionale,   aprobată   de   Consiliul 

de  Administraţie  al  IFACI  la  21  martie  2000,  definiţia  oficială  a  auditului  intern  

este următoarea: auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei 

organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, o 

îndrumă pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile, şi contribuie la adăugarea unui plus de 

valoare. 

Auditul intern ajută această organizaţie să îşi atingă obiectivele evaluând, printr-o 

abordare sistemică şi metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control, şi 

de guvernare a întreprinderii, şi făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea. 

În legislaţia românească auditul intern este definit sintetic astfel: auditul intern 

reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii 

economice  în  scopul  furnizării  unei  evaluări  independente  a  managementului  

riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia. 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de  audit 

financiar stabileşte principalele obiective ale auditului intern: 

a) verificarea conformităţii activităţilor din entitatea economică auditată cu 

politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale; 

b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi 

nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei 

activităţii entităţii economice; 

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare 

destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitatea economică; 

d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea 

metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel. 

 
Rolul auditului financiar contabil 

Auditul financiar contabil este orientat către următoarele două direcţii fundamentale: 

a) verificarea respectării cadrului conceptual al contabilităţii (postulate, principii, 

norme  şi reguli de  evaluare),  general acceptat,  a procedurilor  interne  stabilite  de 

conducerea agentului economic (audit intern sau statutar); 

b) verificarea şi certificarea reflectării în contabilitate a situaţiilor financiare, 

imaginea  lor fidelă, clară şi completă pe întreg exerciţiul financiar. Legea Contabilităţii  

nr. 82/1991 va fi aplicată împreună cu Cadrul general de armonizare a reglementărilor 

contabile, Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborat de 
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IASC, Standardele de Contabilitate Internaţionale şi  Naţionale.  Regularitatea  

contabilităţii presupune respectarea regulilor procedurilor contabile şi a principiilor  

general acceptate prevăzute de Legea Contabilităţii nr. 82/1991 şi de Cadrul general de 

întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborat de IASC,  precum  şi  de 

Standardele de Contabilitate Internaţionale şi Naţionale. 

Principiul prudenţei nu admite „supraevaluarea elementelor de activ  şi  a 

veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor ţinând cont de 

deprecierile, riscurile şi pierderile posibile generate de desfăşurarea activităţii exerciţiului 

financiar curent sau anterior“. În elaborarea situaţiilor financiare pot apărea elemente cu 

grad ridicat de incertitudine care sunt recunoscute prin prezentarea naturii şi a valorii lor 

(încasarea creanţelor incerte şi litigioase, durata de viaţă probabilă a echipamentelor 

tehnologice). Totodată prudenţa nu permite constituirea de rezerve sau provizioane fără 

obiect sau supradimensionate, subevaluarea conştientă a  activelor  sau  veniturilor,  dar 

nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau a cheltuielilor. 

Principiul permanenţei metodelor are ca obiect continuitatea aplicării regulilor 

privind evaluarea, înregistrarea  în  contabilitate  şi prezentarea  elementelor  patrimoniale 

şi a rezultatelor, astfel încât să se asigure comparabilitatea în timp a informaţiilor  

contabile. 

Principiul continuităţii activităţii presupune că unitatea patrimonială  îşi  va 

continua în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil fără a intra în starea de 

lichidare sau de reducere sensibilă a activităţii. Astfel, situaţiile financiare trebuie să fie 

întocmite pe o bază diferită de evaluare. 

Principiul independenţei exerciţiului se referă la delimitarea  în timp a cheltuielilor 

şi veniturilor aferente activităţii agentului economic pe măsura angajării acestora şi a 

trecerii lor la rezultatul exerciţiului la care se referă. Situaţiile financiare care respectă  

acest principiu oferă informaţii utilizatorilor nu numai despre tranzacţiile trecute, care au 

implicat plăţă şi încasări, dar şi despre obligaţiile de plată din viitor şi despre resursele 

privind încasările viitoare. 

Principiul necompensării vizează faptul că lementele de activ şi de pasiv se 

evaluează şi se înregistrează în contabilitate separat, fără  să  fie  permisă  compensarea 

între posturile de activ şi cele de pasiv ale bilanţului, precum şi între veniturile şi 

cheltuielile înregistrate în contul de rezultate. 

Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv prevede 

determinarea separată a valorii corespunzătoare fiecărui element  individual de  activ sau 

de pasiv. 
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Principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere a unui exerciţiu se  referă  şa 

faptul că bilanţul de deschidere trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere a  

exerciţiului anterior. Dacă se constată erori în exerciţiul curent aferente exerciţiului 

încheiat, se operează fără să se modifice bilanţul din exerciţiul anterior. 

Conform Directivei a IV-a Comunităţii Economice Europene, regulamentul de 

aplicare a Legii Contabilităţii nr. 82/1991 este completat cu trei principii şi cu Cadrul 

general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare. Acestea se referă la evaluarea 

separată a elementelor de activ şi pasiv, prevalenţa economicului asupra juridicului şi 

pragul de semnificaţie. 

Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului prevede  că  toate 

informaţiile prezentate în situaţiile financiare trebuie să reflecte realitatea economică a 

evenimentelor şi tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică. 

Principiul pragului de semnificaţie prevede că toate elementele care au valori 

nesemnificative şi sunt de aceeaşi natură sau au funcţii similare sunt consemnate, fără să  

fie  necesară prezentarea lor separată.  Pragul de semnificaţie arată valoarea semnificativă  

a oricărui element şi trebuie prezentat separat în cadrul situaţiilor financiare. 

În cazuri excepţionale care necesită abaterea de la aceste principii, se va face  

referire la aceste situaţii în notele la conturile anuale, note care vor fi însoţite  de  

motivaţiile acestor abateri, precum şi de prezentarea unei evaluări a efectelor lor asupra 

activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a contului de profit şi pierdere. 

Importanţa auditului financiar constă în creşterea credibilităţii informaţiei din 

situaţiile financiare, pentru deciziile utilizatorilor acestor  informaţii.  Verificarea  

bilanţului contabil de către auditor independent, cu calităţi morale recunoscute conferă 

credibilitate informaţiei contabile datorită respectării cadrului conceptual contabil. Altfel 

spus, auditul este chemat să exprime o opinie independentă asupra situaţiilor financiare, 

menită „să apere în mod egal pe toţi utilizatorii de informaţie contabilă“1. 

Conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate, utilitatea informaţiei oferite 

de situaţiile financiare este dată de caracteristicile calitative: inteligibilitatea, relevanţa, 

credibilitatea şi comparabilitatea informaţiilor. 

a) inteligibilitatea se referă la faptul că informaţiile furnizate de  situaţiile 

financiare trebuie uşor înţelese de utilizatori, care dispun de cunoştinţe suficiente privind 

activitatea întreprinderii şi noţiuni de contabilitate. 

b) informaţiile sunt relevante atunci când influenţează deciziile utilizatorilor care 

concură   la   evaluarea   evenimentelor   trecute,   prezente   sau   viitoare,   corectând   sau 

1 Ioan Oprean, Întocmirea şi audierea bilanţului contabil, Editura Intelcredo Deva, 1997, p. 67 
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confirmând evaluările  lor anterioare. Informaţiile despre structura activelor şi pasivelor   

au valoare pentru utilizatori atunci când previzionează capacitatea întreprinderii de a 

valorifica oportunităţile şi de a face faţă riscurilor. Pragul de semnificaţie reprezintă o 

limită peste care valoarea erorii prezentate în situaţiile financiare poate influenţa negativ 

decizia utilizatorilor. 

c) credibilitatea informaţiilor cuprinse în  situaţiile  financiare  se  referă  la  faptul 

că acestea nu conţin erori semnificative. Pentru a fi credibilă, informaţia trebuie să aibă în 

vedere reprezentarea fidelă a tranzacţiilor şi evenimentelor care se  concretizează  în  

active, obligaţii, capitalul propriu ca sursa proprie de finanţare, ce  trebuie  să  

îndeplinească criteriile de recunoaştere. 

În scopul minimizării riscului asociat credibilităţii informaţiei, se are în vedere ca 

tranzacţiile şi evenimentele prezentate de informaţia contabilă să fie în concordanţă cu 

realitatea economică şi nu doar cu forma lor juridică. Prevalenţa economicului asupra 

juridicului influenţează informaţia pentru a atinge credibilitatea sa. În acelaşi timp, 

informaţia cuprinsă în situaţiile financiare trebuie să fie neutră, lipsită de influenţe. 

 

Figura 1 Rolul auditului financiar în asigurarea imaginii fidele2 
 

 
 

2 Guides, A.T.H., Audit financier, CLET, Paris, 1987, pp. 18-19 
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d) comparabilitatea. Se referă la evidenţierea în  contabilitate  în  mod  unitar  a  

unei tranzacţii economico-financiare sau eveniment este dăunătoare dacă  metoda 

respectivă nu menţine caracteristicile calitative de relevanţă şi credibilitate. Politica 

contabilă trebuie schimbată dacă există alte alternative mai relevante şi credibile. 

Utilizatorii trebuie să fie capabili să identifice diferenţele între politicile contabile 

pentru tranzacţii şi alte evenimente utilizate atât de aceeaşi întreprindere de la o  perioadă  

la alta, cât şi de diferite unităţi. Prezentarea politicilor contabile utilizate de întreprindere 

concură la realizarea comparabilităţii. Standardele Internaţionale de Contabilitate 

precizează că întârzierea exagerată în raportarea informaţiei conduce la  pierderea 

relevanţei informaţiei. 

 
 Obiectivele auditului financiar contabil 

În scopul formării unei opinii independente asupra imaginii fidele clare şi complete  

a  patrimoniului,   a   situaţiei   financiare   şi   a   rezultatelor   întreprinderilor,   auditul  

are în vedere respectarea unor criterii şi obiective ce guvernează un audit al situaţiilor 

financiare: 

Criteriul exhaustivităţii şi integrităţii înregistrărilor se referă la faptul că toate 

operaţiunile patrimoniale au fost înregistrate corect şi integral în contabilitate. Pentru 

îndeplinirea acestui criteriu, auditorul are două soluţii : 

a) verifică procedurile utilizate de întreprindere pentru validarea tuturor 

modificărilor patrimoniale: creşteri/diminuări de active, respectiv diminuări de pasive. 

(dezavantajul este timpul îndelungat pentru validare); 

b) se pot utiliza rezultatele inventarierii, dacă aceasta a fost efectuată conform 

procedurilor legale. Respectarea acestui criteriu presupune ca auditorul să se asigure  

asupra următoarelor aspecte: 

- toate operaţiunile reflectate în documente justificative corespunzătoare sunt 

evidenţiate în contabilitate, fără omisiuni; 

- nu există operaţiuni contabilizate de mai multe ori. 

Criteriul realităţii înregistrărilor.Auditorul are obligaţia să urmărească dacă toate 

elementele de activ şi de pasiv înregistrate în contabilitate  sunt  justificabile  şi 

verificabile, corespund cu cele identificate fizic prin inventariere sau prin alte proceduri. 

Totodată se verifică dacă activele şi pasivele respectă principiul  entităţii patrimoniale, 

adică toate operaţiunile efectuate aparţin şi sunt în numele firmei. 

Criteriul corectei înregistrări în contabilitate şi a corectei prezentări cu ajutorul 

conturilor anuale are ca obiective fundamentale localizarea corectă a perioadei privind 
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elementele patrimoniale, evaluarea corectă a modificărilor, imputarea şi  întocmirea  

corectă a situaţiilor financiare. 

Perioada corectă în care sunt evidenţiate modificările patrimoniale presupune 

respectarea principiului independenţei exerciţiilor. Regularizarea operaţiunilor după 

inventariere asigură delimitarea corectă în timp a cheltuielilor şi a veniturilor pe întreaga 

perioadă a exerciţiului financiar prin: 

• constituirea, respectiv transferul unor provizioane asupra veniturilor; 

• înregistrarea diferenţelor de curs valutar aferente lichidităţilor în devize; 

• înregistrarea cheltuielilor plătite şi a veniturilor încasate aferente exerciţiilor 

următoare prin utilizarea conturilor de regularizare; 

• repartizarea diferenţelor de preţ asupra cheltuielilor şi stocurilor, calculul şi 

contabilitatea corectă a variaţiei stocurilor de producţie finită; 

• analiza    amortismentelor    şi    a     provizioanelor     pentru     depreciere. 

Situaţiile financiare: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de 

trezorerie,  informaţiile  adiţionale  ce  trebuie  furnizate   sub   forma   notelor   la  

conturile anuale vor fi armonizate şi cu Standardele Internaţionale şi Naţionale de 

Contabilitate. Pentru o evaluare corectă, trebuie să se ţină cont de următoarele tratamente 

contabile: 

- la data intrării în patrimoniu, bunurile se înregistrează în contabilitate la  valoarea  

de intrare denumită valoare contabilă. Auditorul trebuie  să verifice dacă  bunurile aduse  

ca aport la capitalul social au fost  înregistrate  în  funcţie  de  preţul  pieţei,  utilitatea, 

starea şi amplasarea acestora, în urma evaluării efectuate potrivit legii. 

- achiziţiile cu titlu oneros sunt evaluate la costul de achiziţie şi la costul de 

producţie dacă sunt fabricare în întreprindere. Auditorul trebuie să verifice dacă  sunt 

prinse toate elementele ce compun costul de achiziţie: preţul de cumpărare, taxele 

nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare şi alte cheltuieli. 

- auditorul trebuie să verifice dacă evaluarea creanţelor şi datoriilor  este 

înregistrată la valoarea lor nominală, respectiv valoarea de intrare. La închiderea 

exerciţiului, auditorul verifică dacă există diferenţe constatate în plus pentru elemente de 

activ, între valoarea de inventar şi valoarea de intrare, diferenţă care nu trebuie 

contabilizată, confom principiului prudenţei. Pentru elementele de pasiv de natura 

obligaţiilor sau datoriilor, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi 

valoarea de intrare nu trebuie să fie înregistrate în contabilitate, ele se menţin la valoarea  

de intrare. 

Întocmirea corectă a bilanţului contabil. Auditorul urmăreşte concordanţa care 
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trebuie să existe între datele înregistrate în contabilitatea sintetică şi balanţa de verificare 

după inventariere ca bază de referinţă pentru bilanţ. Există două tipuri de corelaţii : 

a) corelaţia dintre Registrul jurnal de evidenţă cronologică şi totalul rulajelor 

curente ale conturilor deschise în evidenţa sistematică prin fişele sintetice şah (Registrul 

Cartea Mare). 

b) corelaţia dintre conturile analitice şi conturile sintetice care se realizează prin 

balanţa de verificare analitică deschisă pentru fiecare cont sintetic de gradul I sau II 

dezvoltat în analitic. 

Obiectivele  auditului  au  în  vedere:   patrimoniul,   rezultatul   exerciţiului,  

bilanţul şi situaţia financiară a întreprinderii. 

Validarea de către auditor a integrităţii patrimoniului are în vedere următoarele 

aspecte: 

- realizarea inventarierii patrimoniului, corecta valorificare a rezultatelor acesteia şi 

cuprinderea sa în bilanţul contabil; 

- preluarea corectă în balanţa de verificare a datelor din conturile sintetice şi 

concordanţa lor cu conturile analitice; 

- efectuarea corectă a tuturor operaţiunilor legate de înregistrarea şi modificarea 

capitalurilor proprii; 

- evaluarea corectă a patrimoniului conform Regulamentului de aplicare a Legii 

Contabilităţii nr. 82/1991 şi Cadrului general - întocmirea bilanţului contabil pe baza 

balanţei de verificare după inventariere. 

Principalele tipuri de audit intern sunt următoarele: 

a) Auditul de regularitate 

În evoluţia sa firească auditul intern s-a dezvoltat pe auditul de regularitate 

(conformitate), acesta fiind considerat ca fiind tradiţional pentru că la vremea respectivă 

auditorul verifica dacă regulile şi procedurile sunt bine aplicate, dacă se respectă 

organigramele, sistemele de informare etc. 

Auditorul  intern  avea  la  bază  un  sistem  de  referinţă  şi  de  aceea  munca  sa   

era relativ clarificată, el acţionând prin constatări şi comparări privind aplicarea, 

interpretarea,  eventualele  deficite  sau  dezechilibre   produse,   reprezentau   consecinţe 

pe care le raporta celui care dispusese auditul. 

Auditul de  regularitate  sau  de  conformitate  are  ca  scop  compararea  realităţii  

cu sistemul  de  referinţă  propus,  indiferent  că  unii  teoreticieni  extremişti  în  nuanţe  

fac diferenţe între regularitate şi conformitate. 

b) Auditul de eficacitate este mai complex, situându-se pe o scară superioară în 
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evoluţia auditului  intern,  ţine  cont  de  cultura  organizaţională  pentru  că  el  se  referă  

la   calitate   şi   nu   la   un    sistem    de    referinţă.    Eficacitatea    se    referă    la 

calitatea muncii şi  a  rezultatelor  obţinute  prin  respectarea  regulilor  adoptate  de 

entitate, dar eficacitatea depinde de modul în care s-a desfăşurat efectiv activitatea. 

Auditul de eficacitate se poate numi fără nici  o  greşeală  audit  de  performanţă, 

care reflectă calitatea măsurilor adoptate prin rezultatele înregistrate. Nu întâmplător se 

insistă pe sensul celor doi termeni: eficacitatea şi eficienţa. 

- eficacitatea reprezintă  atingerea  obiectivelor  fixate,  respectiv  răspunsul 

entităţii la aşteptări 

- eficienţa înseamnă de a face cât mai bine posibil, respectiv de a obţine cea mai 

bună calitate în ceea ce priveşte cunoştinţele, comportamentele şi comunicarea. 

Urmare celor expuse mai sus se poate înţelege că auditorii interni mai tineri şi 

experimentaţi vor fi utilizaţi preponderant în auditul de regularitate, iar cei cu experienţă 

vor  aduce  aportul   cunoştinţelor   lor   în   auditul   de   eficacitate,   când   este   necesar 

să se răspundă la întrebări cheie regăsite în chestionarele de lucru. 

c) Auditul de management sau auditul de conducere se poate aprecia din mai multe 

perspective, putându-se utiliza trei abordări: 

- practica dominată, ceea ce înseamnă că responsabilul sectorului auditat îi prezintă 

auditorului   intern   politica   pe   care   trebuie    să    o    aplice;    auditorul    intern    se 

va asigura că există o politică şi în ce măsură aceasta este exprimată cu  claritate de cel  

care o are în responsabilitate. 

În continuare, auditorul intern va analiza modul în care politica sectorială 

corespunde strategiei întreprinderii sau politicilor cuprinse şi rezultate din strategie. 

- aplicarea  politicii  în  cadrul  entităţii,  iar  auditorul  intern  se  va   asigura  că   

pe teren, politica este cunoscută, înţeleasă şi, evident, aplicată,  auditorul  intern având  

rolul de apreciator al controlului intern. De asemenea se poate vorbi de conformitate în 

sensul conformităţii dintre politică şi aplicarea sa. 

- elaborarea  strategiei,  care  trebuie  să  fie  un  proces  formalizat   prin  care  să  

se realizeze armonizarea propunerilor şi aprobarea de către direcţia generală, având ca 

efect existenţa unei strategii definite şi aprobate şi care se aplică. 

d) Auditul de strategie aflat pe treapta superioară a evoluţiei auditului intern, acesta 

reprezintă  o  confruntare  între  toate  politicile  şi  strategiile  entităţii   cu   mediul   în 

care aceasta se află pentru verificarea coerenţei globale. Rolul auditorului intern se va 

limita la semnalarea incoerenţelor  direcţiei  generale,  responsabilă  cu  modificarea 

parţială sau fundamentală a unor puncte pentru a asigura coerenţa globală. 
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Funcţia de audit 

Funcţia de audit, ca urmare a evoluţiei sale permanente, a căpătat o serie de valenţe 

care  pentru  un  profesionist  este   bine   să   fie   cunoscute,   chiar   şi   numai   la   un 

nivel superficial, dar care au rolul de a trezi interesul de a se instrui mai mult  şi de  a  

prelua cunoştinţe legate de auditul intern. Cei care practică auditul intern oferă o imagine 

diversificată   asupra   acestuia,    eterogenitatea    fiind    încă    destul    de    prezentă,    

din cauza faptului că entităţile sunt foarte diferite, dar mai ales au culturi şi tradiţii 

organizaţionale uneori chiar contrare. 

De exemplu, în funcţie de profilul activităţii unei entităţi se utilizează anumite 

proceduri sau instrumente de  lucru,  inclusiv  rapoartele  de  audit  având  forme  şi 

conţinut destul de diferit, nefiind omogene aşa  cum  sunt  standardizate  opiniile 

auditorilor financiari. 

Aceste  abordări  neuniforme  sunt  prezente  în  modul   cum   se   privesc  

pregătirea profesională,  metodele  de  lucru,  modalităţile  de  organizare,  termenii  

folosiţi şi accepţiunea acestora. Sigur că s-au  obţinut  progrese  prin  aplicarea  

standardelor profesionale  în  materie,  dar  acestea  au  un  caracter  normativ  prea  

general, modalităţile practice de aplicare fiind, în continuare, insuficient cunoscute şi 

aplicate de auditorii interni. De aceea este nevoie de unificarea practicilor care nu are nici  

o legătură cu uniformitatea, fiind obligatoriu ca specialiştii să aibă aceleaşi  înţelesuri 

asupra termenilor de referinţă,  drept  pentru  care  o  aplecare  a  organismelor  

profesionale către acest drum devine imperativă. 

Mai toţi autorii au căzut de acord că auditul intern reprezintă o funcţie universală 

pentru că se aplică tuturor entităţilor, dar şi tuturor funcţiilor oricărei entităţi. Am utilizat 

cuvântul entitate şi nu întreprindere pentru a nu restrânge sfera de aplicare a auditului  

intern care se poate extinde şi la alte tipuri de organizaţii. Acestea pot avea  funcţia de  

audit intern organizată prin intermediul unor angajaţi ai entităţilor, fără a avea structuri 

specializate sau create special în acest scop.  Sigur  în  asemenea  situaţii  apar  riscuri 

legate de incompatibilităţi şi conflicte de interese, dar esenţial este ca acestea să fie 

eliminate şi activitatea să existe şi să producă efecte. 

Cele mai multe entităţi au ajuns singure la concluzia  că  este  bine  să  aibă  

organizat  auditul  intern,  aceste  fiind  o  funcţie  care   aduce   plusvaloare,   cel  puţin 

prin auditul de eficacitate. 

Toate organizaţiile au înţeles că auditul intern le permite să aibă un bun control 

asupra activităţilor şi să atingă mai sigur obiectivele stabilite. În viaţa de zi cu zi 

obiectivele şi metodologia auditului intern sunt universale, în sensul că ele se aplică 
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tuturor activităţilor, ceea ce va asigura un control asupra acestora. 

Auditorul intern va aplica normele sale profesionale asupra tuturor funcţiilor: 

financiară şi contabilă, comercială şi logistică, fabricare/producţie, informatică, gestiune, 

managerială. De asemenea funcţia de audit intern este o funcţie periodică pentru cei care 

sunt auditaţi, funcţia având caracter permanent în cadrul entităţii. 
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CAPITOLUL  II 

DEMERDUL DE AUDIT FINANCIAR-CONTABIL 

 

 
 

 Evaluarea sistemului contabil  şi de control intern 

Prima responsabilitate a managementului unei entităţi patrimoniale este asigurarea 

îndeplinirii  cu  succes  a  obiectivelor  stabilite  prin  strategie.  Pentru  îndeplinirea  

acestor obiective ale afacerii, se stabilesc sisteme ce cumulează activităţile aferente, 

proiectate să opereze împreună. Obiectivele se fixează la nivelul acestor sisteme astfel  

încât să se alinieze la obiectivele activităţii entităţii patrimoniale respective. 

Pentru realizarea obiectivelor, managementul trebuie să evalueze posibilele 

ameninţări asupra tuturor domeniilor de activitate ale entităţii, identificându-se riscurile şi 

implementându-se măsuri care să le diminueze. 

Sistemul de control intern global este de natură conceptuală şi reprezintă colecţia 

integrată a tuturor sistemelor de control utilizate de entitate pentru atingerea obiectivelor 

sale într-o manieră eficientă asigurând: 

- siguranţa şi integritatea informaţiilor; 

-aderarea la politici, planuri, proceduri, legi şi regulamente; 

-păstrarea în siguranţă a activelor; 

-utilizarea economică şi eficientă a resurselor; 

- realizarea obiectivelor şi scopurilor stabilite. 

Un mediu de control adecvat este unul în care există controale interne adecvate, la 

costuri rezonabile şi unde există un indiciu clar de angajament la un control intern bun, la 

nivelul consiliului de administraţie şi a nivelului superior de conducere executivă. 

La sfârşitul etapei de identificare a parametrilor sistemului, auditorul trebuie să fie 

capabil să definească, să documenteze şi să convină cu conducerea entitatăţii auditate 

asupra: 

- zonelor de congruenţă ale sistemului; 

-relaţia sa cu alte sisteme şi auditări; 

-obiectivele auditului; 

- gradul de acoperire. 

Etapa următoare este de a determina teoretic ce  controale  trebuie  să  existe 

pentru atingerea obiectivelor dorite. Există o gamă variată de controale care pot fi 

clasificate astfel: 
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- preventiv-care  caută  să  prevină  apariţia  unor  ineficienţe,   erori   sau 

nereguli. Exemple ale acestui tip de control sunt: detaşarea sarcinilor şi autorizarea 

controalelor; 

- detectiv-care   operează    post    eveniment    şi    încearcă    să    detecteze    şi 

să corecteze ineficienţe, erori sau nereguli. Exemple de acest tip de control sunt 

reconcilierile conturilor bancare, verificarea intărilor şi ieşirilor; 

- directiv-care  încearcă  să  cauzeze  sau  să  încurajeze   apariţia   unui 

eveniment dorit. Exemple ale acestuia include politici clare scrise, proceduri de lucru şi 

instruirea personalului. 

Având o opinie formată despre sistem, auditorul trebuie să  formuleze  ostrategie  

de testare. Nu există reguli stricte cu privire la numărul testărilor necesare. Prin aplicarea 

raţionamentului profesional, auditorul trebuie să determine ariile de testare, scopul testării 

şi modul de derulare al testelor. Din dorinţa de a furniza un serviciu eficient şi economic, 

de regulă auditorul testează doar controalele semnificative. Această direcţie de reducere a 

testării, nu trebuie să compromită eficienţa serviciului. 

 
 Proba de audit 

Un element esenţial în cadrul efectuării unei misiuni de audit, este obţinerea de 

probe suficiente şi adecvate, pe care să se poată baza auditorii în etapa de elaborare a 

opiniei. Proba de audit se obţine printr-o serie de modalităţi cum ar fi inspecţia, 

observarea, cererea de informaţii şi confirmarea, calculul şi analiza, procedurile analitice, 

dintr-o combinare corespunzătoare între control şi procedurile fundamentale. 

Proba de audit trebuie să fie suficientă-ca măsură a cantităţii şi corespunzătoare- 

calitatea sau siguranţa probei de audit şi relevanţa unei anumite aserţiuni. Auditorii  

primesc probele de audit din mai multe surse, din interiorul entităţii şi din exteriorul ei, 

pentru a servi la susţinerea unei anumite afirmaţii. Ei caută o asigurare rezonabilă dar nu 

absolută a faptului că situaţiile financiare sunt lipsite de declarări eronate semnificative, 

care ar conduce la luarea de decizii neconforme cu realitatea de către utilizatori. 

Pentru a decide care probă se consideră  a  fi adecvată,  auditorul trebuie  să  ţină 

cont de următoarele aspecte: 

- evaluarea riscului atât la nivelul situaţiilor financiare cât şi la cel al soldurilor 

conturilor; 

- sistemele de contabilitate şi de control intern; 

- experienţa din auditările anterioare şi cunoaşterea adecvată a clientului şi a 

sectorului de activitate; 
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- concluziile desprinse din procedurile de audit, incluzând indicaţiile de fraudă şi 

eroare. 

Probele de audit se obţin pe baza testelor de audit şi a procedurilor fundamentale. 

Testele de audit 

Aceste teste se clasifică în trei tipuri majore: de urmărire,  de revizuire analitică şi 

de conformitate. 

a) Testul de urmărire urmăreşte o anumită tranzacţie într-un anumit sistem 

contabil. Scopul acestui tip de test este acela de a confirma auditorului înţelegerea 

sistemului şi trebuie derulat în timpul etapei de planificare. Exemplu de acest tip de test 

poate fi urmărirea unui contract cu un client, ajungând la livrarea bunului, emiterea şi 

înregistrarea în contabilitate a facturii şi încheind cu primirea şi contabilizarea banilor. 

b) Revizuirea  analitică  se aplică soldurilor conturilor, scopul său  fiind acela de   

a înlesni auditorului înţelegerea mişcării şi a evoluţiei conturilor în consonanţă cu 

tranzacţiile entităţii, permiţând efectuarea de analize a evoluţiei lunare sau anuale. Acest  

tip de test trebuie desfăşurat în fazele de planificare şi de elaborare a opiniei. În faza de 

testare, un test de revizuire analitică util îl poate constitui compararea mărimii şi evoluţiei 

conturilor de debitori din anul  curent  faţa  de  anul  precedent.  Orice  diferenţe 

neobişnuite sau anomalii se vor investiga. 

c) Testarea de conformitate constă în determinarea dacă sistemul contabil şi de 

control a operat pe perioada aflată în analiză. În acest scop se va testa un eşantion de 

elemente. Auditorul va trebui să revizuiască reconcilierile conturilor bancare de la sfârşit  

de lună, pentru a se asigura că au fost semnate după analizare de către o persoană  

autorizată şi sunt conforme cu realitatea. Tot referitor la conturile bancare, auditorul cere 

pentru toate soldurile finale, confirmări de la organele bancare, pentru efectuarea unui 

control încrucişat. 

În urma procedurile de lucru folosite, auditorul obţine un probatoriu bine 

documentat, pe care trebuie să-l alăture celorlalte constatări obţinute din testele  de  

control, de natură să fundamenteze situaţiile financiare de închidere a exerciţiului. 

Ansamblul probelor obţinute în procesul de audit are ca scop satisfacerea următoarelor 

obiective: 

- existenţa-confirmarea potrivit căreia un element de activ sau de 

pasiv se află înregistrat în evidenţele patrimoniale de la o anumită dată; 

- drepturi şi obligaţii-constatarea potrivit căreia patrimoniul 

reflectat în contabilitate este real; 

- exhaustivitatea-ansamblul tuturor activelor şi pasivelor, precum şi 
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toate tranzacţiile şi evenimentele aferente exerciţiului, au fost declarate, înregistrate şi 

reflectate în situaţiile financiare; 

- valoarea-un  activ  sau   o   obligaţie   sunt   înregistrate   la   o   valoare 

contabilă corespunzătoare; 

- evaluarea-   o   tranzacţie   sau   un   eveniment    sunt    înregistrate    la 

valoarea corespunzătoare, iar veniturile şi cheltuielile sunt  alocate  corect  perioadei  la 

care se referă; 

- prezentarea  informaţiilor-elementele  patrimoniale,  veniturile   şi  

cheltuielile, fluxurile de trezorerie, şi notele explicative, sunt prezentate, clasificate şi 

descrise în conformitate cu standardele de contabilitate. 

Dosarul permanent de audit trebuie să conţină documente şi tabele importante 

pentru conţinuarea activităţii de audit. Aspectul acestui dosar trebuie standardizat prin 

folosirea unui index corespunzător. Detaliile necesar a fi incluse într-un dosar permanent 

de audit sunt: 

a) informaţii legate de client: informaţii generale, detalii cu privire la activitate, 

organigrama societăţii, conturile în bancă şi drepturile de semnătură, conducerea şi restul 

personalului, părţile afiliate 

b) detalii de angajament: scrisoarea de angajament, numirea  ca  auditor,  

scrisoarea de permisiune, autorizările 

c) informaţii şi convenţii legale şi statutare: copie a memorandumului  şi 

articolelor, procesele verbale ale şedinţelor, copii după convenţiile de împrumut, copii  

după contractele închiriere şi după actul de proprietate, copii după evaluarea terenurilor, 

detalii ale schemelor de pensii, rentabilitatea anuală, detalii  legate  de  emisiunea 

autorizată de acţiuni, detalii ale legilor şi regulamentelor relevante 

d) sistemul contabil: sinteza registrelor şi înregistrărilor, sinteza şi stemului 

contabil, detalii legate de sistemele computerizate, politici contabile importante, scrisori 

către conducere 

e) informaţii contabile: copii ale situaţiilor contabile, informaţii statistice 

f) active:  registrul  de  active  valorile,  detalii  legate  de   asigurare 

Documentaţia inclusă în dosarele permanente de audit trebuie să fie actualizată 

corespunzător şi revizuită în fiecare an. Probe ale acestei actualizări şi revizuiri trebuie 

înregistrate în dosar, posibil prin utilizarea unui formular anual de actualizare. 

Dosarul curent de audit trebuie să conţină toate informaţiile relevante pentru 

perioada financiară aflată în analiză. Este imposibil să se specifice cu exactitate ce 

informaţii este necesar să se păstreze în acest dosar, deoarece ele depind de conjunctura 
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în care se efectuează auditul. Este totuşi recomandat, ca toate firmele să încerce să 

standardizeze formatul acestui dosar pentru a înlesni revizuirea şi controlul activităţii. 

Utilizarea unui pachet standard de audit realizează acest lucru. 

 
Auditul elementelor patrimoniale 

Obiectivul general al auditului elementelor patrimoniale este dobândirea 

cunoştintelor necesare pentru a putea verifica dacă anumite elemente patrimoniale au fost 

înregistrate şi prezentate cu acurateţe. 

Analiza programului testelor de audit pentru: 

Active imobilizate 

Stocuri 

Debitori 

Conturi la bănci şi casă 

Creditori 

Vânzări şi cumpărări 

Registrul cartea mare 

Adaptarea programelor standard de teste de audit 

Obiectivele principalelor teste de audit 

Corelarea concluziilor testelor cu obiectivele acestora 

Realizarea şi înregistrarea principalelor teste de audit. 

A. ACTIVE IMOBILIZATE 

Obiective principale 

• Imobilizările corporale şi necorporale trebuie să fie în proprietatea companiei 

• Imobilizările corporale trebuie să existe 

• Activele depuse garanţie trebuie identificate 

• Activele trebuie declarate la valoarea reală 

Documente necesare pentru audit care s-ar fi putut obţine în timpul întocmirii 

situaţiilor financiare: 

l. Obţinerea sau alcătuirea unei situaţii ce prezintă valoarea de intrare a activelor 

imobilizate,   amortizarea   acumulată   şi    valoarea    contabilă    netă    a    acestora  

O parte esenţială a procesului de audit se concretizează în a avea evidenţa modului în care 

s-au întocmit situaţiile financiare auditate şi în a obţine documentele prin care se pot 

justifica  cifrele  individuale.  O  situaţie   care   să   prezinte   soldurile   iniţiale   şi   

finale ale diferitelor categorii de imobilizări corporale şi necorporale este necesară din mai 

multe motive: pentru a ajuta la examinarea analitică; pentru a fi considerate drept situaţie 
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de referinţă; şi pentru a se compara cu tabelul din situaţiile financiare finale. 

2. Obţinerea sau întocmirea unei situaţii a achiziţiilor de active imobilizate 

Imobilizările corporale trebuie să existe. Atât imobilizările corporale, cât şi cele 

necorporale trebuie să aibă o anumită valoare, iar justificarea noilor imobilizări  prin  

facturi valabile reprezintă documente valoroase pentru audit. Este necesar să se poată 

demonstra că imobilizările corporale cu valoare peste pragul de semnificaţie au fost 

achiziţionate în numele companiei şi că au fost corect înregistrate  în  contabilitate. 

Referitor la cheltuielile de cercetare şi dezvoltare, este necesar să se demonstreze că: 

a) există un proiect bine definit; 

b) cheltuielile aferente se pot identifica distinct; 

c) rezultatul unui astfel de proiect a fost evaluat cu certitudine rezonabilă, în ceea ce 

priveşte fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială finală; 

d) veniturile anticipate sunt suficiente penru a acoperi costurile deja înregistrate plus 

costurile estimate până la finalizarea proiectului; 

e) exista resurse adecvate pentru ca proiectul să poată fi realizat. 

3. Obţinerea sau alcătuirea unei situaţii a activelor cesionate/casate 

Cesiunea/casarea activelor trebuie înregistrată. 

4. Obţinerea sau alcătuirea unei situaţii ce prezintă profitul/pierderea din 

cesiunea activelor 

Calculul profitului/pierderii din cesiunea unor active imobilizate poate avea un 

efect semnificativ asupra rezultatului raportat (profit/pierdere)  al  firmei.  Calculul corect 

al profitului/pierderii din cesiunea activelor respective impune ca cifrele corecte aferente 

valorii de intrare, amortizării şi profitului/pierderii să fie corect şterse din/înregistrate în 

contabilitate. 

5. Obţinerea sau alcătuirea unei situaţii a activelor deţinute prin contracte de 

leasing financiar sau de cumpărare în rate 

Este important să se facă distincţie între contractele de leasing şi contractele de 

cumpărare în rate. Orice activ aflat sub incidenţa unui contract de cumpărare în rate trebuie 

prezentat  ca  activ  imobilizat,   iar  obligaţia   respectivă   înregistrată   în   contul  

creditori din contracte de cumpărare în rate (divizata în obligaţie pe termen scurt şi 

obligaţie pe termen lung). 

Contractele de leasing trebuie verificate pentru a se determina dacă sunt leasing-uri 

financiare sau de exploatare. Se face adesea confuzie  între  termenii  utilizati  de  

societăţile de finanţare, astfel încât este importantă înţelegerea terminologiei acestora. 

6. Obţinerea sau alcătuirea unei situaţii a cheltuielilor cu amortizarea 
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Amortizarea activelor trebuie înregistrată la o rată acceptabilă, aplicată cu consecvenţă. 

Amortizarea   imobilizărilor   corporale    şi    necorporale    nu    pare    un    concept 

dificil, care să ridice probleme. Cu toate acestea, trebuie luate în considerare durata 

probabilă de serviciu, natura şi utilizarea tuturor activelor, de exemplu, un activ poate fi 

uzat moral din punct de vedere tehnologic înainte de a fi uzat fizic sau consumat de către 

firmă. Similar, progresul tehnologic poate avea impact asupra imobilizărilor necorporale, 

cum ar fi brevetele, licenţele etc. 

7. Obţinerea sau alcătuirea unei situaţii a reevaluărilor 

În cazul în care auditorul a utilizat reevaluarea efectuata de un expert, este foarte 

important să se evalueze munca prestata de acesta, pentru a se constata dacă  ea  

corespunde scopului auditului. 

8. Obţinerea sau alcătuirea unei situaţii a activelor  reparate  şi  modernizate 

Este necesar să se examineze natura şi mărimea activelor amortizate drept reparaţii, 

întrucât cheltuielile ar putea fi capitalizate. 

Această examinare se impune şi în scopuri fiscale. Clasificarea greşită a cheltuielilor 

de  investiţie  drept   cheltuieli   cu   reparaţia/modernizarea   activelor   poate   fi 

contestată. 

ACTIVITATEA DE AUDIT 

9. Verificarea fizică a imobilizărilor corporale 

Un test sigur îl reprezintă verificarea existenţei imobilizărilor corporale, dacă şi în ce 

măsură acest lucru este necesar trebuie  să  depindă  de  obiectul  de  activitate  al 

clientului. În cazul în care imobilizările corporate sunt semnificative ca număr/valoare, 

auditorul trebuie să ia în considerare verificarea fizica a unui eşantion. El trebuie, de 

asemenea, să confirme ca cesiunea activelor s-a înregistrat corect. 

Aceste activităţi vor fi mai uşor de îndeplinit dacă există un registru al activelor. 

Registrul poate avea o formă simplă - o listă a activelor. Este recomandabil să se atragă 

atenţia clientului că un registru al activelor este util, de exemplu în scopuri fiscale sau de 

control. 

10. Examinarea actelor de proprietate 

Dacă actele de proprietate sunt păstrate de firmă, acestea trebuie examinate pentru a 

se asigura ca activele sunt pe numele firmei. Dacă actele de proprietate sunt în păstrarea 

altora, activele respective garantând, de exemplu, credite acordate firmei, este necesară 

obţinerea confirmării acestui fapt, precum şi a informaţiilor privind custodia activelor 

respective. Este important să se decidă dacă o simplă privire asupra actului de proprietate 

reprezintă o dovadă satisfăcătoare pentru auditor. 
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Capitalizarea bunurilor produse de firmă 

În cazul în care firma produce sau construieşte imobilizări corporate pentru uz 

propriu, aceste active înregistrează în contabilitate la cost. Costul trebuie să fie egal cu 

valoarea înregistrata într-o vânzare cu preţ determinat obiectiv. Auditorul trebuie să 

verifice dacă valoarea de intrare a activelor nu a fost artificial majorată,  prin 

supraevaluarea 

PLASAMENTE 

Obiectivele principale ale auditului plasamentelor vizează următoarele aspecte: 

plasamentele trebuie să existe şi să apartină firmei; valoarea  lor  trebuie  justificată; 

titlurile gajate trebuie notate. Documentele necesare pentru audit care s-ar fi putut obţine  

în timpul întocmirii situaţiilor financiare 

Verificarea plasamentelor 

1. Obţinerea sau alcătuirea unei liste a plasamentelor 

O parte esenţială a procesului de audit se concretizează în a avea evidenţa modului 

în care s-au  întocmit  situaţiile  financiare  şi  în  a  obţine  documentele  care  

demonstrează că cifrele individuale sunt justificate, iar activele respective au fost corect 

clasificate ca plasamente pe termen lung. Plasamentele sunt  de diverse tipuri şi se deţin  

din raţiuni diferite. Este important să se înţeleagă atât natura plasamentelor, cât  şi  

motivele pentru care firma le deţine. 

2. Justificarea valorii de intrare a noilor plasamente şi a valorii de cesiune 

Înregistrarea plasamentelor noi sau a celor cesionate trebuie justificată prin  

obţinerea confirmării valorii de intrare sau de cesiune şi prin verificarea faptului că preţul 

de achiziţie a fost plătit sau ca preţul de vânzare a fost încasat. 

Achiziţia şi cesiunea plasamentelor trebuie aprobate  la  nivet  înalt.  Este  probabil 

ca înşişi directorii să aprobe cumpărări şi vânzări de ptasamente. În cazul unei singure 

cumpărări sau vânzări de ptasamente cu o valoare semnificativă pentru  companie,  ar 

putea fi necesară aprobarea consiliului de administraţie. 

3. Obţinerea confirmării soldurilor conturilor de creanţe  faţă  de  companii 

din cadrul grupului 

Atunci când există creanţe faţă de companii din cadrul aceluiaşi grup, sumele 

respective trebuie să concorde şi să fie confirmate. Trebuie să se verifice dacă este vorba 

despre active curente sau fixe şi dacă sunt înregistrate corect. Diferenţele în soldurile 

companiilor din acelaşi grup nu trebuie ignorate, ci trebuie investigate. 

Venituri din plasamente 
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4. Verificarea corectitudinii şi consecvenţei cu care se înregistrează veniturile 

din plasamente 

Sursa veniturilor din plasamente - dividende, dobânda etc. - trebuie identificată, iar 

veniturile trebuie înregistrate în contul corect şi pe baza aceleaşi metode. 

5. Verificarea corectitudinii calculului profitului/pierderii din cesiunea 

plasamentelor 

Trebuie verificată metoda de calcul a costului comparată cu cea aferentă 

venitului/pierderi din cesiune, iar  costul  iniţial  al  plasamentului  şi  venitul/pierderea  

din cesiune trebuie comparate cu cele din contractele de vânzare. 

De asemenea, trebuie să se decidă dacă este necesar  ca  profitul/pierderea  

rezultat(ă) să fie identificat(ă) şi prezentat(ă) distinct în contabilitate, de exemplu dacă 

trebuie prezentat(ă) separat profitul/pierderea rezultat(ă) din vânzarea unui plasament pe 

termen lung (activ imobilizat), care nu a fost deţinut  în  scopul unui câştig  pe  termen 

scurt. 

ACTIVITATEA DE AUDIT 

Verificarea plasamentelor 

6. Obţinerea confirmării existenţei plasamentelor şi a deţinerii titlului de 

proprieiate 

În cazul în care certificatele de acţionar, alte acte de proprietate sau detalii privind 

contracte de asociere nu sunt disponibile pentru a fi inspectate, auditorul trebuie să ceara 

confirmarea existenţei acestora de la terţe părţi, independente şi de încredere, care deţin 

aceste documente. Dacă terţe părţi deţin efectiv active cu o valoare semnificativă, trebuie 

să se acorde o deosebită atenţie cuvintelor “de încredere” şi “independente”.  Ce dovezi  

are auditorul ca activul respectiv există cu adevărat? 

7. Verificarea fizica a unui eşantion 

Actele de proprietate sunt principală dovadă că plasamentul se află în proprietatea 

clientului. De aceea, este esenţial să se inspecteze autenticitatea măcar a unui eşantion, 

dacă nu a întregului număr de certificate. 

8. Verificarea eventualelor plasamente suplimentare 

Companiile cotate la bursă realizează adesea emisiuni de acţiuni gratuite sau 

emisiuni de drepturi, iar în aceste situaţii numărul iniţial de acţiuni deţinute va creşte. 

Auditorul trebuie să verifice dacă aceste acţiuni suplimentare au fost înregistrate în 

conturile clientului, dacă nu au fost omise sau înregistrate greşit. 

9. Verificarea respectării principiului independenţei exerciţiului 
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Respectarea principiului independenţei exerciţiului se referă aici la următoarele 

situaţii: 

• Alocarea veniturilor în perioada corectă; 

• Identificarea şi prezentarea unor trucaje ale bilanţului, de exemplu prezentarea unui 

plasament vândut  în  primele  zile  ale  exerciţiului  financiar  următor  ca  venituri  

încasate în bancă la sfârşitul exerciţiului auditat. 

Venituri din plasamente 

10. Verificarea încasării tuturor veniturilor 

Este important să se verifice, prin metoda analitică, dacă toate veniturile se regăsesc 

în evidenţele contabile, mai ales în cazul în  care  firma  deţine  acţiuni  la  diverse  

societăţi, pentru a se confirma ca veniturile înregistrate sunt în conformitate cu cele 

anticipate - ţinând cont de numărul de acţiuni deţinute şi de randamentele estimate. În cazul 

anumitor plasamente, valoarea dividendelor trebuie justificată pe baza  situaţiilor  

financiare publicate sau a altor date independente. 

B. STOCURI 

Obiectivele principale ale auditării stocurilor sunt următoarele: 

- Stocurile şi producţia în curs de execuţie trebuie să existe şi să aparţină firmei; 

- Stocurile sunt evaluate la minimul dintre costul şi valoarea lor realizabilă netă 

Documentele necesare pentru audit  care s-ar fi putut obţine în timpul întocmirii 

situaţiilor financiare sunt următoarele: 

1. Obţinerea sau alcătuirea unei situaţii sintetice a stocurilor şi a contractelor 

pe termen lung 

O parte esenţială a procesului de audit se concretizează în a avea evidenţa modului  

în care s-au întocmit situaţiile financiare auditate şi în a obţine documentele care 

demonstrează că cifrele individuale sunt justificate. O situaţie care să prezinte diferitele 

categorii de stocuri, clasificate corespunzător pe tipuri de stocuri, împreună cu cele 

comparative, este necesară atât ca tabel de referinţă, cât, mai ales, ca bază pentru 

examinarea analitică a stocurilor. 

2. Examinarea fişelor de inventar finale 

a) Calculele pe baza cărora s-au întocmit fişele de inventar trebuie întotdeauna 

verificate. 

b) Examinarea elementelor neobişnuite înseamnă căutarea acelor stocuri pe care 

firma nu le-ar deţine în mod  normal; a cantităţilor excesive de stocuri; a stocurilor care  

par supraevaluate (sau subevaluate). 

c) Atunci când fişele de inventar nu sunt aceleaşi cu cele utilizate în inventariere, 
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trebuie verificat transferul datelor. 

La momentul planificării inventarierii, este util să se folosească fişe de inventar 

tipizate care să fie utilizate în timpul inventarierii, iar apoi ca fişe de  inventar  finale, 

pentru a se evita transferul datelor cantitative. 

3. Verificarea listelor de contracte pentru a se determina dacă s-a făcut 

diferenţierea corectă între contractele pe termen lung şi cele pe termen scurt 

Contractele presupun multe înregistrări contabile, de aceea este important să se 

stabilească corectitudinea clasificării acestora şi a prezentării lor în situaţiile financiare. 

Deosebirea dintre contractele pe termen lung şi cele pe termen scurt este 

semnificativă în sensul că, în cazul contractelor pe termen lung, profitul parte fi recunoscut 

ca activitatea (profitabilă) executată. Un contract pe termen lung se va desfăşura, în mod 

normal, pe o perioada de timp mai mare de un an. 

Cu toate acestea, unele contracte pe o perioadă mai scurtă de un an trebuie 

înregistrate drept contracte pe termen lung. Acest lucru este necesar dacă aceste contracte 

sunt suficient de semnificative pentru activitatea din exerciţiul financiar respectiv, astfel 

încât neînregistrarea cifrei de afaceri şi a profitului aferent acestora ar determina 

denaturarea cifrei de afaceri şi a rezultatului total din acel an, ceea ce ar însemna că 

situaţiile financiare nu mai oferă o imagine fidelă a firmei. Contractele pe termen scurt se 

evaluează la costul forţei de muncă, al materialelor, plus alocarea unei proporţii normale 

din cheltuielile de regie. 

4. Examinarea analitică 

Examinarea analitică reprezintă întotdeauna o procedura importantă şi deosebit de 

utilă pentru justificărea cifrelor aferente stocurilor. Utilizând cifrele stocurilor 

finale/producţiei în curs de execuţie, comparaţi viteza de rotaţie a stocurilor (pentru  

diverse tipuri de stocuri/producţie neterminată) cu cea din anii anteriori. Scopul acestui 

exerciţiu este să identificaţi erori în evaluarea stocurilor. Acestea pot apărea că urmare a 

erorilor de înregistrare a căntităţii stocurilor, a valorii lor de intrare sau a erorilor 

determinate de nerespectarea principiului independenţei exerciţiului. 

ACTIVITATEA DE AUDIT 

Verificarea stocurilor 

5. Participarea la inventariere 

a) Constatarea procedurilor utilizate 

O etapă esenţială în efectuarea corectă a inventarierii o reprezintă planificarea. 

Auditorul trebuie să se asigure că există în vigoare proceduri şi instrucţiuni specifice. 

Auditorul trebuie să discute cu clientul, cu mult înainte de sfârşitul anului, în ce mod şi 
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când se va efectua inventarierea. Adesea va fi necesar că auditorul sa-1 sfătuiască pe client 

în privinţa procedurilor care trebuie urmate pentru a se asigura efectuarea unui inventar 

complet. Este important ca auditorii care participă la inventariere să fie instruiţi 

corespunzător. 

b) Urmărirea  stocurilor  pornind  de  la  fişe  de  inventar   preliminare   

Acurateţea cifrelor - aferente stocurilor va depinde iniţial de înregistrările pe fişe de 

inventar preliminare. Aceste cifre trebuie justificăte prin numărarea stocurilor şi prin 

compararea stocurilor cu fişele de inventar şi invers, pe baza de eşantioane. Când este 

posibil, fişele de inventar utilizate în inventariere trebuie să devină fişele de  inventar 

finale, folosite în scopuri de evaluare. 

c) Identificarea stocurilor aparţinând terţilor 

Auditorul trebuie să se asigure că nici un stoc care nu aparţine clientului nu este 

inclus, în mod greşit, în bilanţul firmei, conducând astfel la supraevaluarea activelor. Ar 

putea fi dificilă identificarea stocurilor deţinute în numele terţilor. Este necesară  

înţelegerea naturii activităţii firmei respective, de exemplu, o tipografie poate deţine  

gratuit stocuri de hârtie aparţinând clientilor, păstrate în vederea tipăririi viitoarelor ediţii. 

d) Verificarea bunurilor în transit. În cazul în care există stocuri cu valoare 

semnificătivă în tranzit, auditorul va cere o verificare independentă, de exemplu, o 

confirmare din partea unei societăţi de expediţie. Dacă este posibil, este optim să se evite, 

la momentul inventarierii, orice mişcări de stocuri – intrări/ieşiri sau bunuri în tranzit. 

e) Menţinerea unei copii a fişelor de inventar preliminare - acestea sunt singurele 

dovezi privind baza existenţei stocurilor. Clientului trebuie să i se amintească faptul că şi 

cea mai sumară fişă de inventar face parte din evidenţă contabilă. 

f) Verificarea detaliată a înregistrărilor ce presupun respectarea principiului 

independenţei exerciţiului. Efectuarea incorectă a înregistrărilor ce presupun respectarea 

principiului independenţei exerciţiului reprezintă deseori căuza erorilor din evidenţa 

contabilă. Trebuie limitate mişcările stocurilor în interiorul şi în exteriorul perimetrului în 

care se realizează inventarierea. Trebuie notate bunurile intrate sau ieşite în/din conturile  

de stocuri înainte şi după inventariere şi este necesar să se obţină confirmarea că aceste 

bunuri au fost cumparate/vandute în exerciţiul financiar corect. A se vedea Sectiunea J, 

Debitori şi Secţiunea L, Creditori. 

6. Examinarea fişelor de inventar finale 

a) Efectuarea testelor de inventar 

Se va controla concordanţa dintre căntităţile stocurilor numărate că parte a testelor 

de audit şi cele trecute în fişele de inventar. 
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b) Controlul  concordanţei  între  fişele  de  inventar   preliminare   şi  cele   finale 

În cazul în care se utilizează fişe de inventar preliminare, trebuie verificată concordanţa 

dintre   căntităţile   din   aceste   fişe   preliminare   şi   cele    finale.    Justificarea 

existenţei cantităţii respective a stocurilor este esenţială în procesul de audit. 

c) Verificarea valorii de intrare a stocurilor. Stocurile se evaluează la mininul dintre 

costul lor şi valoarea realizabilă netă. Valoarea de intrare trebuie justificată prin 

facturile/listele de preţuri corespunzătoare. 

În cazul bunurilor produse de firmă, costul va include cheltuielile cu forţă de muncă 

care trebuie determinate pe baza ştatelor de plată, pentru a se putea confirma că orele 

lucrate şi salariile plătite au fost înregistrate corect şi apar ca fiind rezonabile pentru tipul 

de activitate prestată. 

d) Examinarea alocării cheltuielilor de regie 

În cazul bunurilor produse de firmă, un anumit procent din cheltuielile de regie 

normale trebuie include în costul acestor bunuri. Auditorul trebuie să confirme  că 

procentul respectiv este rezonabil - că nu este subdimensionat prin omisiunea unor 

cheltuieli indirecte sau, mai probabil, că nu este supradimensionat prin includerea unui 

procent exagerat, supraevaluandu-se astfel bunurile şi subevaluându-se  cheltuielile 

aferente exerciţiului financiar. 

e) Testarea costurilor care nu trebuie să depăşească valoarea realizabilă netă 

Stocurile trebuie evaluate la minimul dintre costul lor şi valoarea realizabilă netă. Aceasta 

presupune compararea costului stocurilor cu preţurile lor de vânzare, pentru  a  se  

confirma că se vând la un preţ mai mare decât costul acestora. De asemenea, trebuie să se 

determine dacă în viitor este probabil ca Stocurile să se vândă la o valoare egală sau mai 

mare decât costul lor. 

7. Identificarea stocurilor depreciate sau greu vandabile 

În cazul stocurilor depreciate, deteriorate, fară desfacere sau greu vandabile, 

valoarea lor trebuie să fie mai mică decât costul acestora, şi anume, o valoare realizabilă 

(care poate fi chiar zero). 

La inventariere, auditorul trebuie să căute stocuri în cantităţi excesive -  acele  

stocuri “învechite şi prăfuite”. 

În acelaşi scop, examinarea documentelor referitoare la mişcarea stocurilor (dacă 

există aşa ceva) pot fi utile pentru a identifica stocurile în căntităţi mari şi/sau stocurile  

greu vandabile. Ideal ar fi ca această activitate să fie făcută chiar de client, auditorul 

urmând doar să verifice dacă lista stocurilor a căror valoare trebuie diminuată este 

completă şi dacă cifrele aferente valorii realizabile sunt corecte. 
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Cu toate acestea, se determină şi provizioane pentru deprecierea stocurilor, iar 

cauzele pentru care se înregistrează această depreciere, precum şi sumele respective  

trebuie discutate cu clientul. 

8. Examinarea înregistrărilor ce presupun respectarea principiului 

independenţei exerciţiului 

Efectuarea incorectă a înregistrărilor ce presupun respectarea principiului 

independenţei exerciţiului reprezintă o cauză frecventă a erorilor din evidenţa contabilă. 

Auditorul trebuie să se asigure că se efectuează corect diferenţierea dintre cumpărări - 

materii prime/stocuri de materiale etc şi stocurile de produse finite - vânzări. Examinarea 

va viza chitanţele şi borderourile de expediţie din zilele dinainte şi după sfârşitul 

exerciţiului financiar, auditorul trebuind să se asigure că acestea sunt corect înregistrate    

în Debitori/Vânzari şi Creditori/Cumpărări. 

9. Examinarea condiţilor de livrare a stocurilor - deţinerea titlului de 

proprietate 

Se presupune că stocurile inventariate sunt proprietatea firmei. Acestea pot fi însă 

deţinute cu condiţia “rezervării titlului de proprietate”, adică furnizorul are dreptul să reia 

bunurile în proprietatea sa, dacă acestea nu sunt achitate integral la data convenită. Dacă 

există asemenea stocuri, iar valoarea lor şi soldurile conturilor de creditori aferente sunt 

semnificative, este necesar să se decidă dacă se va specifica aceasta în anexele situaţiilor 

financiare. 

Identificarea unor asemenea stocuri poate fi dificila. Multe dintre contractele 

încheiate cu furnizorii vor include în condiţiile de vânzare o clauza privind “rezervarea 

titlului de proprietate”. Aceste clauze vor genera probabil probleme atunci când firma va 

avea dificultăţi în a-şi plăti furnizorii - poate apărea o problemă legată de principiul 

continuităţii activităţii. 

Contracte pe termen scurt 

10. Examinarea progresului realizat 

Dacă există vreun dubiu asupra rentabilităţii finale a unui contract, costurile 

înregistrate până la sfârşitul exerciţiului financiar analizat trebuie diminuate până la 

valoarea realizabilă netă şi trebuie constituit un provizion pentru partea din cheltuielile 

necesare pentru îndeplinirea contractului ce nu va fi acoperită de venituri. În acest caz, 

auditorul trebuie să determine dacă contractul urmează a fi îndeplinit la cost (şi la timp).  

Cu alte cuvinte, va rezulta un profit (oricât de mic) în urma contractului? 

11. Compararea cheltuielilor suportate cu documentele justificative aferente 

Este necesară justificarea detaliată a cheltuielilor cu materialele şi cu forţă de muncă. 
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Costurile trebuie să fie corect şi integral înregistrate şi să fie valabile,  adică  să  fie  

aferente contractului auditat. 

12. Examinarea alocării cheltuielilor de regie 

Costurile trebuie să includă un procent din cheltuielile de regie normale. Cheltuielile 

indirecte   trebuie   alocate   contractului   într-o   maniera    logică    şi 

coerentă.Cheltuielile de regie totale trebuie alocate contractelor în curs de execuţie  într-  

un mod echilibrat. Trebuie luat în calcul volumul activităţii depuse - un volum mic poate 

însemna că s-au alocat cheltuieli indirecte excesive, deci contractele  în  curs de execuţie  

au fost supraevaluate, cheltuielile de regie aferente exerciţiului financiar au fost 

subevaluate, iar profitul supradimensionat. 

13. Examinarea nivelului provizioanelor 

Contractele pe termen scurt trebuie evaluate la minimul dintre costul lor şi valoarea 

realizabilă  netă.  Trebuie  pusă  întrebarea  dacă   sunt   sau   nu   supraevaluate  

contractele. Costurile înregistrate până în prezent plus costurile necesare pentru  

îndeplinirea contractului trebuie comparate cu preţul final de vânzare, pentru a  se  

confirma probabilitatea obţinerii unui profit. Dacă există anumite dubii  în  această  

privinţă, trebuie constituite provizioane pentru a diminua valoarea contractului în curs de 

execuţie până la valoarea realizabilă netă. Prin examinarea progresului realizat (punctul 

10) şi printr-o activitate minuţioasă se pot identifica contractele cu probleme. 

Contracte pe termen lung 

14. Examinarea progresului realizat 

Se poate realiza o evaluare corectă a contractului numai dacă se cunoaşte stadiul 

actual de execuţie. Va rezulta un profit (oricât de mic) în urma contractului? Dacă există 

vreun dubiu privind rentabilitatea finală a contractului, costurile înregistrate până la 

sfârşitul exerciţiului financiar analizat trebuie diminuate până la  valoarea realizabilă netă  

şi trebuie constituit un provizion pentru partea din cheltuielile necesare  pentru  

îndeplinirea contractului ce nu va fi acoperită de venituri. 

15. Compararea cifrei de afaceri a contractului cu documentele justificative 

aferente 

Cifra de afaceri aferentă contractului, evidenţiată în contabilitatea antreprenorului, 

este doar rareori suma îucasărilor din acel exerciţiu financiar (ajustată cu soldurile iniţiale 

şi finale ale debitorilor), constând, de obicei, în veniturile corespunzătoare activităţii 

prestate şi încheiate la un nivel satisfaedtor în decursul exerciţiului respectiv. În multe 

cazuri, cifra de afaceri poate fi valoarea vânzărilor, certificată de arhitect/topograf sau 

inginer, care poate fi verificată şi reconciliată uşor cu facturile încasate (ajustate cu 
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soldurile debitorilor). 

În situaţii mai conzplexe, cifra de afaceri poate fi calculată pornind de la date 

primare referitoare la activitatea prestata, dar în acest caz veridicitatea calculelor trebuie 

controlată. Auditorul trebuie să verifice în mod special dacă firma nu a supraevaluat cifra 

de afaceri şi, prin urmare, profitul. 

16. Compararea cheltuielilor suportate cu documentele justificative aferente 

Este necesară justificarea detaliată a cheltuielilor cu materialele şi cu forţa de muncă. 

Costurile trebuie să fie integral înregistrate şi să fie valabile, adică să fie aferente 

contractului auditat. Distincţia între costurile suportate până în prezent şi costurile  

necesare pentru încheierea contractului este importantă când se examinează calculul 

profitului aferent contractului şi, deci, a cifrei de afaceri (a se vedea pct. 15). 

17. Examinarea alocării cheltuielilor de regie 

Costurile trebuie să includă un procent din cheltuielile de regie. Determinarea 

acestui procent se va baza pe cel aferent unui nivel mediu anual normal de activitate. Este 

esenţial ca alocarea cheltuielilor indirecte pe contracte să se realizeze într-o manieră logică 

şi coerentă.  Mai  precis,  cheltuielile  de  regie  totale  trebuie  alocate  contractelor  în  

curs de execuţie intr-un mod echilibrat. Trebuie luat în calcul volumul activităţii depuse - 

un volum mic poate însemna că s-au alocat cheltuieli indirecte excesive, deci contractele  

în curs de execuţie au fost supraevaluate, iar cheltuielile de regie aferente exerciţiului 

financiar au fost subevaluate. 

18. Verificarea debitorilor 

Sumele trecute pe debitori trebuie să se refere la activitatea prestată şi certificată sau 

la etapele convenite de  execuţie  a  contractului.  Trebuie  să  existe  evidenţe  

independente care să justifice cererea de plată reflectată în soldul debitorilor. 

Plăţile pe credit sunt înregistrate în costurile de debitori (creanţe) şi de creditori 

(obligaţii) până când se deterrnină cifra de afaceri, după care întregul sold al contului 

creditori sau doar o parte din acestă devine venit. Dacă valoarea încăsată sau de încăsat 

depăşete contravaloarea muncii prestate, contul creditori trebuie să rămână cu  sold 

creditor, iar diferenţa respectivă trebuie prezentată separat în contul “creditori sume cu 

scadenţă mai mică de un an”, ca “plăţi pe credit încasate”. 

19. Corectitudinea şi tratamentul provizioanelor/angajamentelor 

După cum s-a mentionat şi la punctul 14, ar putea fi necesară diminuarea activului în 

curs de execuţie până la valoarea realizabilă netă. De asemenea, trebuie constituit un 

provizion pentru partea din cheltuielile necesare pentru îndeplinirea contractului ce nu va  

fi acoperită de venituri. Costurile care nu pot fi acoperite printr-un venit prezent sau viitor 
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trebuie trecute pe pierderi sau, dacă există incertitudine privind o astfel de  pierdere, 

trebuie constituit un provizion. Se impune examinarea atentă a costurilor necesare pentru 

îndeplinirea contractului, eventual cu ajutorul unui expert în domeniu, pentru a se asigura 

că provizioanele acoperă întreaga sumă. 

Auditorul trebuie să se asigure că au fost  citite şi înţelese concluziile,  care sunt  

apoi semnate ca act doveditor că auditul a fost încheiat. Nu vă limitaţi la citirea şi  

semnarea concluziilor - verificăţi stocurile şi contractele pe termen lung. 

C. CLIENTI SI DEBITORI 

Documente necesare pentru audit care s-ar fi putut obţine în timpul întocmirii situaţiilor 

financiare 

1. Obţinerea sau alcătuirea unei situaţii sintetice a soldurilor conturilor de 

clienti si debitori 

O parte esenţială a procesului de audit se concretizează  în  a  avea  evidenţa  

modului în care s-au întocmit situaţiile financiare auditate şi în a obţine documentele prin 

care se pot justifica cifrele individuate. Pentru efectuarea unei examinări analitice a 

soldurilor conturilor de debitori este necesară o situaţie a debitorilor suficient de deteliată. 

2. Reconcilierea soldurilor din jurnalul vânzărilor cu contul de control al 

jurnalului vânzărilor 

Este esenţial să se ţină o evidenţă a modului în care s-au compilat cifrele - o  

evidenţă la care auditorul să poată apela pentru a verifica totalul conturilor de debitori. 

Pentru ca auditorul să-şi poată exprima opinia privind totalul conturilor de debitori, este 

firesc să aibă justificărea soldurilor debitorilor individuali. Dacă  îşi va baza examinarea  

pe valoarea totală (de control) a debitorilor, auditorul trebuie să verifice cum s-a ajuns la 

cifra respectivă. 

Soldul contului de control al debitorilor trebuie să rezulte din suma  

facturilor/notelor de credit trimise şi a cecurilor primite în decursul exerciţiului financiar 

analizat. Prin urmare, este necesar: 

a) să se  investigheze  înregistrările  contabile  cu  valoare  mare  sau  neobişnuită  

În cazul în care firmaa auditată are un jurnal al vânzărilor şi face înregistrări contabile 

formale  pentru  a  ajusta  soldurile,  auditorul   trebuie   să   examineze   aceste   

înregistrări cu valoare mare, întrucât ele nu ar trebui, în mod normal, să apară. 

b) să se investigheze orice variaţie neobişnuită a valorii facturilor/notelor de credit 

trimise periodic 

c) să se verifice soldurile. Auditorul trebuie să verifice un eşantion de solduri 

pornind de la jurnalul vânzărilor şi invers sau să facă o listă a acestora pentru a verifica 
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întocmirea contului de control (calculul cifrei totale). 

d) să se verifice acurateţea calculelor 

Auditorul trebuie să verifice că suma soldurilor din jumalul vânzărilor este - în 

concordanţă cu totalul contului de control şi că totalul soldurilor finale (la sfârşitul 

exerciţiului financier) este corect. 

3. Listarea debitorilor comerciali 

Atunci când nu există un jurnal al vânzărilor/sistem de conturi de control, valoarea 

debitorilor va însuma toate soldurile finale ate  conturilor  de  debitori.  Exerciţiul 

întocmirii şi verificării unei reconcilieri a veniturilor din vânzări, a sumelor încasate şi a 

soldurilor iniţiale şi finale ale conturilor de debitori reprezintă o examinare generală 

valoroasa mai ales pentru firmele mici, care nu au nici un cont formal de control. 

4. Examinarea scadenţei soldurilor şi a încăsării ulterioare a  creanţelor  

Acesta reprezintă un exerciţiu important pentru determinarea fundamentului cifrelor 

respective.  Se  va  selecta  un  eşantion  de  solduri  care,  împreună  cu  detaliile  notate,  

se constitute în dovezi de audit esenţiale pentru justificarea  valorii  soldurilor  de debitori 

şi a posibilităţii de a recupera veniturile respective. 

Verificarea încăsării ulterioare a creanţelor reprezintă modalitatea principală de a 

confirma soldurile conturilor de debitori. În cazul firmelor mici, unde auditul poate avea 

loc cu multe luni după încheierea exercitiului financiar, este adesea posibil să se confirme  

o proporţie semnificativă a soldurilor prin acest test. Dacă s-au primit sume rotunde, 

auditorul trebuie să se asigure că acestea se referă la cele mai vechi datorii şi că nu este 

vorba despre datorii pe termen lung. Numai după aceea se poate decide dacă nu mai este 

nevoie să se trimită debitorilor scrisori de confirmare a soldurilor. 

4. Examinarea posibilităţii de recuperare a creanţelor 

Unul din obiectivele principale în auditul debitorilor este să se verifice că soldurile 

nu sunt supradimensionate. Un pas important pentru a stabili  aceasta  constă  în 

examinarea tuturor debitorilor pentru ca auditorul să fie sigur că aceştia există şi că au 

valoare. Un exerciţiu important în acest sens îl reprezintă realizarea unei treceri în revistă 

(sub formă scrisă) a debitorilor, împreună cu directorii/managerii, care se presupune că îşi 

cunosc clientii. 

Procesul de audit impune mai mult decât o identificare, de către companie, a 

debitorilor îndoielnici - atunci când există dubii privind posibilitatea de recuperare a 

creanţelor, trebuie căutate dovezi care să justifice continuarea includerii unei sume  într-  

un cont de debitori îndoielnici. 

Încasarea ulterioară a creanţei ar fi cea mai bună dovadă a posibilităţii de 
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recuperare a acesteia, dar dacă acest lucru nu s-a întâmplă, auditorul trebuie să exatmineze 

corespondenţa firmei în căutarea motivului  pentru  care  nu  s-a  făcut  plata  şi  să 

evalueze viabilitatea debitorului respectiv. 

5. Testarea înregistrărilor ce presupun respectarea principiului 

independenţei exerciţiului 

Erorile determinate de nerespectarea principiului independenţei exerciţiului vor  

avea un efect direct atât asupra bilanţului, cât şi asupra profitului raportat.  Prin  

planificarea auditului şi examinarea iniţială (Secţiunea F) şi prin auditul stocurilor şi al 

producţiei în curs de execuţie (Secţiunea I), s-ar putea ca auditoiul să fi identificat 

eventuale probleme legate de înregistrările ce presupun respectarea principiului 

independenţei exerciţiului. 

Înregistrările eronate sau măsluite ale stocurilor,  veniturilor  din  vânzarea 

mărfurilor şi ale debitorilor, la sfârsitul exerciţiului financiar, reprezintă un domeniu cu  

risc ridicat. Auditorul trebuie să verifice aceste tranzacţii prin selectarea stocurilor 

expediate cu câteva zile înainte şi după sfârşitul exerciţiului financiar, pentru a se asigura 

că s-au înregistrat integral şi în perioada corectă în conturile de stocuri,  debitori  şi 

venituri din vânzarea mărfurilor. 

6. Note de credit 

Notele de credit diminuează veniturile şi activele - emiterea lor s-ar putea să nu fie 

controlată corespunzător, rezultând astfel  erori atât  în  contul de  debitori,  cât  şi  în  cel 

de venituri. Auditorul trebuie să examineze modul de emitere a notelor de  credit,  

frecventă şi evidenţa lor. Îndeosebi trebuie verificat volumul notelor de credit emise în 

primele săptămâni ale următorului exerciţiu financiar, pentru a se confirma că este în 

concordanţă cu estimările făcute. Oricare ar fi volumul acestora, trebuie testat un eşantion 

pentru a se verifica faptul că notele de credit au fost emise din raţiuni comerciale reale. 

Dacă există indicii că s-au “forţat” vânzările la sfârşitul exerciţiului financiar, 

trebuie constituite provizioane pentru soldul final al debitorilor. 

7. Verificarea plăţilor anticipate 

Plăţile anticipate nu reprezintă, în general, un domeniu cu risc ridicat, dar, începând 

cu  examinarea  iniţială,  trebuie  notate  orice   cauze   ale   plăţilor   anticipate   prea  

mari sau neobişnuite. 

Examinarea analitică este o tehnică utilă - auditorul compară plăţile anticipate din 

exerciţiul financiar trecut cu cele din exerciţiul curent (verificându-se şi posturile  din 

contul de profit şi pierdere care ar putea determina plăţi anticipate), pentru a se asigura că 

toate plăţile anticipate cu valoare peste pragul de semnificaţie sunt identificate. 
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Auditorul va justifica soldurile peste pragul de semnificaţie pe baza documentelor 

aferente, de exemplu a facturilor/contractelor cu terţi şi va verifica  faptul  că  întreaga 

sumă a fost plătită de client. 

8. Examinarea analitică 

În cazul în care, în timpul planificării auditului, nu s-a realizat o examinare suficient 

de detaliată a vitezei de rotaţie a debitorilor şi a  scadenţelor  creanţelor,  această  

examinare reprezintă o etapă esenţială a auditului. Este extrem de importantă mai ales în 

situaţia în care soldurile debitorilor au fost modificate ca urmare a întocmirii altor situaţii 

financiare sau a altor audituri. Trebuie subliniat faptul că, în orice etapă, examinarea 

analitică reprezintă cel mai eficace instrument în procesul de audit. 

ACTIVITATEA DE AUDIT 

9. Examinarea debitorilor- este necesară trimiterea de circulare? 

Unul din obiectivele principale ale auditului debitorilor constă în verificarea 

existenţei acestora. S-ar putea că auditul să se efectueze cu multe luni după încheierea 

exerciţiului financiar, situaţie în care multe, dacă nu chiar toate soldurile finale ale 

debitorilor au fost deja lichidate. Totuşi, atunci când există multe solduri, iar raportul 

auditorilor trebuie prezentat rapid, trimiterea de circulare debitorilor poate fi o etapa utilă 

în verificarea soldurilor aferente. 

Se va selectă un eşantion de solduri cu valoare mare,  solduri restante,  solduri zero 

şi solduri creditoare. Sub supravegherea auditorilor, scrisorile vor  fi  întocmite,  

înregistrate pe o fişă de lucru şi trimise. Celor care nu răspund li se va trimite o a doua 

cerere, iar sumele/scadentele contestate vor fi investigate. O atenţie deosebită trebuie să li 

se dea cazurilor în care dispută se referă la scadenţa,  de exemplu,  clientul firmei susţine  

că bunurile/serviciile nu au fost livrate decât în următorul exerciţiu financiar. 

11. Împrumuturi acordate directorilor/angajaţilor 

În general împrumuturile acordate directorilor sunt ilegale, cu excepţia cazului în 

care aceştia datorează nişte sume ca urmare a unor cheltuieli sau în care firma este 

împrumutător. Împrumuturile trebuie înregistrate în contabilitate, iar auditorul are datoria 

de a le evidenţia în raportul său, în cazul în care acestea nu au fost corect prezentate. 

Alţi debitori 

Venituri acumulate 

Acest sold de debitori şi venituri reflectă veniturile pe care clientul considera că le-a 

câştigat, dar nu le-a încasat în exerciţiul financiar auditat. Sunt aceste venituri corect 

calculate, dar, mai important, vor putea fi încasate? Firma auditată poate considera că 

veniturile au fost câştigate, dar este de acord clientul ei că are de plătit suma specificata, 
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la data respectivă? Trebuie să existe documente/contracte de vânzare care demonstrează 

corectitudinea afirmaţilor unuia dintre partenerii comerciali. 

Auditorul trebuie să se asigure că au fost  citite şi înţelese concluziile,  care sunt  

apoi semnate ca act doveditor că auditul a fost încheiat. 

D. CONTURI LA BĂNCI 

Obiectivele principale ale auditării conturilor la bănci sunt următoarele: 

• Confirmarea soldurilor de active sau pasive 

• Notarea activelor gajate că garanţii pentru creditele luate 

Înainte de a începe activitatea în detaliu, auditorul trebuie să se asigure că înţelege 

implicaţiile examinării generale a situaţiilor financiare (Secţiunea B) şi Abordarea 

auditului (Secţiunea F). 

Documentele necesare pentru audit care s-ar fi putut obţine în timpul întocmirii 

situaţiilor financiare sunt următoarele: 

1. Obţinerea sau alcătuirea unei situaţii a soldurilor 

O parte esenţială a procesului de audit se concretizează în a avea evidenţa modului în 

care  s-au  întocmit  situaţiile  financiare  auditate  şi   în   a   obţine   documentele   prin 

care se pot justifica cifrele individuale. Soldurile conturilor la bănci/casei şi ale creditelor 

au adesea o valoare considerabilă şi pot deveni esenţiale în perioadele în care lichidităţile 

firmei sunt insuficiente - aceste solduri trebuie să fie corecte ca valoare şi să fie corect 

clasificate în active/pasive curente şi active/pasive pe termen lung. 

Deşi soldurile conturilor la bănci/casei şi ale creditelor se  vor  modifica  pe 

parcursul exerciţiului financiar, este recomandabil să se  examineze  dinamica  soldurilor 

de la un an la altul, pentru a se identifica posibilele omisiuni sau erori. De asemenea, o 

situaţie comparativă a acestor solduri este utilă auditorului pentru verifcarea variaţiei 

lichidităţii/ratei solvabilităţii firmei în decursul anului. 

2. Verificarea sau întocmirea reconcilierii extraselor 

Corectitudinea soldurilor bancare trebuie demonstrată pe baza unor dovezi 

independente şi de încredere, de aceea toate soldurile conturilor la bănci/casei şi ale 

creditelor pe termen lung trebuie reconciliate cu extrasele de cont aferente. 

a) Verificarea adunărilor 

Trebuie verificate adunările pentru reconcilieri şi situaţiile aferente - ar fi simplu să 

se ascundă o lipsă a lichidităţilor prin introducerea unei diferenţe din reconciliare. 

b) Urmărirea posturilor neînchise 

Trebuie să se verifice, pe baza extraselor de cont, cecurile neîncasate/soldurile 

debitoare şi viramentele nedecontate, pentru a se identifica eventualele înegistrări 



38  

artificiale. De exemplu, pot există anumite înregistrări doar  în contabilitatea companiei,  

nu şi în cea a băncii, şi anume, în registrele firmei poate apărea că, la sfârşitul anului, s-a 

încasat datoria unui debitor faţă de companie, dar aceşti bani pot să nu existe în bancă. 

2. Analiza încăsărilor şi plăţilor reconciliate 

a) Analiza încasărilor şi plăţilor. Trebuie analizate încăsările şi plăţile reconciliate 

- este esenţială efectuarea unei analize corecte a veniturilor şi cheltuielilor. 

b) Verificarea, pe bază de documente justificative, a unui eşantion de înregistrări 

Înregistrările contabile, în special încasările şi plăţile, trebuie să se facă numai pe baza de 

documente. 

c) Examinarea registrului de casă . Prin examinarea registrului de casă, dublată de 

cunoaşterea naturii activităţii firmei, se pot identifica şi investiga înregistrările cu o valoare 

mare şi/sau neobişnuită. Aceste teste vor fi deosebit de relevante în cazul în care analiza 

registrului conturilor la banci/casă reprezintă baza de întocmire a situaţiilor financiare, 

adică această analiză stă la baza balanţei de verificare, care este utilizată apoi în elaborarea 

situaţiilor financiare. 

4. Identificarea tranzacţiilor înregistrate într-o perioadă greşită 

Auditorul trebuie să verifice dacă nu a avut loc o măsluire a conturilor casă şi 

asimilate, iar în caz afirmativ, aceste înregistrări trebuie stopate. 

a) Examinarea extraselor de cont . Trebuie examinate extrasele de cont în vederea 

identificării eventualelor cecuri neonorate sau a viramentelor programate înainte de 

sfârşitul exerciţiului financiar - se pot justifica încăsările şi plăţile? 

b) Examinarea registrului de casă. Auditorul trebuie să examineze registrul de casă 

în căutarea unor înregistrări cu valoare ridicătă/neobişnuită, înainte şi după sfârşitul 

exerciţiului financiar - s-au măsluit cifrele din registrul de casă? Orice asemenea 

înregistrare trebuie reconciliată cu extrasul de cont. 

5. Examinarea tranzacţiilor în numerar. În cazul în care firma deţine lichidităţi 

însemnate sau când se fac încăsări şi plăţi cu valoare ridicată în numerar, atunci registrul de 

casă sau înregistrările privind aceste operaţiuni trebuie examinate, iar corectitudinea unui 

eşantion de tranzacţii detaliate trebuie justifcată. Auditorul trebuie să stabilească, 

examinând volumul tranzacţiilor şi soldurile, dacă firma deţine valori mari în numerar, care 

trebuie numărate. 

Tranzacţiile în numerar pot fi o sursă de manipulare a înregistrărilor contabile. 

Auditorul trebuie să caute înregistrările neobişnuite, în special cele cu suma rotundă, de 

valoare ridicată sau cele în care sunt implicaţi directorii firmei. 

6. Examinarea prezentării soldurilor conturilor la bănci. Scopul acestei 
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examinări este că auditorul să se asigure că nu s-au măsluit conturile, de exemplu, prin 

clasificarea       creditelor       scadente       drept       pasive       pe        termen        lung   

sau prin compensarea soldurilor creditelor cu cele ale debitorilor, deşi firma  nu  are  

dreptul să efectueze această operaţiune. 

ACTIVITATEA DE AUDIT 

6. Verificarea soldurilor conturilor la bănci şi a casei 

Scrisorile bancare reprezintă dovezi importante de la terţi, de aceea este necesar să 

se ceara confirmarea în scris de la toate băncile la care se ştie că firma are sau a avut  

conturi în timpul exerciţiului financiar. A se vedea normele trasate în Notă practică  de 

audit nr. 16, “Rapoarte bancare în scopuri de audit”. 

Acest exerciţiu are un scop dublu: să se obţină confirmarea soldurilor respective, dar 

şi să se verifice dacă există active gajate şi dacă firma a contractat facilităţi bancare 

suficiente pentru a-şi putea continua activitatea în viitor. 

Auditorul trebuie să se asigure că au fost citite şi înţelese concluziile,  care  sunt  

apoi semnate ca act doveditor că auditul a fost încheiat. 

E. CREDITORI 

Obiectivele principale ale auditului vizează, în acest caz: 

• Creditorii nu sunt subevaluaţi 

• S-au înregistrat toate datoriile 

Documentele necesare pentru audit care s-ar fi putut obţine în timpul întocmirii 

situaţiilor financiare sunt următoarele: 

1. Obţinerea sau alcătuirea unei situaţii sintetice a conturilor de creditori 

O parte esenţială a procesului de audit se concretizează în a avea evidenţă modului  

în care  s-au  întocmit  situaţiile  financiare  auditate  şi  în  a  obţine  documentele  prin  

care se pot justifică cifrele individuale. Pentru efectuarea examinării analitice  a 

creditorilor, auditorul are nevoie de o situaţie suficient de detaliată a soldurilor conturilor 

de creditori. Este esenţială identificarea oricăror erori sau  omisiuni  în  contabile 

respective. Un element cheie în examinarea analitică îl constituie obţinerea confirmării că 

s-au înregistrat toate datoriile probabile. 

2. Reconcilierea soldurilor din jurnalul cumpărărilor cu contul de control al 

jurnalului cumpărărilor 

Este esenţial să se ţină o evidenţă a modului în care s-au compilat cifrele - o  

evidenţă la care auditorul să poată apela pentru a verifică totalul conturilor de creditori. 

Pentru că auditorul să-şi poată exprima opinia privind totalul  conturilor  de 

creditori, este firesc să aibă justificărea soldurilor creditorilor individuali. Dacă îşi va 
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baza examinarea pe valoarea totală (de control) a creditorilor, auditorul trebuie să verifice 

cum s-a ajuns la cifra respectivă. Soldul contului de control al creditorilor trebuie să  

rezulte din suma facturilor/notelor de credit primite şi a cecurilor plătite în decursul 

exerciţiului financiar analizat. Prin urmare, este necesar: 

a) să se investigheze înregistrările contabile cu valoare mare sau neobişnuită 

În cazul în care firma auditată are un jurnal al cumpărărilor şi face înregistrări 

contabile formale pentru a ajusta soldurile, auditorul trebuie să examineze aceste 

înregistrări cu valoare mare, întrucât ele nu ar trebui, în mod normal, să apară. 

b) să se investigheze orice variaţie neobişnuită a valorii facturilor/notelor de credit 

înregistrate periodic. Trebuie să existe o cauză a variaţiilor aparente ale nivelului 

activităţii. 

c) să se verifice un eşantion de solduri.  Auditorul trebuie să verifice un eşantion    

de solduri pornind de la jurnalul cumpărărilor şi invers pentru a verifica întocmirea 

contului de control (calculul cifrei totale). 

d) să se verifice adunările. Auditorul trebuie să verifice că suma soldurilor din 

jurnalul cumpărărilor este în concordantă cu totalul contului de control şi că totalul 

soldurilor finale (lă sfârşitul exerciţiului financiar) este corect. 

3. Listarea soldurilor creditorilor comerciali 

Atunci când nu există un jurnal al cumpărărilor sau un sistem de conturi de control, 

valoarea creditorilor va însuma toate soldurile finale  ale  conturilor  de  creditori. 

Exerciţiul întocmirii şi verifcării unei reconcilieri a cumpărărilor, a sumelor plătite şi a 

soldurilor  iniţiale  şi  finale  ale  conturilor  de  creditori  reprezintă  o  examinare   

generală valoroasă mai ales pentru fimele mici, care nu au nici un cont formal de control. 

3. Examinarea listei creditorilor 

Acesta reprezintă un exerciţiu important pentru a determina dacă cifrele respective 

reflectă creditorii în totalitate. 

a) Reconcilierea soldurilor 

Reconcilierea soldurilor este un test foarte important pentru a demonstra că toate 

datoriile au fost înregistrate în contabilitate. Dacă firma auditată nu deţine declaraţii ale 

furnizorilor, auditorul trebuie să decidă dacă se va recurge la circularizarea furnizorilor 

(într-o manieră similară celei utilizate în cazul debitorilor - secţiunea J).  Dacă nu  există  

un sistem de control intern sau există ineficienţe la nivelul acestuia sau al altui sistem din 

cadrul firmei, este probabil necesar că acest test să fie efectuat cu deosebită atenţie şi în 

detaliu. 

b) Revizuirea listei de creditori existenţi înainte de sfârşitul exerciţiului financiar 
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Dacă firma îşi continuă activitatea în  aceeaşi manieră,  este probabil că  în  fiecare 

an să apară nume şi solduri de furnizori similari. 

c) Investigarea soldurilor debitoare. Existenţa soldurilor debitoare este o situaţie 

neobişnuită, explicaţia cea mai probabilă fiind faptul că plata pentru produsele furnizate a 

trebust să fie făcută în avans, iar factura aferentă nu a fost încă primită sau înregistrată. 

Dacă există solduri debitoare reale, de exemplu ca urmare a notelor de credit sau a 

plăţilor mai mari decât cele corecte, iar aceste solduri au o valoare semnificătivă, atunci ele 

trebuie reclasificate drept active pe termen scurt (cu condiţia să se poată demonstra că sunt 

recuperabile). 

d) Conturi contestate. Auditorul trebuie să afle dacă există conturi contestate - 

această poate însemna că furnizorul consideră că firma auditată îi datorează o sumă mai 

mare decât aceea care apare în lista soldurilor. 

5. Testarea înregistrărilor ce presupun  respectarea  principiului  

independenţei exerciţiului 

Erorile determinate de nerespectarea principiului independenţei exerciţiului vor  

avea un efect direct atât asupra bilanţului, cât şi a profitului raportat. Prin planifcarea 

auditului şi examinarea iniţială (Secţiunea F), precum şi prin auditul Stocurilor şi al 

producţiei în curs de execuţie (Secţiunea I), s-ar fi putut identifica eventualele probleme 

referitoare la înregistrările ce presupun  respectarea  principiului  independenţei 

exerciţiului. 

Erorile de înregistrare a stocurilor/cumpărărilor de materii prime  şi a creditorilor  

sau măsluirea acestor conturi reprezintă un domeniu cu risc ridicat pentru auditor. 

Auditorul trebuie să verifice corectitudinea înregistrărilor prin selectarea elementelor 

primite imediat înainte şi după sfârşitul exerciţiului financiar, asigurându-se că  acestea 

sunt corect reflectate în conturile de stocuri, cumpărări şi creditori  (a  se  vedea 

Respectarea principiului independenţei exerciţiului în înregistrările privind stocurile - 

secţiunea J). 

7. Verificarea cheltuielilor angajate 

Cheltuielile rezultate din activitatea comercială sau cheltuielile de regie care nu au 

fost decontate până la sfârşitul exerciţiului financiar vor genera angajamente. 

Activitatea de audit trebuie să se concentreze pe verificarea cerinţei ca toate 

angajamentele - toate datoriile să fie reflectate în contabilitate. Examinarea facturilor 

primite şi a cecurilor plătite după sfârşitul exerciţiului financiar ar trebui să indice dacă 

există plăţi efectuate sau care urmează a fi efectuate în urmăorul an, însa aferente 

exerciţiului financiar auditat. 
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Auditorul trebuie să reconfirme că înregistrarea recepţiei de bunuri şi, dacă este 

cazul, de servicii (de exernplu, verificând prin citirea contorului) s-a efectuat  în perioada  

şi în conturile corecte. Dacă există note de recepţie a bunurilor sau măcar un registru al 

bunurilor/serviciilor primite, auditorul trebuie să verifice bunurile/serviciile primite care  

nu au fost facturate. 

Auditorul trebuie să obţină o listă  a  diverselor  angajamente  din  exerciţiul 

financiar precedent sau, în cazul unei afaceri noi, să observe posturile care pot implică 

angajamente, de exemplu: chirie, energie electrică şi termică, telefon etc. Se vor căută 

eventualele omisiuni evidente prin: 

- compararea cifrelor aferente exerciţiului auditat cu cele din exerciţiul anterior; 

- examinarea amănunţită a posturilor de cheltuieli din contul de profit şi pierdere, precum 

şi  a  sumelor  aferente.  Se  va  verifica  sau  calcula  suma   înregistrată   drept 

angajament, pe baza de acte doveditoare. 

7. Verificarea corectitudinii calculului soldurilor aferente contractelor de 

cumpărare în rate/leasing 

Mulţi clienţi deţin active pe baza unor contracte de cumpărare în rate sau  de  

leasing. Aceste contracte trebuie verificate, iar datoria aferentă trebuie justificată. O parte 

din soldurile aferente contractelor de cumpărare în rate sau de leasing vor fi datorii pe 

termen scurt, iar restul vor fi datorii pe termen lung, definite clar prin contract. Aceste 

datorii trebuie înregistrate şi prezentate corect. 

Auditorul trebuie să se asigure că operaţiunile de  leasing  sunt  corect  clasificate.  

Se întâmplă adesea că firma auditată să nu ştie sigur dacă bunurile au fost achiziţionate 

printr-un contract de cumpărare în rate ori printr-un contract de leasing cu opţiune de 

cumpărare sau dacă nu au fost pur fi simplu închiriate. 

Auditorul trebuie să pregătească o situaţie a soldurilor creditelor contractate în 

exerciţiile financiare anterioare şi în exerciţiul auditat, care să prezinte rambursările de 

capital şi dobânda plătită în exerciţiul auditat şi datoria rămasă. Condiţiile contractuale şi 

clasificarea plăţilor în rambursări de căpital şi plată dobânzii trebuie verificate cu cele 

specificate în contractul de credit (o copie a contractului trebuie pusă la dosarul de audit -  

în dosarul curent, în Secţiunea L, în anul în care a fost obţinut împrumutul). 

8. Examinarea analitică. Dacă nu a fost efectuată în amănunţime în etapa de 

planificăre a auditului, examinarea vitezei de rotatie a creditorilor se poate dovedi utilă 

pentru auditor. Aceasta este deosebit de importantă atunci când soldurile creditorilor s-au 

modificat ca rezultat al întocmirii situaţiilor financiare sau al activităţii de audit. 

Unul dintre obiectivele cele mai importante ale auditorului este să se asigure că 
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datorile sunt înregistrate în totalitate. Aceasta se poate realiza prin compararea variaţiei 

datoriilor de la un an la altul, căutându-se în special omisiuni. 

ACTIVITATEA DE AUDIT 

9. Împrumuturi acordate de directori 

Împrumuturile acordate de directori pot avea o valoare semnificativă şi pot fi un 

mijloc prin care se asigură continuitatea activităţii companiei. Auditorul trebuie să obţină 

copii ale contractelor de creditare şi ale termenilor contractuali, în cazul în care există 

asemenea contracte scrise. 

În fiecare an, este necesară obţinerea confirmării scrise, de la directorii în cauză, a 

soldului creditului neachitat. Atunci când în cursul exerciţiului s-au făcut înregistrări în 

conturile aferente creditului, trebuie să se obţină explicaţii şi documente justificative 

referitoare la mişcările cu valoare semnificativă. Auditorul trebuie să decidă dacă banii 

aferenţi creditului, primiţi sau plătiţi de companie, au vreun efect fiscal asupra venitului 

personal al directorilor implicaţi. 

Alţi creditori 

Venituri amânate 

Dacă s-au făcut încasări, de exemplu pentru depozite sau din plăţi în avans pentru 

prestarea unor servicii, aceste venituri nu trebuie transferate în contul de  profit  şi  

pierdere, ci trebuie înregistrate, cu denumirea corespunzătoare, ca datorie  pe  termen  

scurt. 

Auditorul trebuie să se asigure că au fost  citite şi înţelese concluziile,  care sunt  

apoi semnate ca act doveditor că auditul a fost încheiat. 

E DOCUMENTE NECESARE PENTRU AUDIT CARE S-AR FI PUTUT 

OBŢINE ÎN TIMPUL ÎNTOCMIRII SITUAŢIILOR FINANCIARE 

1. Întocmirea unei situaţii a capitalului social. Valoarea capitalului autorizat şi a 

căpitalului subscris trebuie prezentate cu acuratete. 

2. Compararea soldului capitalului social şi al rezervelor cu cele din exerciţiul 

îinanciar anterior, Este important să se reconcilieze mişcările în conturile de capital social, 

prime legate de capital, rezerve etc. din cursul anului, după ce s-a obţinut confirmarea 

permisiunii de a face modificările necesare. 

3. Verificarea mişcărilor în contabile de rezerve 

Variaţia soldului cumulativ al contului de profit şi pierdere şi orice alte rezerve 

trebuie justificate, prin documente, cu profitul câştigat, realizat  sau  generat  prin 

reevaluări şi trebuie prezentate. De asemenea, orice modificări determinate de plată 

dividendelor trebuie justificate. 
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4. Obţinerea confirmărilor din partea clientului 

În urma activităţii realizate conform punctelor 1 şi 2 de mai sus, auditorul a controlat 

detaliile  referitoare  la  directori,  secretar  şi   la   pachetele   lor   de   acţiuni  (dacă   au 

aşa ceva). Este important ca aceste detalii să fie confirmate de client. Această cerinţă este 

deosebit de importantă în cazul multor clienţi - întreprinderi mici, care nu ţin o evidenţă la 

zi a înregistrărilor contabile, aşa cum a fost stabilit prin lege. 

ACTIVITATEA DE AUDIT 

5. Confirmarea ţinerii  evidenţei  contabile  la  zi,  conform  prevederilor  legale 

În continuarea comentariilor de la punctul 4 şi 5, este vital să se ţina o evidenţă contabilă la 

zi,  conform  prevederilor  legale  în  vigoare.  În   cazul   în   care   evidenţa   contabilă  

este ţinută de terţ, de exemplu de avocaţi, este necesar  să  se obţină confirmarea acestora  

în scris privind detalii referitoare la contabilitatea firmei auditate. 

6. Examinarea registrului de procese verbale 

Toate registrele cu procesele verbale ale şedintelor directorilor şi managerilor  

trebuie verificate în detaliu, pe parcursul întregului exerciţiu financiar. Auditorul trebuie să 

obţină şi să îndosarieze copii ale proceselor verbale referitoare la orice probleme revelante 

pentru audit, de exemplu obţinerea unui credit garantat cu active ale companiei - extrasele 

acestor procese verbale trebuie verificate cu alte documente justificative. 

7. Obţinerea procesului verbal care justifică plată dividendelor 

Este important că plata dividendelor să fie aprobată şi să se efectueze pe baze legale. 

Se pot distribui în mod legal profiturile din ultimul exerciţiu financiar sau din cele 

anterioare, din care se intenţionează să se facă plată dividendelor? 

Auditorul trebuie să se asigure că au fost  citite şi întelese concluziile,  care sunt  

apoi semnate că act doveditor ca auditul a fost încheiat. 

F. VENITURI SI CHELTUIELI 

Documentele necesare pentru audit care s-ar fi putut obţine în timpul întocmirii 

situaţiilor financiare sunt următoarele: 

1. Sintetizarea veniturilor din vânzări aferente exerciţiului financiar auditat 

O parte esenţială a procesului de audit se concretizează în a avea evidenţa modului  

în care  s-au  întocmit  situaţiile  financiare  auditate  şi  în  a  obţine  documentele  prin  

care se pot justifică cifrele individuale. Veniturile din vânzări sau cifra de afaceri  

reprezintă o informaţie extrem de importantă, care trebuie să fie  completă,  precisă şi să  

nu fie supradimensionată. 

2. Existenţa unui jurnal al vânzărilor 

Registrul vânzărilor zilnice şi înregistrările în jurnalul vânzărilor oferă informaţii 
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relevante pentru auditori, de aceea aceste documente trebuie auditate. Toate facturile 

trebuie înregistrate integral (dar numai o singura dată) şi cu exactitate mai  întâi  în  

registrul vânzărilor zilnice, apoi în cartea mare şi în  jurnalul  vânzărilor.  Această 

procedură poate fi testată prin: 

a) verificarea unui eşantion de facturi, începând cu înregistrarea lor în registrul 

vânzărilor zilnice, apoi în cartea mare şi în contul adecvat din jurnalul vânzărilor 

b) verificarea unui eşantion al înregistrărilor în contul (conturile) de venituri din 

vânzări din cartea mare şi din jurnalul vânzărilor înapoi până la facturile respective. 

Scopul principal al acestui test este că auditorui să se asigure că vânzările 

înregistrate sunt reale, adică s-au furnizat bunuri/servicii unor clienţi reali. Prin acest test  

se va confirma, de asemenea, că evidenţa contabilă referitoare la vânzări este completă şi 

exactă. 

2. Dacă nu există un jurnal al vânzărilor 

Auditorul trebuie să se asigure că există suficiente dovezi că veniturile din vânzări şi 

soldul final al debitorilor se referă la tranzacţii reale. Un eşantion al încăsărilor  din  

vânzări trecute în registrui de casă trebuie verificat pe baza facturilor, acelaşi test 

efectuându-se pentru un eşantion de încasări prin conturi bancare. 

Exerciţiul întocmirii şi verificării reconcilierii  veniturilor  din  vânzări,  încasărilor 

şi a soldurilor iniţiale şi finale ale debitorilor reprezintă o examinare generală valoroasă 

mai ales pentru firmele auditate mici care nu au un cont de control formal (Secţunea J). 

3. Vânzări în numerar 

Trebuie să se verifice listele cu vânzările în numerar (bunuri de casă, chitanţe) cu 

înregistrările   contabile    (contul    bancar,    contul    de    venituri    din    vânzări).  

Aceste teste se efectuează pentru a se confirma că toate vânzările în numerar realizate sunt 

înregistrate în contabilitate integral şi cu exactitate. 

Dacă majoritatea vânzărilor firmei sunt în numerar, testarea corectă a acestora este 

deosebit de importantă. Înregistrarea vânzărilor în numerar se face adesea  incorect  în 

cazul multor firme rnici. De aceea, este necesară o examinare analitică minuţioasă. 

4. Note de credit 

Emiterea de note de credit influenţează în mod direct veniturile din vânzări. Aceste 

note   de   credit   trebuie   autorizate   şi    înregistrate    corect    în    contabilitate. 

Emiterea de note de credit ar putea fi utilizată pentru a se ascunde defalcarea încasărilor de 

la   clienţi.   Auditorul   trebuie   să   verifice,   prin   prisma   riscului   implicat    de  

fiecare client, dacă emiterea notelor de credit a fost autorizată şi cu ce frecvenţă s-au emis 

aceste note. 
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5. Examinarea analitică 

Examinarea analitică reprezintă o etapă importantă a procesului de audit. 

a) Compararea veniturilor din vânzări aferente exerciţiului financiar  auditat  cu  

cele din anul anterior şi cu cele prognozate în buget (în cazul în  care există).  Acesta este 

un instrument foarte util pentru evaluarea riscului şi pentru justificarea sumei veniturilor 

din vânzări - dar auditorul îl poate aplica într-un mod eficient numai dacă cunoaşte 

condiţiile de livrare convenite de client. 

b) Compararea marjei profitului brut aferente exerciţiului financiar auditat cu cea 

din anul anterior. Discrepanţele pot indica o supra sau subevaluare a veniturilor din  

vânzări (sau erori în valoarea costului vânzărilor). 

ACTIVITATEA DE AUDIT 

7. Verificarea unui eşantion al mărfurilor vândute pe baza borderourilor de 

expediţie 

Este important să se verifice ca bunurile şi serviciile au fost facturate la preţul corect. 

Există mai multe puncte de pornire de la care se poate face verificarea detaliată  a  

facturilor. Pe lângă documentele de expediţie, pot exista comenzi scrise sau note ale 

comenzilor date prin telefon. Dacă există aşa ceva, este uneori preferabil să se verifice 

preţurile pornind de la aceste documente. 

8. Examinarea    comenzilor    onorate    cu     întârziere/neonorate 

Auditorul trebuie să afle motivele pentru care comenzile nu au fost onorate în timp util şi 

să  verifice  dacă  aceste  comenzi  au  fost,  până  la   urmă,   onorate   integral   şi 

facturate. 

Cumpărări/Cheltuieli 

9. Sintetizarea cumpărărilor aferente exerciţiului financier auditat 

O parte esenţială a procesului de audit se concretizează în a avea evidenţa modului în care 

s-au   întocmit   situaţiile   financiare   auditate   şi   în    a    obţine    documentele    prin 

care se pot justifica cifrele individuale. Cumpărările şi cheltuielile aferente reprezintă 

informaţii extrem de importante, care trebuie să fie complete, precise şi să nu fie 

subdimensionate. 

9. Dacă există un jurnal al cumpărărilor 

Registrul cumpărărilor zilnice şi înregistrările în jurnalul cumpărărilor oferă informaţii 

relevante  pentru  auditori,  de  aceea  aceste  documente  trebuie  auditate.   Toate   

facturile trebuie înregistrate integral şi cu exactitate - controlându-se şi oportunitatea 

cheltuielilor - în registrul cumpărărilor zilnice, apoi în cartea mare şi în jurnalul 

cumpărărilor. Această procedura poate fi testată prin: 
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c) verificarea unui eşantion de facturi, începând cu înregistrarea lor în registrul 

cumpărărilor zilnice, apoi în cartea mare şi în contul adecvat din jurnalul cumpărărilor 

d) verificarea unui eşantion al înregistrărilor în conturile de cumpărări şi cheltuieli 

din cartea mare şi din jurnalul cumpărărilor înapoi până la facturile respective, 

11. Dacă nu există un jurnal al cumpărărilor 

Auditorul trebuie să se asigure că există suficiente documente referitoare la 

cumpărări/cheltuieli şi la soldul final al creditorilor prin care să se demonstreze că aceste 

înregistrări au fost determinate de tranzacţii reale. Un eşantion de plăţi trecute în registrul 

de căsă trebuie verificate, pe baza facturilor primite de firmă, dacă s-au efectuat pentru 

bunuri/servicii de care firma are în mod normal nevoie şi dacă au fost aprobate de 

persoanele cu putere de decizie din cadrul companiei. 

Exerciţiul întocmirii şi verificării reconcilierii cumpărărilor, plăţilor în  numerar  şi  

a soldurilor iniţiale şi finale ale creditorilor reprezintă o  examinare  generală  valoroasă 

mai ales pentru firmele auditate mici care nu au un cont de control formal (Sectiunea L). 

12. Examinarea analitică 

Examinarea analitică reprezintă o etepă importantă a procesului de audit. 

Compararea cumpărărilor/cheltuielilor aferente exerciţiului financiar auditat cu cele din 

anul anterior şi cu cele prognozate în buget (în cazul în care există) reprezintă un 

instrument foarte util pentru evaluarea riscului şi pentru a verifica  dacă  soldurile 

conturilor respective sunt corect calculate şi analizate. 

Valoarea cumpărărilor trebuie corelată cu valoarea veniturilor din vânzări  (luându-

se în considerare variaţia stocurilor), iar orice discrepanţe depistate trebuie investigate. 

Trebuie comparate înregistrările din fiecare cont de cheltuieli, iar variaţiile 

neobişnuite trebuie investigate. Prin aceasta se pot identifica înregistrări lipsă sau duble şi 

alocarea unor cheltuieli într-un cont greşit. 

ACTIVITATEA DE AUDIT 

13. Verificarea unui eşantion al bunurilor pe baza notelor de recepţie 

Este important să se verifice ca bunurile şi serviciile au fost facturate la  preţul  

corect şi au fost înregistrate cantităţile corecte. Dacă există note de recepţie a bunurilor 

cumpărate/evidenţe ale stocurilor, acestea trebuie utilizate ca punct de pornire pentru 

verificare, iar un eşantion din bunurile cumpărate trebuie corelat cu facturile aferente. 

Cheltuieli cu personalul 

Documentele necesare pentru audit care s-ar fi putut obţine în timpul întocmirii 

situaţiilor financiare sunt următoarele: 
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14. Sintetizarea tuturor cheltuielilor cu personalul/angajaţilor 

O parte esenţială a procesului de audit se concretizează în a avea evidenţa modului  

în care  s-au  întocmit  situaţiile  financiare  auditate  şi  în  a  obţine  documentele  prin  

care se pot justifica cifrele individuale. Cheltuielile cu personalul reprezintă adesea 

informaţii foarte importante, care trebuie să fie complete, precise şi să nu fie 

subdimensionate. 

15. Verificarea unui eşantion al înregistrărilor cheltuielilor cu personalul 

Statele de salarii oferă informaţii relevante pentru auditori, de aceea aceste documente 

trebuie  auditate.  Toate   cheltuielile   cu   personalul   trebuie   înregistrate   integral   şi  

cu exactitate în statele de salarii. Această procedură poate fi testată prin: 

a) verificarea unui eşantion de înregistrări din cartea mare pe baza totalurilor 

cheltuielilor salariale şi a plăţilor efectuate - este foarte important ca cifrele  din cartea  

mare să reflecte cheltuieli şi plăţi reale aferente unor salariaţi reali. 

Aceste plăţi trebuie să rezulte din datele specifice referitoare  la  cheltuielile  

salariale şi trebuie să fie înregistrate ca plăţi de salarii şi alte drepturi  cuvenite 

personalului. 

b) verificarea unui eşantion al totalurilor cheltuielilor salariale pe baza evidenţelor 

de personal, pentru a se confirma existenţa angajaţilor respectivi. Scopul principal al 

acestor teste este că auditorul să se asigure că înregistrările cheltuielilor cu personalul sunt 

reale şi corecte, adică nu există salariaţi fictivi. 

16. Examinarea analitică 

Se vor reconcilia cheltuielile salariale de la un an la altul. Pornind de la rezultatele 

obţinute prin examinarea activităţii firmei auditate (Secţiunea F), auditorul trebuie să 

decidă dacă cheltuielile cu personalul din exerciţiul financiar auditat sunt în concordanţă cu 

activitatea firmei şi dacă variaţia numărului salariaţilor şi a impozitelor plătite (dacă există 

o variaţie) de la un an la altul este cea reală. Prin aceste teste se urmăreşte, de asemenea, să 

se verifice autenticitatea cheltuielilor cu personalul. 

ACTIVITATEA DE AUDIT 

17. Verificarea înregistrării corecte a noilor angajati şi a angajaţilor care 

părăsesc compania 

Introducerea noilor angajaţi şi eliminarea angajaţilor care părăsesc compania în/din 

statele de plată la  momentul  corect  constituie  o  probă  importantă  a  faptului  că 

sistemul de înregistrare a cheltuielilor cu personalul funcţionează corect. 

Deşi fraudele personalului în legătură cu salariile nu au un impact semnificativ 

asupra situaţiilor financiare în ansamblu, auditorul trebuie să aibă în vedere 
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responsabilitatea vis-à-vis de clientul său. Acest lucru este cu atât mai important, atunci 

când firma de audit îşi asumă responsabilitatea, parţial sau în totalitate, în privinţa  

pregătirii Statelor de plată. Auditorul trebuie să se asigure că au fost citite şi înţelese 

concluziile care sunt apoi semnate ca act doveditor că auditul a fost încheiat. 

G. MEMORANDUMURI     DE     ÎNCHIDERE     (SUMAR      EXECUTIV)  

Este recomandat ca auditorul însărcinat sǎ pregătească un memorandum de închidere 

înainte  de  a  trimite  dosarul  pentru  verificare  (revizuire).   Acest   fapt   are   ca 

beneficiu informarea pe scurt a persoanei ce efectuează verificarea înainte de a începe 

derularea formalǎ a revizuirii. El consolidează eforturile depuse pânǎ la acea datǎ şi 

permite persoanei ce face revizia sǎ elaboreze o apreciere dacǎ munca a fost derulatǎ în 

concordanţa cu planul. Elementele care trebuie incluse în textul memorandumului de 

închidere sunt următoarele: 

Afacerea: comentarii despre  elementele  semnificative  referitoare  la  

performanţele clientului sau dezvoltărilor în ceea ce priveşte operaţiunile clientului. 

Probleme adiţionale semnificativ ce iau naştere în urma procesului analitic general de 

revizuire. 

Auditul: detalii ale oricărei schimbări senmificative ale planului  de  audit; 

informaţii referitoare la investigările de audit semnificative şi problemele  neadresate încă 

şi care trebuie urmărite; un sumar al erorilor neajustate şi estimări ale posibilelor declaraţii 

greşite în plus, motivele  opiniei  noastre  generale  de  audit;  concluzii  despre  şi 

explicaţii pentru orice litigiu iminent sau nesiguranţe semnificative, inclusiv continuarea 

activităţii. 

Reportarea către directori şi conducere: informaţii despre problemele cheie 

trebuie incluse în scrisoarea adresatǎ conducerii. Memorandumul de închidere este 

structurat pentru a permite comentariile managerului sau partenerului de revizuire a 

dosarului. El trebuie sǎ fie amendat la zi în lumina problemelor rezultate în urma discuţiei 

de clarificare a problemelor la întâlnirea cu clientul. 

G. REVIZIA FINALĂ A DOSARULUI DE AUDIT 

Obiectivele principale sunt următoarele: munca de audit trebuie revizuită şi verificat dacă 

este cornpletă în lumina muncii depuse şi a revizuirii. 

Întrebări ce trebuie avute în vedere înainte de încheierea unei sarcini: 

1. Au fost revizuite foile de lucru? 

Controlul calităţii muncii de audit este vital. Un aspect esenţial este o revizuire a 

actelor de lucru. Evidenţa faptului ca actele au fost verificate de către partener/manager 

trebuie sǎ fie făcută prin iniţializarea şi datarea fiecărei pagini verificate. Nivelul de 
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verificare cerut va fi determinat de numărul de  factori precum mărimea şi natura afacerii  

şi abilitatea şi experienţa personalului disponibil. Acest aspect este decis în etapa de 

planificare când responsabilităţile personalului de audit sunt clar definite. 

2. Au fost clarificate toate punctele neadresate? 

Punctele neadresate cad în sarcina partenerului însărcinat. Dacǎ sunt relevante, ele vor fi 

discutate  cu  clientul  şi  pot  sǎ  fie   înregistrate   în   scrisoarea   de   reprezentare. 

Trebuie ajuns la o concluzie pentru fiecare punct neadresat şi notată. Orice problemă care 

poate  afecta  procesele  de   audit   ulterioare   trebuie   sǎ   fie   înregistrată   ca   un   

aspect care va trebui sǎ fie considerat şi anul următor. 

3. Întâlnirea cu clientul a fost documentată? 

Trebuie ţinută o întâlnire cu clientul, iar deciziile şi discuţiile sǎ fie înregistrate. Problemele 

ce  vor  fi  discutate  vor  fi  variate,  dar  clientul  este  obligat  sǎ  aprobe  conturile  

înainte de a fi finalizate. 

4. Toate ajustările finale se reflectă în declaraţiie financiare? 

Ajustările finale iau naştere adesea din clarificările punctelor rămase în sespensie sau în 

urma problemelor discutate în timpul întâlnirii cu  clientul.  Este  imperativ  ca  toate  

aceste ajustări sǎ se reflecte corect în situaţiile financiare înainte de a fi trimise. 

În  plus,  când  este  cazul,  clientul  trebuie  sǎ  cunoască  detaliile  oricăror   ajustări 

pentru ca înregistrările sale contabile sǎ fie în concordanţă cu situaţiile financiare. 

5. Au fost verificate situaţiile financiare? 

Este de importanţă vitală ca declaraţiie financiare semnate sǎ fie corecte şi sǎ nu aibă 

deficienţe. Cifrele trebuie sǎ fie în concordanţă cu cifrele finale auditate  agreate  din  

cadrul cărţii mari sau din balanţa de verificare. Sintaxa şi trimiterile cifrelor din cadrul 

situaţiilor financiare trebuie sǎ fie, de asemenea, meticulos verificate prin calcule. În final 

trebuie făcută o verificare din punct de vedere aritmetic şi setul de situaţii financiare 

trebuie sǎ conţină cifre în concordanţă cu înregistrările principale din dosarul de audit 

(acest lucru trebuie făcut de către manager sau partener).Conturile cu carenţe vor reflecta 

inevitabil o imagine negativă asupra practicii de audit - trebuie alocat timp pentru o 

verificarea finală adecvată. 

6. Calculele  taxelor  sunt  în  concordanţă  cu  situaţiile  financiare   finale?  

Nu este neobişnuit ca situaţia calculelor pentru impozite sǎ fie "uitate" - în ceea ce priveşte 

ajustările finale.  Calculele  trebuie  verificate  la  închiderea  auditului  pentru  a  se  

asigura ca toate ajustările au fost corect reflectate. Din moment ce cifrele pentru impozite 

din contul de profit şi pierdere sunt o estimare a datoriei probabile şi provizioanele din 

bilanţ sunt estimări ale obligaţiilor cu impozitul, atât clientul cât şi partenerul trebuie sǎ 
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fie atenţi la toate problemele referitoare la taxe care pot afecta aceste cifre şi notele la 

situaţiilor financiare. 

7. A fost realizat un raport de audit adecvat? 

Raportul de audit trebuie sǎ ofere opinia auditorului asupra situaţiilor financiare. 

8. Munca depusă este în concordanţă cu standardele de audit relevante şi cu 

principiile în vigoare? 

Standardele Internaţionale de Audit conţin principiile de bază şi procedurile 

esenţiale pe care auditorii sunt obligaţi sǎ le îndeplinească. 

9. Procedurile firmei pentru recenzii fierbinţi au fost respectate şi a fost 

revizuirea documentată. 

O revizuire "la cald" este o revizuire efectuata înainte de a se termina raportul de 

audit, astfel de revizii pot fi efectuate atât intern cât şi extern dar trebuie sǎ fie de aşteptat 

sǎ fie efectuate de alt auditor cu experienţă. 

Recenziile fierbinţi sunt derulate pentru a oferi confort suplimentar în situaţiile în 

care au fost identificate riscuri, circumstanţele în care astfel de revizuiri sunt efectuate pot 

varia de la firmă la firmă, dar includ: orice client în situaţia în care a fost identificată o 

problemă de independenţă; clienţii supuşi reglementarilor speciale; orice client considerat  

a avea risc înalt pentru firmă. Aceasta înseamnă, de exemplu, un client de renume  sau  

unul al cărui audit necesită un grad mai mare de abilitate tehnică; anumite calificări ale 

raportului de audit sau în situaţia în care calificări ale raportului de audit au fost 

îndepărtate. 

10. Completaţi o scrisoare către conducere 

Este un mijloc folositor pentru un auditor sǎ interesează pe client. Mult mai 

important, permite asupra sistemelor şi conturilor clientului, efectele despre cum ar trebui 

depăşite astfel de slăbiciuni. 

11. Obţineţi o scrisoare de reprezentare 

Auditorii trebuie sǎ obţină o scrisoare de reprezentare. Este important de reţinut că 

aceasta nu este o scrisoare care  îl  exonerează  pe  auditor  sǎ  verifice  substanţial  

soldurile contabile şi celelalte probleme de importanţă pentru conturi, ci, mai degrabă, o 

atenţionare pentru directori că trebuie sǎ semneze conturile lor (chiar dacă firma de audit a 

asamblat rezultatele). Lor li se poate aminti formal acest fapt sau oricare alte probleme 

subiective aflate în legătură cu cifrele din situaţiile financiare, prin faptul că sunt  insiigaţi 

sǎ semneze o scrisoare de reprezentare. 

12. A fost pregătit un sumar al timpului actual petrecut? 

Un sumar al timpului petrecut trebuie sǎ fie pregătit şi comparat cu timpul acordat 
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prin planul de buget. Orice modificări trebuie sǎ fie evidenţiate  şi explicate.  Acest  fapt 

este benefic pentru identificarea domeniilor problemă din audit şi ajută la planificarea 

viitoare. Este de asemenea benefic pentru evidenţierea posibilelor slăbiciuni ale 

personalului. 

13. Firma a luat în considerare dacă doreşte sǎ fie reangajată ca auditor? 

Deoarece firma cere sǎ fie indicat directorilor dacă ea doreşte sǎ se ofere pentru un 

angajament viitor ca auditor, va  trebui  avut  în  vedere  dacă  circumstantele  s-au 

schimbat de când s-a cercetat acest lucru în etapa de planificare de audit. 

14. Au   fost   notate   puncte   de   planificare   pentru    următorul    an? 

Orice puncte identificate pe parcursul procesului curent de audit care pot avea relevanţă 

pentru anul următor trebuie înregistrate integral. 

F. RAPORTUL DE AUDIT SI OPINIA 

Pe baza revizuirii finale şi a evaluării probelor de audit, se întocmeşte raportul de 

audit. Raportul de audit, conform instrucţiunilor prezentate de Standardul de Audit nr. 

700 trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente de bază: titlul; cui se adresează; 

paragraful de deschidere sau introductiv; -identificarea situaţiilor financiare auditate; o 

declaraţie privind responsabilitatea conducerii entităţii, precum şi responsabilitatea 

auditorului; paragraful referitor la aria de aplicabilitate, în care se prezintă natura unui 

audit:-o referire la Standardele Internaţionale de Audit; -o prezentare  a  raportului  de  

audit efectuat, conform căreia auditul a fost planificat şi desfăşurat pentru a se obţine o 

asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu conţin erori semnificative; paragraful 

referitor la opinie (opinie fără rezerve, cu rezerve, opinie contrară);  data  raportului,  

adresa auditorului şi semnătura auditorului. 

Standardele Internaţionale de Audit recomandă o anumită uniformitate privind  

forma şi conţinutul raportului de audit, care să contribuie la îmbunătăţirea gradului de 

înţelegere al cititorului, care nu este specialist, precum şi la identificarea situaţiilor 

neobişnuite când acestea apar. 

Comentariile auditorului din cuprinsul raportului de audit,  nu  sunt  standardizate, 

ele cunoscând o mare diversitate de situaţii, începând cu prezentarea devierilor de la 

aplicarea corectă a principiilor contabile datorită interferenţelor fiscale, continuând cu 

aspectele referitoare la descrierea comportamentului managerial  la  elaborarea  şi  

stabilirea conţinutului specific al situaţiilor financiare, precum şi efectele finale dacă 

acestea sunt cuantificabile asupra elementelor patrimoniale şi ale rezultatului. Aceste 

comentarii depind de abilitatea şi experienţa profesională a auditorului, fiind recomandabil 

ca prezentarea comentariilor să parcurgă o anumită ordine, o continuitate a 
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constatărilor şi a aprecierilor formulate. 

Auditorul   are   la   dispoziţie   trei   modalităţi    de    exprimare    a    opiniei: 

Opinie fără rezerve (necalificată) –care constă în certificarea fără rezerve a conturilor 

anuale,   auditorul   apreciind   că   situaţiile   financiare   pentru   exerciţiul    auditat    

sunt: întocmite în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Contabilitate şi cu 

respectarea reglementărilor legale; conturile anuale sunt reglementare şi sincere, adică 

toate operaţiunile patrimonilae şi extrapatrimoniale sunt corect reflectate în bilanţ şi în 

contul de rezultate; exprimă o imagine clară şi completă a poziţiei financiare, a 

patrimoniului şi a rezultatului exerciţiului; nu prezintă o incertitudine conform căreia 

principiul continuităţii activităţii ar putea fi afectat într-un viitor previzibil. 

Opinie cu rezerve (calificată) – auditorul certifică conturile anuale cu rezerve, în 

cazul în care neregularităţile constatate sunt semnificative,  dar  importanţa acestora nu 

este atât de mare, încât să se aprecieze că este afectată semnificativ şi profund imaginea 

fidelă, corectitudinea şi sinceritatea situaţiilor financiare. Această opinie auditorul o 

fundamentează pe următoarele considerente: s-au constatat erori, anomalii sau 

neregularităţi în aplicarea standardelor de contabilitate a căror incidenţă,  deşi 

semnificativă, este insuficientă pentru a lua în considerare situaţiile financiare în  

ansamblul lor; auditorul, datorită unor limitări ale ariei de aplicabilitate (ex.  buget  de  

timp insuficient) nu a putut folosi toate procedurile pe care le-a considerat  necesare,  dar 

cu toate aceste limitări în aprofundarea unor informaţii nu poate respinge certificarea 

situaţiilor financiare; deşi s-au constatat unele incertitudini care afectează calitatea şi 

conţinutul informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare, incidenţa lor asupra activităţii 

viitoare a entităţii auditate nu este de natură să impiedice certificarea acestora. 

Opinie contrară – este exprimată în cazul în care efectul unui dezacord este 

semnificativ şi profund pentru situaţiile financiare luate ca întreg, situaţiile financiare 

pierzându-şi credibilitatea şi sinceritatea, auditorul refuzând certificarea. În acest caz 

auditorul apreciază că nu poate exprima o opinie  cu  rezerve,  deoarece  situaţiile 

financiare prezintă anomalii semnificative, deformând realitatea, conturile  anuale  

neputând fi considerate reglementare şi sincere. Această opinie auditorul o funamentează 

pe următoarele dezacorduri: neregularităţi semnificative în tratamentul contabil al 

documentelor de gestiune şi întocmire a notelor contabile, înregistrări eronate, omisiuni, 

neînregistrări de documente, ţinerea necorespunzătoare a evidenţei contabile şi lipsa unui 

control intern adecvat; interpretări contabile proprii, generate de un punct  de  vedere  

diferit de cel prezentat de standardele de contabilitate, înţelegându-se greşit utilizarea 

raţionamentului profesional, în discordanţă cu prevederile legale, ceea ce poate duce la 
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erori şi neregularităţi contabile semnificative, cu impact asupra situaţiilor financiare. 

Exemple practice de acest gen pot fi: neconstituirea sau constituirea de provizioane 

insuficiente pentru deprecierea creanţelor, partcipaţiilor, stocurilor; sub  sau  

supraevaluarea stocurilor, ca urmarea a calculării eronate a costului de producţie sau 

determinarea improprie a cantităţii. 

Atât în cazul exprimării unei opinii cu rezerve, cât şi al opiniei contrare, auditorul 

trebuie să prezinte distinct şi argumentat în raportul de audit, natura şi cauza erorilor, 

neregulilor şi a devierilor constatate, să le cuantifice cifric şi să prezinte incidenţa şi 

efectele lor asupra situaţiilor financiare. 

Există şi situaţii în care, datorită unei limitări semnificative  a  ariei  de  

aplicabilitate, generată de factori obiectivi (existenţa unui sistem contabil inadecvat) sau 

subiectivi (nepunerea la dispoziţia auditorului a tuturor documentelor solicitate, sau 

necooperarea corespunzătoare a clientului cu auditorul), auditorul se  află  în 

imposibilitatea de a obţine suficiente probe de audit corespunzătoare şi se află în 

imposibilitatea exprimării unei opinii. 

În  acest  caz,  auditorul  trebuie  să   revizuiască   toate   clauzele   angajamentului 

de audit, să-şi îndeplinească obligaţiile până la acel moment, şi să se retragă din misiune. 

Prin raportul de audit se realizează validarea socială a situaţiilor financiare, utilizatorii de 

astfel de informaţii având garantată credibilitatea şi încrederea în aceste situaţii. 

RESPONSABILITATEA AUDITORULUI DE A LUA ÎN CONSIDERARE 

FRAUDA ŞI EROAREA ÎNTR-UN ANGAJAMENT DE AUDIT AL SITUAŢIILOR 

FINANCIARE 

În procesul de planificare şi efectuare a procedurilor de audit, precum şi la evaluarea 

şi   raportarea   rezultatelor   auditului,   auditorul   trebuie    să    ia    în    considerare  

riscul  apariţiei  unor  denaturări  semnificative  în  situaţiile  financiare,  ca  rezultat  al 

unor fraude sau erori. 

Frauda, eroarea şi caracteristicile acestora 

Denaturările din situaţiile financiare pot apărea din fraude sau erori. Termenul 

„eroare” se referă la o denaturare neintenţionată apărută în situaţiile financiare, inclusiv 

omiterea unei sume sau a unei prezentări, cum ar fi: 

- o greşeală apărută în colectarea sau procesarea datelor pe baza cărora se 

întocmesc situaţiile financiare 

- o estimare contabilă incorectă apărută din trecerea cu vederea sau 

interpretarea greşită a faptelor 

- o greşeală în aplicarea politicilor contabile referitoare la evaluare, 
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recunoaştere, clasificare, prezentare sau descriere de informaţii. 

Termenul „fraudă” se referă la o acţiune cu caracter intenţionat întreprinsă de una 

sau mai multe persoane din rândul conducerii, al celor însărcinaţi cu guvernanţa, al 

salariaţilor sau terţilor, acţiune care implică utilizarea înşelăciunii în scopul obţinerii unui 

avantaj injust sau ilegal. Deşi frauda este un concept juridic vast, auditorul este preocupat 

de acţiunile frauduloase care cauzează o denaturare semnificativă în situaţiile financiare. 

Este posibil ca denaturarea situaţiilor financiare să nu fie obiectul unor  fraude.  Auditorii 

nu stabilesc din punct de vedere legal dacă frauda a apărut sau nu. Frauda care implică  

unul sau mai mulţi membri din conducere sau din structura însărcinată cu guvernanţa este 

denumită „fraudă managerială”; frauda care implică numai angajaţii unei entităţi este 

denumită „fraudă cu asocierea angajaţilor”. În oricare din cele două cazuri, pot exista 

asocieri cu terţe părţi din afara entităţii în vederea săvârşirii fraudelor. 

Atunci când auditorul ia în considerare frauda, există două tipuri de denaturări 

intenţionate care sunt relevante – denaturări apărute în urma raportării financiare 

frauduloase şi denaturări apărute din delapidarea activelor. 

Raportarea financiară frauduloasă presupune denaturări sau omisiuni  intenţionate 

ale valorilor sau prezentărilor de informaţii în situaţiile financiare, în scopul inducerii în 

eroare a utilizatorilor. Raportarea financiară frauduloasă poate implica: 

• fapte de înşelăciune, cum ar fi manipularea, falsificarea sau modificarea 

înregistrărilor   contabile   sau   a    documentelor    justificatoare    pe    baza    cărora    

sunt întocmite situaţiile financiare. 

• interpretarea  eronată  sau  omiterea  intenţionată  a  evenimentelor,  

tranzacţiilor sau altor informaţii semnificative în situaţiile financiare. 

• aplicarea  greşită  în  mod  intenţionat  a  politicilor   contabile   aferente 

evaluării, recunoaşterii, clasificării, prezentării sau descrierii de informaţii. 

Delapidarea activelor presupune furtul  activelor  unei  entităţi.  Delapidarea 

activelor poate fi realizată printr-o varietate de modalităţi (incluzând chitanţe frauduloase, 

furt de active fizice sau necorporale sau determinarea unei entităţi să efectueze o plată 

pentru bunuri şi servicii nerecepţionate). Delapidarea este adesea însoţită de înregistrări  

sau documente false ori care induc în eroare, cu scopul de a tăinui lipsa activelor. 

Frauda presupune  motivaţia de a săvârşi o  fraudă şi oportunitatea evidentă de a  

face astfel. Indivizii pot fi motivaţi să delapideze active deoarece,  de  exemplu,  au 

tendinţa de a cheltui mai mult decât îşi pot permite. Raportarea financiară frauduloasă  

poate fi comisă deoarece conducerea este supusă presiunilor, din exteriorul sau interiorul 

entităţii, de a atinge o ţintă de câştiguri preconizată (şi poate nerealistă) – în special având 
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în vedere că, pentru conducere, consecinţele în cazul neîndeplinirii obiectivelor financiare 

pot fi semnificative. O oportunitate evidentă pentru raportarea financiară frauduloasă sau 

pentru delapidarea activelor poate exista atunci când un individ crede, de exemplu, că se 

poate eluda controlul intern, deoarece individul respectiv se află într-o poziţie de încredere 

sau  are  cunoştinţă   despre   existenţa   unor   carenţe   specifice   la   nivelul   sistemului 

de control intern. 

Factorul distinctiv între fraudă şi eroare este dat de acţiunea fundamentală care are 

ca rezultat denaturarea din situaţiile financiare, şi anume dacă această acţiune este 

intenţionată sau neintenţionată. Spre deosebire de eroare, frauda este intenţionată şi 

presupune, de regulă, tăinuirea deliberată a faptelor. Deşi auditorul poate fi capabil să 

identifice potenţiale oportunităţi de săvârşire a fraudelor, este dificil, dacă nu chiar 

imposibil, ca auditorul să determine intenţia, în special în probleme care implică 

raţionamentul conducerii, cum ar fi estimările contabile şi aplicarea corespunzătoare a 

principiilor contabile. 

RESPONSABILITATEA CELOR ÎNSĂRCINAŢI CU CONDUCEREA 

Responsabilitatea primară pentru prevenirea şi detectarea fraudelor şi erorilor 

aparţine atât celor însărcinaţi cu conducerea.  Cei  însărcinaţi cu  conducerea unei entităţi 

au responsabilitatea să garanteze, prin intermediul supravegherii, integritatea sistemelor 

contabile şi de raportare financiară ale unei entităţi şi să se asigure că există controale 

adecvate, inclusiv pentru monitorizarea riscului, pentru controlul financiar şi de 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Conducerii unei entităţi este responsabilă de stabilirea unui mediu de control şi de 

menţinerea politicilor şi procedurilor care să ajute la  realizarea obiectivului de asigurare,  

în condiţii cât se poate de bune, a desfăşurării ordonate şi eficiente a activităţilor entităţii. 

Această responsabilitate include implementarea şi asigurarea funcţionării continue a 

sistemelor contabile şi de control intern care sunt menite să prevină şi să detecteze  

fraudele şi erorile. Astfel de sisteme reduc, dar nu pot elimina  riscul  apariţiei 

denaturărilor, fie că acestea sunt cauzate de fraude sau de erori. În consecinţă, 

managementul îşi asumă responsabilitatea pentru orice risc rămas. 

Responsabilitatea auditorului 

Un audit desfăşurat în conformitate cu standardele de audit este menit să furnizeze o 

certificare rezonabilă cu privire la  faptul că  situaţiile  financiare,  considerate  ca  întreg, 

nu conţin denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori. Faptul că se desfăşoară un 

audit poate acţiona ca un mod de prevenire a acestora, dar auditorul nu este şi nu poate fi 

considerat responsabil pentru prevenirea fraudelor şi erorilor. 
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Limitări inerente ale unui angajament de audit 

Un auditor nu poate obţine o certificare absolută  cu  privire  la  faptul  că 

denaturările semnificative din situaţiile financiare vor fi detectate. Datorită limitărilor 

inerente ale unui angajament de audit, există un risc inevitabil ca unele denaturări 

semnificative ale situaţiilor financiare să nu fie detectate, deşi auditul este planificat şi 

desfăşurat corespunzător, în conformitate cu standardele. Un angajament de audit nu 

garantează că toate denaturările semnificative vor fi detectate, datorită unor factori ca: 

utilizarea raţionamentului profesional, utilizarea testelor,  limitările  inerente  ale 

controlului intern şi faptul că multe dintre probele disponibile auditorului au o natură mai 

degrabă persuasivă, decât conclusivă. Din aceste motive, auditorul este capabil să obţină 

numai o certificare rezonabilă cu privire la faptul că denaturările semnificative  din 

situaţiile financiare vor fi detectate. 

Riscul de a nu detecta o denaturare semnificativă cauzată de fraude este mai mare 

decât riscul de a nu detecta o denaturare semnificativă cauzată de erori,  datorită faptului  

că fraudele implică acţiuni sofisticate şi atent organizate ce au ca scop tăinuirea acestora, 

cum ar fi falsurile, neînregistrarea deliberată a tranzacţiilor sau declaraţiile incorecte 

intenţionate făcute auditorului. Astfel de încercări de tăinuire pot fi chiar şi mai dificil de 

detectat atunci când sunt însoţite de o asociere în vederea săvârşirea fraudelor. Aceste 

asocieri îl pot determina pe audit să creadă că probele de audit sunt persuasive când, de 

fapt, acestea sunt false. Capacitatea auditorului de a detecta o fraudă depinde de factori  

cum ar fi aptitudinile preparatorului,  frecvenţa şi mărimea actelor de manipulare, gradul  

de asociere implicat şi nivelul de conducere la  care se situează cei implicaţi.  Procedurile 

de audit care sunt eficiente pentru detectarea unei erori se pot dovedi ineficiente la 

detectarea fraudelor. 

Mai mult decât atât, riscul ca auditorul să nu detecteze o denaturare semnificativă 

apărută din frauda managerială este mai mare decât în cazul fraudei săvârşite cu asocierea 

angajaţilor, deoarece acele persoane care sunt însărcinate cu guvernanţa şi conducerea se 

află adesea într-o poziţie care le presupune integritatea şi le permite să nu ia în calcul 

procedurile de control anterior stabilite. Anumite nivele ale conducerii se por afla  în 

poziţia în care să nu ţină cont de procedurile de control menite să prevină  fraudele  

similare săvârşite de alţi angajaţi, de exemplu, dictând subordonaţilor să înregistreze 

incorect tranzacţiile sau să le tăinuiască. Dată fiind poziţia de autoritate în cadrul unei 

entităţi, conducerea are capacitatea fie să dicteze angajaţilor  să facă un anumit  lucru, fie  

să le solicite implicarea la săvârşirea unei fraude, cu sau fără cunoştinţa angajaţilor. 

Opinia auditorului asupra situaţiilor financiare este bazată pe conceptul de 
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obţinere a certificării rezonabile; astfel, într-un angajament de audit, auditorul nu 

garantează faptul că denaturările semnificative, apărute fie din fraude, fie din erori, vor fi 

detectate. Prin urmare, descoperirea ulterioară a unei  denaturări  semnificative  a  

situaţiilor financiare rezultată din fraudă sau eroare nu reprezintă, în sine: 

• incapacitatea de a obţine o certificare rezonabilă, 

• planificare, desfăşurare sau un raţionament neadecvat, 

• absenţa competenţei profesionale şi a diligenţei cuvenite, 

• incapacitatea de a fi în conformitate cu standardele de audit. 

Situaţia stă  astfel  în  special  pentru  anumite  tipuri  de  denaturări  intenţionate,  

din moment ce procedurile de audit se pot  dovedi  ineficiente  la  detectarea  unei 

denaturări semnificative care este  tăinuită  prin  intermediul  unei  asocieri  dintre  sau 

între unul sau mai mulţi indivizi din rândul conducerii,  al  celor  însărcinaţi  cu  

guvernanţa, al angajaţilor  sau  al  terţilor,  sau  care  presupune  o  documentaţie  

falsificată. Dacă a auditorul a desfăşurat un angajament de audit în conformitate cu 

standardele este o  chestiune care se determină după gradul de adecvare a procedurilor     

de audit desfăşurate în respectivele circumstanţe şi după oportunitatea raportului 

auditorului bazat pe rezultatele acestor proceduri. 

Scepticismul profesional 

Auditorul planifică şi desfăşoară un angajament de audit cu o atitudine  de 

scepticism profesional, o astfel de atitudine este necesară auditorului pentru a identifica şi 

evalua cu corectitudine, de exemplu: 

• aspecte care sporesc riscul de apariţie al unor denaturări semnificative în  

situaţiile financiare, rezultate din fraude sau erori  (de  exemplu,  caracteristicile  

conducerii şi influenţa acesteia asupra mediului de  control,  condiţiilor  specifice 

sectorului  de   activitate   şi   caracteristicilor   de   funcţionare,   şi   stabilitatea  

financiară) 

• circumstanţele care îl determină pe auditor  să  suspecteze  că  situaţiile  

financiare sunt denaturate în mod semnificativ. 

• probele  obţinute  (inclusiv  cunoştinţele  auditorului  din  angajamentele  de  

audit anterioare) care pun în discuţie credibilitatea declaraţiilor conducerii. 

Chestionarea conducerii 

Atunci când planifică activitatea de audit, auditorul trebuie să recurgă la 

chestionarea conducerii: pentru a obţine o înţelegerea: 

• evaluării făcute de conducere a riscului  ca  situaţiile  financiare  să  fie  

denaturate semnificativ ca urmare a unei fraude; 
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• sistemelor contabile şi de control intern pe care conducerea  le-a  stabilit  în  

scopul abordării unui astfel de risc; 

• pentru a obţine cunoştinţe referitoare la înţelegerea conducerii cu privire la 

sistemele contabile şi de control intern stabilite pentru prevenirea şi detectarea erorilor; 

• pentru a determina dacă managementul este  la  curent  cu  orice  fraudă 

cunoscută care a afectat entitatea sau cu orice fraudă suspectată pe care entitatea o 

investighează; şi 

• pentru a determina  dacă  managementul  a  descoperit  orice  erori  

semnificative. 

Factorii de apariţie a riscului de fraudă nu pot fi clasificaţi cu uşurinţă în ordinea 

importanţei sau combinaţi în modele eficiente de predicţie. Importanţa factorilor de  

apariţie a riscului de fraudă variază într-o gamă  foarte largă. Unii dintre aceşti factori vor  

fi prezenţi în entităţi în care condiţiile specifice nu expun un risc de apariţie a denaturărilor 

semnificative.  În  consecinţă,  auditorul  exercită  raţionamentul   profesional   în 

momentul în care ia în considerare, individual sau combinaţi,  factorii  de  apariţie  a 

riscului de fraudă, şi dacă există controale specifice care să reducă riscul. 

Dimensiunea, complexitatea şi caracteristicile acţionariatului entităţii  au  o  

influenţă semnificativă asupra considerării factorilor relevanţi de apariţie a riscului de 

fraudă. De exemplu, în cazul unei entităţi mari, auditorul ia în considerare,  în  mod  

normal, factori care în general limitează un comportament incorect din partea conducerii, 

cum ar fi eficienţa celor însărcinaţi cu guvernanţa şi funcţia de audit intern. Auditorul are  

în vedere, de asemenea, ce măsuri au fost întreprinse pentru implementarea unui cod de 

conduită oficial, precum şi eficienţa sistemului de stabilire a bugetelor. În cazul unei 

entităţi mici, o parte sau chiar toate aceste consideraţii pot fi inaplicabile sau mai puţin 

importante. De exemplu, este posibil ca o entitate mai mică să nu aibă un cod scris de 

conduită, dar, în schimb, să îşi fi dezvoltat o cultură care scoate în evidenţă importanţa 

integrităţii şi a comportamentului etic prin intermediul comunicărilor orale şi al  

exemplului dat de conducere. Dominarea conducerii de un singur individ în cadrul unei 

entităţi mici nu reprezintă în sine, în general,  un indiciul al eşecului conducerii de a afişa  

şi comunica o atitudine corespunzătoare cu privire la controlul intern şi procesul de 

raportare financiară. Mai mult decât atât, factorii de apariţie a riscului de fraudă luaţi în 

considerare la un nivel operaţional al segmentului de activitate pot furniza înţelegeri 

diferite de considerarea acestora la nivelul întregii entităţi. 

Prezenţa factorilor de apariţie a riscului de fraudă poate indica  faptul că  auditorul 

nu va fi capabil să evalueze riscul de control la un nivel mai mic decât ridicat pentru 
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anumite aserţiuni ale situaţiilor financiare. Pe de altă parte, auditorul poate fi capabil să 

identifice unele controale interne menite să reducă acei factori de apariţie a riscului de 

fraudă pe care auditorul îi poate testa pentru a susţine o evaluare a riscului de control sub 

nivelul ridicat. 

Proceduri utilizate în cazul în care circumstanţele indică existenţa unei posibile 

denaturări 

Atunci când auditorul întâlneşte circumstanţe care pot indica faptul că există o 

denaturare semnificativă în situaţiile financiare rezultată din fraudă sau eroare, auditorul 

trebuie să desfăşoare proceduri care să stabilească dacă situaţiile  financiare  sunt 

denaturate în mod semnificativ. Pe parcursul unui angajament de audit, auditorul poate 

întâlni circumstanţe care să indice faptul că situaţiile financiare pot conţine o denaturare 

semnificativă rezultată din fraudă sau eroare. Exemple de astfel de circumstanţe care, 

individual sau combinate, îl pot face pe auditor să suspecteze că o asemenea denaturare 

există. 

Exemple de circumstanţe care indică posibilitatea unei fraude sau a unei erori 

Auditorul poate întâlni anumite circumstanţe care, individual sau în combinaţie, 

indică posibilitatea ca situaţiile financiare să conţină o denaturare semnificativă rezultată 

din fraudă sau din eroare. Situaţiile expuse mai jos sunt doar exemple; nu toate aceste 

situaţii vor fi prezente în toate angajamentele de audit şi, de asemenea, nu se constituie 

într-o listă exhaustivă. Situaţiile care indică o posibilă denaturare sunt pot fi: 

• Termene limită nerealiste impuse de conducere pentru definitivarea auditului. 

• Împotrivirea conducerii de a se angaja într-o comunicare deschisă cu terţe părţi, 

cum ar fi autorităţile de reglementare sau bancherii. 

• Limitarea de către conducere a sferei angajamentului de audit. 

• Identificarea aspectelor importante neprezentate anterior de către conducere. 

• Cifre semnificative din conturi, dificil de auditat. 

• Aplicarea agresivă a principiilor contabile. 

• Probe conflictuale sau nesatisfăcătoare furnizate de conducere sau angajaţi. 

• Probe de documentare neobişnuite, cum ar fi înscrisuri de mână pe 

documentaţii sau documentaţii scrise de mână care, în mod normal, trebuie să se 

regăsească în format electronic. 

• Informaţii furnizate împotriva voinţei sau cu o întârziere nejustificată. 

• Registre contabile incomplete sau inadecvate într-o manieră gravă. 

• Tranzacţii nejustificate de documente. 
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• Tranzacţii neobişnuite, în virtutea naturii, volumului sau complexităţii acestora, 

mai ales dacă tranzacţiile au avut loc în apropiere de finele anului. 

• Tranzacţii care nu sunt înregistrate în conformitate cu autorizarea generală sau 

specifică a conducerii. 

• Diferenţe semnificative nereconciliate între conturile de control şi înregistrările 

filialelor sau între verificarea fizică şi soldul conturilor aferente, care nu au  fost 

investigate corespunzător şi corectate la momentul oportun. 

• Control inadecvat asupra procesări computerizate (de exemplu, prea multe erori 

de procesare; întârzieri în procesarea rezultatelor şi a rapoartelor). 

• Diferenţe semnificative faţă de aşteptările indicate de procedurile analitice. 

• Un număr de răspunsuri de confirmare mai mic decât cel estimat sau diferenţe 

semnificative relevate de aceste răspunsurile de confirmare. 

• Dovezi ale unui stil de viaţă opulent şi nejustificat al executivului sau 

salariaţilor. 

• Conturi în aşteptare nereconciliate. 

• Solduri ale conturilor de creanţe datorate de mult timp. 

Atunci când auditorul întâlneşte astfel de circumstanţe, natura, durata şi întinderea 

procedurilor ce trebuie desfăşurate depind de raţionamentul auditorului cu privire la tipul 

fraudei sau al erorii indicate, posibilitatea de apariţie a acesteia şi posibilitatea ca un  

anumit tip de fraudă sau eroare să poată avea un efect semnificativ asupra situaţiilor 

financiare. În mod obişnuit, auditorul este capabil să desfăşoare suficiente proceduri  

pentru a confirma sau infirma o suspiciune conform căreia situaţiile financiare sunt 

denaturate în mod semnificativ ca urmare a unei fraude sau erori. Dacă acest lucru nu este 

posibil, auditorul ia în considerare efectul asupra raportului de audit si  formulează  

rezerve. 
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CAPITOLUL  III 

ORGANIZAREA AUDITUL INTERN 

 

Evoluţia managementului a cuprins metode de organizare de la niveluri strict 

teoretice la niveluri foarte practice, între ele apărând şi aplicându-se forme care au 

demonstrat valabilitatea unora şi au invalidat existenţa altora. 

Abordarea funcţiei de audit intern cuprinde atât organizarea compartimentului de 

audit intern, cât şi organizarea muncii şi  gestionarea  competenţelor  şi  resurselor  

necesare pentru efectuarea auditului intern. De aceea, organizarea va avea în vedere cel 

puţin următoarele componente: 

a. - organizarea compartimentului de audit intern 

- structuri posibile 

- resurse profesionale 

b. – organizarea muncii 

- carta de audit 

- planul de audit intern 

- manualul de audit intern 

- dosarele de audit şi documentele de lucru 

- documentaţia şi alte mijloace 

c. – eficacitatea compartimentului 

d. – comitetul de audit 

a. Organizarea compartimentului de audit intern 

Structuri posibile 

Adoptarea unei structuri sau a alteia depinde de cultura organizaţională, de 

poziţionarea funcţiei de audit intern şi de criteriile pe care le-au avut în vedere managerii 

entităţilor. 

În general sunt două criterii importante şi acceptate unanim de literatura de 

specialitate în ceea ce priveşte organizarea compartimentului de audit intern: 

- dimensiunea entităţii (organizaţiei) 

- adoptarea unui audit centralizat ori a unuia descentralizat. 

Dimensiunea entităţii (organizaţiei) este deosebit de importantă în alegerea 

numărului de auditori interni care să răspundă necesităţilor entităţii. Astfel, dacă la o 

întreprindere  mică şi  mijlocie  se poate constitui un compartiment  compus din 1  până la 

3   persoane,   la   o   mare   companie   naţională  sau   multinaţională   numărul auditorilor 
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interni poate varia între 20 şi 100 de auditori interni. Dar  această  dimensiune  este  

relativă şi ţine cont dacă entitatea activează pe plan intern sau şi pe plan internaţional. 

Auditul centralizat  sau  descentralizat  reprezintă  o  opţiune  privind  modul  în  

care sunt localizate şi utilizate echipele de auditori interni. O entitate poate opta pentru 

cazul în care toţi auditorii  interni  sunt  grupaţi  la  sediul  social  al  acesteia  într-o  

singură echipă sau auditorii interni sunt grupaţi  în  atâtea  echipe  câte  unităţi autonome 

are entitatea. Totodată, criteriul de mai sus poate fi folosit combinat dacă vorbim de  

entităţi  mari  naţionale  sau  multinaţionale  care,  în  funcţie  de  obiectivele  urmărite,   

pot utiliza echipele de auditori interni locale în interdependenţă cu o echipă  centrală,  

aflată la sediul social al entităţii. 

În această ipoteză o mare entitate multinaţională are  disponibilitatea  de  a  adopta 

un audit  descentralizat  dacă  există  organizată  o  echipă  la  sediul  acesteia  şi  servicii 

de audit intern în fiecare ţară, compartimentul fiind ataşat  structurii naţionale, chiar dacă  

în interiorul fiecărei ţări structura este centralizată. Asistăm la o descentralizare pe două 

niveluri: naţional şi local, dar în ambele cazuri criteriul descentralizării  presupune 

existenţa unui serviciu central. 

Cele două tipuri de abordări au avantaje şi  dezavantaje  pe  linia  coerenţei  

activităţii  şi  pregătirii  profesionale,  a  contactului  direct  şi  permanent  cu  realitatea  

din teren, esenţială pentru a atinge performanţe şi a îndeplini obiectivele oricărei misiuni  

de audit intern. Pentru auditul centralizat la o  mare  entitate  se  pot  prezenta  două 

formule consacrate, astfel: 

- o  primă  variantă  este  cea  prin  care  direcţia  de  audit   intern  este   împărţită  

în misiuni, având câte un responsabil (şef de misiune), misiunile fiind organizate pe 

domenii de competenţă, funcţii ale entităţii: 

- mediu industrial sau tehnic, 

- marketing, vânzări şi logistic 

- contabilitate şi gestiune 

- informatică şi mediu IT 

- o a doua variantă care nu are specializări pe misiuni, toţi auditorii fiind la 

dispoziţia entităţii pentru a forma echipe de seniori şi juniori, cu  şefi  de  misiune  în 

funcţie de obiective, disponibilităţi şi capacităţi. 

Auditorii utilizaţi în această variantă sunt numiţi generalişti, apelându-se la 

specialişti externi pentru anumite misiuni care au nevoie de calificări speciale. Pentru 

auditul descentralizat este nevoie de un serviciu central de Audit Intern şi de 

compartimente în structurile locale, serviciul central având atribuite patru misiuni 
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importante: 

- definirea normelor 

- definirea politicii şi mijloacelor de pregătire profesională 

- auditul Auditului 

- realizarea de misiuni specifice 

La organizaţiile de dimensiune medie auditul intern se poate organiza sub forma 

unui compartiment sau funcţia să fie exercitată de un singur auditor intern, dar poziţia sa 

fiind ataşată celui mai înalt nivel ierarhic. 

Un auditor singur are multe handicapuri de depăşit, cum ar fi lipsa de auditori 

specializaţi  pe  anumite  funcţii  ale  entităţii,  imposibilitatea  de  a   putea   îndeplini  

toate  obiectivele  care  revin  auditului  intern,  uneori  chiar  lipsa  de  încredere  din 

partea managementului. De aceea, se poate aprecia că la o entitate care doreşte să 

beneficieze de rezultatele unui audit intern este necesar  să  se  organizeze  un 

compartiment compus din cel puţin trei persoane, ceea ce ar  permite  specializarea  

muncii, creşterea competenţei şi obţinerea de rezultate folositoare entităţii. 

Resurse profesionale 

Resursele profesionale sunt reprezentate de auditorii interni care pot fi recrutaţi din 

rândul celor care au calificare şi autorizare ca să poată practica această profesie, legea 

română acordând derogare de la autorizare profesională până la sfârşitul anului 2006. 

Profesia de auditor intern a devenit o profesie reglementată, în cadrul celei  de 

auditor financiar şi poate fi exercitată numai cu respectarea cadrului legal privind accesul  

şi exercitarea profesiei. 

În alte ţări recrutarea auditorilor interni a avut în vedere două căi: din interiorul 

organizaţiei, în majoritatea cazurilor şi din exteriorul acesteia. Prima abordare a avut în 

vedere faptul că numai un bun cunoscător al mediului intern al entităţii poate exercita cu 

succes mandatul de auditor intern şi poate surprinde problematica de corectat. 

Probabil că experienţa multor entităţi a impus o concluzie clară:  nevoia  de  

îmbinare a utilizării resurselor interne cu cele atrase din exterior, politici care au avut ca 

efect dinamizarea activităţii şi realizarea de echipe capabile. În toate situaţiile, indiferent  

de părerile exprimate, de evoluţiile  individuale ale unor compartimente de audit  intern,  

cel mai important fapt este ca auditorii interni să fie competenţi, să fie bine pregătiţi 

profesional şi să cunoască, evident să şi aplice, cu exigenţă normele profesionale. 

Orice dezbatere teoretică şi practică trebuie să ţină seama de o recrutare pe criterii  

de competenţă profesională a auditorilor interni. Selecţionarea auditorilor interni, din 

interiorul organizaţiei sau din exteriorul acesteia, presupune ca aceştia să 



65  

dovedească  unele  calităţi  care  sunt  uşor  detectabile:  aptitudini  evidente  de 

comunicare şi cunoaşterea tehnicilor de audit, potrivit normelor profesionale. 

Norma de calificare 1210 – Competenţa are ca Modalitate Practică de Aplicare 

1201-1, care prevede că “auditorii interni trebuie să deţină cunoştinţele, priceperea şi 

celelalte competenţe necesare exercitării responsabilităţilor lor individuale. Auditul intern 

trebuie să deţină sau să dobândească în mod colectiv cunoştinţele, priceperea şi celelalte 

competenţe necesare exercitării responsabilităţilor sale”. 

Norma cuprinde recomandarea luării  în  considerare  a  unui  ansamble  de 

elemente, astfel: 

1. Orice auditor intern trebuie să deţină anumite cunoştinţe, pricepere şi  

competenţe precise în domenii ca: aplicarea normelor, procedurilor şi tehnicilor de audit; 

principiile şi tehnicile contabile; principii de management; principii de bază referitoare la 

economie, drept comercial, fiscalitate, finanţe, metode cantitative şi tehnologii ale 

informaţiei. 

2. Auditorii  interni  trebuie  să  dispună  de  bune  calităţi  relaţionale  şi  să  ştie   

să comunice eficient, fiind nevoie să se cultive şi menţine relaţii bune cu clienţii misiunii. 

3. Auditorii interni  trebuie  să  fie  capabili  să  comunice  oral  şi  în  scris  pentru  

a putea expune clar şi eficace obiectivele, aprecierile, concluziile şi recomandările 

misiunii. 

4. Responsabilul auditului intern trebuie să definească  criterii  adecvate  de 

formare profesională generală şi de experienţă pentru a stabili posturile  de  auditori  

interni, având  în vedere natura activităţilor şi nivelul de responsabilitate. Este necesar să  

se obţină o asigurare rezonabilă cu privire la calificările şi competenţa candidaţilor. 

5. Întregul personal al auditului intern trebuie să deţină cunoştinţele şi priceperea 

indispensabile practicării profesiei în cadrul organizaţiei. În continuare  se  poate  

aprofunda această normă prin Modalitatea Practică  de  Aplicare  1210.A1  care  prevede 

că “Responsabilul auditului intern trebuie să obţină avizul şi asistenţa  persoanelor 

calificate dacă auditorii interni nu deţin cunoştinţele, priceperea şi celelalte competenţe 

necesare pentru a-şi realiza parţial sau total misiunea”. 

La fel de importantă, pe lângă recrutare, este pregătirea profesională atât cea de  

bază, cât şi cea continuă. Potrivit reglementărilor Camerei Auditorilor Financiari din 

România o persoană care doreşte să devină auditor financiar, cu posibilitatea exercitării şi 

profesiei de auditor intern, trebuie să aibă un anumit nivel de studii, de pregătire şi 

experienţă profesională, să efectueze  un  stagiu  de  acces  la  profesie  şi,  bineînţeles  să 

se susţină un examen pentru obţinerea calităţii de auditor financiar. 



66  

Aceste  aspecte  legate  de  elementele  fundamentale   ale   profesiei   sunt  

prevăzute expres în normele  profesionale  ale  organismului  profesional,  ca  şi  cele  

legate de pregătirea profesională continuă, cea care asigură auditorilor actualizarea 

permanentă a cunoştinţelor profesionale, de racordare la cele mai noi standarde şi norme 

profesionale. 

În general, activitatea auditorilor interni trebuie privită în evoluţie, pe o 

plurianualitate necesară atingerii obiectivelor entităţii, în corelaţie cu planul de audit, care 

trebuie să conţină obiective strategice şi tactice pe termen scurt, mediu şi lung. 

b. Organizarea muncii 

Carta de audit 

Carta de audit este documentul constitutiv al funcţiei de Audit intern, care are rolul 

de prezentare şi cunoaştere pentru celelalte compartimente şi funcţii ale entităţii. 

Carta de audit este deosebit de importantă ceea ce a făcut să se regăsească 

reglementată în normele profesionale, astfel: 

- Norma de calificare 1000 – Misiune, competenţe şi  responsabilităţi,  care  

prevede că aceste elemente ale auditului intern trebuie să fie definite în mod formal într-o 

cartă, să corespundă Normelor şi să fie aprobate de Consiliu 

- Modalitatea Practică de Aplicare 1000-1 – Carta de audit intern, are ca scop să 

definească: 

- stabilirea serviciului de audit intern în cadrul organizaţiei 

- autorizarea accesului la documente, persoane şi bunuri, acces necesar îndeplinirii 

corespunzătoare a misiunilor 

- sfera de activitate a auditului intern 

Carta de audit intern trebuie obligatoriu să fie scrisă, care permite trimiterea acestui 

document     în     vederea     examinării     şi     aprobării     Consiliului,      aprobarea   

fiind un element esenţial pentru reuşita auditului intern în cadrul entităţii. 

Planul de audit 

Planul de audit este obligatoriu potrivit Normei de funcţionare 2010 –Planificarea, 

care   prevede:   “Responsabilul    auditului    intern    trebuie    să    realizeze    o 

planificare  bazată  pe  riscuri  în  scopul  definirii  priorităţilor  în  acord   sau   în   

coerenţă cu obiectivele organizaţiei”. 

În practică se întâlnesc situaţii diverse, chiar  de  nerespectare  a  normei, 

planificarea rezumându-se la misiuni ordonate de management, adică activitatea se 

desfăşoară la solicitarea conducerii organizaţiei. O asemenea stare  de  lucruri  se 

manifestă, de regulă, la începutul înfiinţării compartimentului de audit intern, timpul fiind 
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cel care a reuşit să impună o planificare bazată pe cerinţe şi obiective. 

Planul de audit are câteva caracteristici, din care cele mai importante sunt: 

- conţinut exhaustiv, ceea ce înseamnă că planul de audit este necesar să cuprindă toate 

temele,     funcţiile,     procesele,     şi     serviciile     care     pot     fi      auditate,      dar 

care trebuie auditate la un anumit moment. Conţinutul exhaustiv al planului de audit are o 

serie de consecinţe, respectiv: 

- un plan integral nu poate fi elaborate o singură dată, finalizarea presupunând mai 

mulţi ani, prilej care va contribui la completarea şi actualizarea planului - planul nu va 

niciodată terminat pentru că el va suferi în permanenţă modificări referitoare  la 

completare, îmbogăţire, anulare parţială, adaptare la funcţii noi sau dezvoltare a 

obiectivelor deja cuprinse etc. 

- caracterul  exhaustiv  necesită  abordarea  multiformă  a  temelor  de  audit   

intern tocmai pentru a acoperi toate funcţiile şi procesele organizaţiei. 

- planificarea multianuală şi analiza globală a riscurilor pentru a respecta 

planificarea pe mai mulţi ani (de la trei la cinci ani). 

Auditarea unei funcţii, unui proces, a unor teme sau servicii nu se face la acelaşi 

interval de timp pentru toate, unele fiind supuse auditului anual, altele la doi ani, trei sau 

cinci ani, în funcţie de importanţa riscului. 

Riscul va fi cel care va determina frecvenţa auditării, în viaţa de zi cu zi, întâlnindu-

se audituri frecvente la riscuri ridicate şi audituri rare la riscuri scăzute. De aici se înţelege 

că auditul intern trebuie să posede instrumente de măsurare,  tehnici  specializate care să 

permită emiterea unei opinii, unui raţionament  profesional cu privire  la riscul şi 

importanţa acestuia din zona supusă auditării. 

Metoda de determinare a riscului şi importanţei acestuia trebuie să fie  simplă  şi 

uşor de implementat, aceasta fiind necesar să cuprindă sistemul de apreciere care are în 

vedere trei criterii: o apreciere a controlului intern, o apreciere cantitativă şi o apreciere 

calitativă. 

Sistemul de apreciere ne poate de asigurări referitoare la calitatea controlului, 

importanţa mizelor şi ca o consecinţă, vulnerabilitatea entităţii auditate. 

Pentru rigoare şi pentru o apreciere a controlului intern se va opera cu noţiuni 

precum: control intern adaptat, control intern insuficient şi control intern cu lacune grave. 

Calitatea controlului este o apreciere care ţine atât de metoda subiectivă, cât şi de 

cea obiectivă aplicate şi necesită o dezbatere separată pentru că aici se vorbeşte despre  

cum percepe auditorul intern la modul global sistemul de control intern  sau  dacă 

abordarea cantitativă a ponderărilor este relevantă. 
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Aplicarea metodei se va solda cu o serie de rezultate care dacă sunt interpretate 

profesionist  va  permite  ordonarea  în  funcţie  de  risc  a  misiunilor  de  audit  intern  şi 

va determina frecvenţa misiunilor de audit. 

În practica anglo-saxonă se utilizează  metoda  Grid  Model  care  asociază  

criteriilor  legate  de  factorii  de  risc  o  serie   de  criterii  legate  de  factorii  de  succes   

ai misiunii de audit. 

Acest model se bazează pe faptul că aprecierile calitative sunt cu mult mai 

importante şi defineşte patru niveluri de factori de risc: riscul operaţional, riscul financiar, 

riscul legat de natura activităţii şi riscul de vulnerabilitate. 

Totodată, modelul se referă şi la patru niveluri de succes ale misiunii de  audit 

intern: capacitatea profesională, timpul necesar, cunoaşterea subiectului şi motivaţia. 

Structura  predeterminată  a  planului  de  audit  intern  înseamnă  că  acesta   va 

avea o formă unitară de prezentare, un format standard. 

Dacă  planul  va  fi  elaborat  pe  cinci  ani  va   cuprinde  obligatoriu  9  coloane,   

iar dacă va fi întocmit pentru trei ani va avea 7 coloane, astfel: 

- primele două coloane cuprind mai multe elemente referitoare la auditurile 

anterioare: - anul în care a avut loc ultimul audit - timpul alocat pentru a realiza planul 

anterior de audit care se exprimă în zile/auditor sau în săptămâni/auditor 

- a treia coloană se referă la coeficientul de risc întâlnit care determină frecvenţa 

adoptată în cadrul planului 

- a patra coloană precizează care sunt misiunile de audit şi clasificarea acestora în 

audituri ale structurilor, funcţiilor şi proceselor şi ale temelor 

- coloanele de la cinci la nouă au ca scop repartizarea auditurilor pe anii următori 

potrivit frecvenţei determinate. 

Elaborarea planului de audit va  avea  în  vedere  următoarele  cinci  etape 

obligatorii: 

- realizarea sau actualizarea unei liste complete a misiunilor de audit intern 

- calcularea sau actualizarea coeficientului de risc al fiecărei misiuni de audit intern , drept 

urmare stabilirea periodicităţii misiunilor de audit intern 

- redactarea proiectului de plan după consultarea principalilor responsabili şi 

exprimarea acestuia în timp/auditor 

- ajustarea în funcţie de resursele disponibile şi de solicitările managementului 

- aprobarea planului de audit intern de către management sau comitetul de audit. 

În  mod  logic,  planul  de  audit  intern  se   actualizează   anual   conform  celor 

cinci etape astfel încât să se poată planifica activitatea viitoare şi cea curentă, a 
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exerciţiului anului imediat următor. 

Manualul de audit intern 

Manualul de audit intern este destinat utilizării în cadrul organizaţiei, iar 

obligativitatea  manualului  este  prevăzută  de  Norma  de   funcţionare   2040   –  Reguli 

şi  proceduri.  Manualul  de  audit  intern  va  reflecta  organizarea  şi  regulile  specifice  

ale compartimentului de audit intern şi va îndeplini obiective minimale, astfel: 

- definirea în mod precis a cadrului de lucru 

- sprijinirea pregătirii/integrării auditorului intern debutant 

- utilizarea ca sistem de referinţă. 

Definirea cadrului de lucru înseamnă descrierea organigramei compartimentului de 

audit    intern,    precum    şi    poziţionarea     acestuia     în     entitate.     Cadrul     de  

lucru cuprinde  analizele  de  post  pentru  toţi  auditorii  interni  în  aşa  fel  încât  aceştia  

să cunoască exact misiunea de efectuat,  dar  să  şi  explice  competenţa  şi 

responsabilitatea membrilor compartimentului. 

Manualul va preciza, totodată, repartizarea sarcinilor, domeniile corespunzătoare 

fiecărei menţiuni, programul de lucru, dispoziţii referitoare la deplasările profesionale şi 

rambursarea cheltuielilor, condiţii materiale de desfăşurare a activităţii. 

Sprijinirea pregătirii/integrării auditorului debutant se va face prin punerea la 

dispoziţia acestuia a manualului şi se va proceda la facilitarea  înţelegerii  regulilor  

cuprinse în manual. Auditorul debutant se va familiariza cu obiectivele şi particularităţile  

de funcţionare ale compartimentului de audit intern şi va înţelege procedurile de lucru ale 

auditului intern. 

Utilizarea ca sistem de referinţă presupune cunoaşterea normelor profesionale în 

materie, dar şi cuprinderea normelor specifice compartimentului de audit intern, cu 

trimiteri la: 

- reguli de angajare şi gestionare a auditorilor interni potrivit normelor 

profesionale,  dar   şi   unele   precizări   referitoare   la   încetarea   raporturilor   de   

muncă sau de colaborare, chiar dacă reprezintă un subiect delicat; 

- reguli aplicate pentru deplasări şi călătorii, transparenţa fiind  necesară  şi prin  

care  să  se   ştie   cu   claritate   care   sunt   condiţiile   în   care   se   desfăşoară  

deplasările sau călătoriile în ţară ori în străinătate; 

- elaborarea şi revizuirea planului de audit intern va  trebui  să  se  facă  cu  o 

metodă aprobată potrivit normelor,  descrisă  corect  şi  cunoscută  de  toţi  auditorii  

interni,     la     care     să     se     ataşeze     inclusiv     procedura      de      revizuire.     

Poate că merită subliniată o calitate pe care trebuie să o posede Manualul de audit intern: 
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maniera    pedagogică    de    prezentare,    având    în    vedere    că    acest    document    

are rolul de a-i ajuta pe auditori cu proceduri şi reguli de lucru. 

Dosarele de audit şi documentele de lucru 

Orice misiune de audit intern trebuie să se încheie cu întocmirea unui dosar compus 

din  cele  mai  semnificative  documente   de   lucru,   obligativitatea   fiind   determinată 

de: 

- obligativitatea existenţei unei probe care are ca scop probarea, justificarea 

afirmaţiilor din Raportul de audit intern. Culegerea probelor de audit intern se face atât în 

timpul derulării misiunii la faţa, cât  şi după terminarea acesteia,  atunci când este nevoie 

de informaţii suplimentare, pentru a se putea realiza un dosar e lucru ordonat şi complet. 

- obligativitatea eficacităţii care presupune utilizarea tuturor  informaţiilor,  

inclusiv din dosarele auditului anterior, eliminându-se pierderi nejustificate de timp,  

dosare care asigură o bună bază de informaţii pentru viitor. 

- obligativitatea pregătirii profesionale, afirmaţie care înseamnă un  izvor  

important de  cunoştinţe  pentru  un  auditor  debutant;  accesul  şi  studierea  unui  dosar  

de audit intern facilitează cunoaşterea entităţii, dar problematica reieşită din auditul 

precedent, soluţiile găsite şi recomandările făcute. 

Dosarele de audit cuprind, în general, două categorii de documente: 

- documente cu caracter descriptiv: analize de posturi, organigrame, tabele de riscuri, 

diagrame de relaţii, circuit de documente 

- documente cu caracter explicativ: foi de lucru precum interviurile, chestionare, 

tabele comparative, fişe de calcul cu ajustări, determinarea rezultatului testelor etc. 

Cele două tipuri de documente se vor îndosaria/prezenta într-o anumită ordine, 

auditul intern având definită o normă de ordonare, specifică fiecărei entităţi. În practică s-

au  utilizat  două  modele  de  întocmire  a  dosarelor,  fiecare  fiind  susceptibil   de critici, 

dar cele două modele trebuie să aibă ca efect realizarea unor dosare care să se supună unor 

criterii: 

- să fie standardizate 

- să permită vizualizarea ordonării documentelor din dosar 

- să poată fi utilizate şi de către terţi 

- să cuprindă toate explicaţiile necesare înţelegerii 

- să facă obiectul planului de arhivare 

Auditorii interni au obligaţia să înţeleagă că misiunea nu este considerată terminată 

decât   atunci   când   dosarul   de    audit    este    complet    şi    ordonat,    această 

activitate făcând parte din timpul alocat îndeplinirii misiunii de audit intern. 
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Primul model de întocmire a dosarului de audit intern cuprinde: 

- dosarul de analiză, care se constituie pe măsură ce se desfăşoară misiunea şi care 

cuprinde  documentele  explicative  elaborate  în  cursul  auditului  şi  care  trebuie  

păstrate: foi de interviuri, fişele de analiză şi identificare a problemelor (fişe de anomalii), 

tabele comparative, rapoarte ale reuniunilor etc. 

În acest dosar ordonarea se face începând cu  programul  misiunii,  urmat  de  

ordinal de misiune şi apoi restul documentelor. 

- dosarul de sinteză conţine ultimele două rapoarte de audit pe acelaşi subiect, 

precum  şi  notele  cu  privire  la  monitorizarea   şi   aplicarea   recomandărilor, 

informaţiile generale referitoare la temele de discuţie. 

Al doilea model este reprezentat de un dosar general cuprinzând şapte părţi: 

- menţionarea şi monitorizarea punctelor slabe importante care au fost constatate în 

timpul misiunii 

- un raport de audit complet 

- tabelul riscurilor 

- recomandări pentru următoarele audituri 

- programarea şi planificarea misiunii 

- informaţii generale referitoare la organigrame şi analize de post,  note  de  

serviciu, documentaţie despre obiectivele unităţii, extrase din rapoartele  de  audit 

anterioare (dacă este cazul) 

- documente de lucru care se distrug la finalizarea auditului  următor.  

Documentele de lucru au o caracteristică generală: să fie scrise şi să aibă un format 

standard   predefinit;   toate   documentele   de   lucru   trebuie   să    aibă    referinţe   

pentru identificarea numerelor din raportul de audit, corespondenţa cu numărul  de  

misiune din planul de audit intern, anul, secvenţa din cadrul misiunii. 

Fiecare document de lucru trebuie să aibă un număr de referinţă care trebuie să 

coincidă cu documentele corespunzătoare dosarului de audit. 

De asemenea, documentele de lucru vor conţine menţiuni obligatorii, precum 

numele  entităţii,  denumirea  serviciului  auditat,  numele   auditorului,   data,   dar   dacă 

se referă la teste vor indica informaţii specifice:  obiective,  structura  testelor,  

documentele sau tranzacţiile examinate, detaliile despre tranzacţie, rezultatele şi 

interpretarea acestora. Se  poate  afirma  deci  că  documentele  de  lucru  apreciate  ca  

fiind corespunzătoare din punct de vedere calitativ trebuie să fie: 

- normalizate 

- datate şi semnate 
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- inteligibile 

- adecvate 

- simple şi necostisitoare 

- complete 

Documentaţia şi alte mijloace 

Documentaţia se poate clasifica în externă şi internă şi la se apelează atunci când se 

simte nevoia unor clarificări în  legătură cu o  problemă  sau  alta.  Documentaţia externă  

se compune, în general, din lucrări şi reviste specializate de audit intern, documente ale 

organismului profesional, rapoarte, studii, analize. 

Documentaţia internă este caracterizată de faptul  că  ea  este  elaborată  sau 

colectată de compartimentul de audit intern. De regulă, cele  mai  importante  sunt 

Ghidurile profesionale pe misiuni, care stau la baza  activităţii  auditorilor  interni. 

Ghidurile de audit se întocmesc pe baza chestionarului de control intern şi a programului 

de  audit,  astfel   încât   pentru   fiecare   punct   de   control   intern   regăsit   în  

chestionar  să  existe  descrise  instrumentele  şi  mijloacele  care  trebuie   utilizate,   

pentru fiecare întrebare fiind indicat riscul posibil. Ghidurile sunt necesare din mai multe 

considerente: 

- reprezintă un ajutor important pentru toate categoriile de auditori 

- constituie o cale semnificativă de formare a tinerilor auditori 

-activează funcţia de revizuire periodică, corectare şi actualizare. 

Documentaţia internă mai cuprinde: metode şi proceduri aflate în vigoare, 

organigrame folosite, convenţii colective. Auditorii interni au la dispoziţie mijloace 

materiale şi financiare pentru  desfăşurarea  corespunzătoare  a  misiunilor  de  audit. 

Dintre mijloacele materiale cele mai relevante sunt tehnologiile informatice care asigură 

culegerea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor cu grad mare de eficacitate, dar şi de 

securitate. 

Pentru  ca  auditul  intern  să  poată  ajunge la   performanţă   are   nevoie   de 

resurse financiare, care trebuie bugetate corect şi care se vor direcţiona pe trei tipuri de 

cheltuieli principale: plata remuneraţiilor auditorilor, pregătirea profesională şi materiale 

de birou, deplasările şi călătoriile efectuate potrivit planului. 

Pentru o bună eficacitate este nevoie de un mediu de control aşezat  şi funcţional,  

dar şi de o comunicare specială privind auditul intern. Un mediu de control poate spori 

eficacitatea auditului intern dacă face parte din cultura organizaţiei deoarece contribuia la 

schimbul de informaţii, favorizează cooperarea în procesul muncii, permite elaborarea şi 

colectarea de propuneri reciproc interesante şi care se pot implementa uşor. 
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Comunicarea se bazează pe un plan bine  întocmit  şi  care  are  ca  scop  

cunoaşterea funcţiei, înţelegerea acesteia şi acţionează asupra mediului de control. În 

planul de comunicare trebuie relevate corect ţintele, compararea obiectivelor  cu 

aşteptările, definirea clară a mesajelor stratificate pe categorii de  destinatari,  alegerea 

celor mai potrivite suporturi de comunicare. 

Eficacitatea se evaluează prin planul de control  al  calităţii  auditului  intern, 

evaluări care pot fi interne şi externe, în conformitate cu Norma de calificare 1300  

Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii. 

Evaluările interne sunt în  responsabilitatea  şefului  auditului  intern  care  

efectuează operaţiunea de supervizare vizând competenţa auditorilor,  calitatea 

comunicării, respectarea metodologiei de audit şi o alegere raţională a instrumentelor de 

investigare, calitatea  şi  pertinenţa  constatărilor  şi  a  observaţiilor,  calitatea  raportului 

de audit şi respectarea termenelor,  realismul  recomandărilor,  aplicabilitatea  şi 

eficacitatea lor. 

Evaluările externe mai înseamnă şi un audit al auditului şi  se  realizează  prin  

revizii de audit, prin care se examinează, cu preponderenţă: profilul şi competenţa 

auditorilor, exhaustivitatea planului de audit şi  respectarea  acestuia,  aplicarea 

standardelor de audit intern, metodologia, calitatea rapoartelor de audit şi aplicarea 

recomandărilor, calitatea manualului  de  audit  intern  şi  a  ghidurilor  de  audit,  

aprecierea auditului intern de către management. 

Evaluarea  externă  se  poate  realiza  prin  intermediul   unor   auditori   externi,  

prin “schimburi de experienţă” cu auditori de la entităţi similare din  sectoare  

neconcurente,  sau  prin  utilizarea  unei  echipe  calificate  din  exteriorul  organizaţiei 

audit care se realizează o dată la cinci ani. Indiferent de ce soluţie se va alege trebuie 

respectată Norma de calificare 1320 –Rapoarte referitoare la  programul pentru  calitate 

care prevede că “Responsabilul auditului intern trebuie să  comunice  Consiliului 

rezultatele evaluărilor externe”. 

Eficacitatea se măsoară prin mai multe instrumente: 

- indicatori, 

- benchmarking, 

- sondaj de opinie. 

Indicatorii sunt cei care dau imaginea de apreciere a activităţii şi a calităţii, 

reprezintă, în esenţă, mijlocul de îmbunătăţire a eficacităţii şi sunt calculaţi pe trei 

categorii: indicatori ai activităţii, indicatori ai calităţii şi indicatori ai costurilor. 

Indicatorii activităţii se calculează în mai multe feluri şi cu mai multe 
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semnificaţii, astfel: 

- măsurarea realizării planului şi rezultatele îmbunătăţirilor aduse: 

*numărul de misiuni efectuate/numărul de misiuni prevăzute în plan 

- măsurarea duratei medii a misiunilor de audit: 

*numărul de zile de audit/numărul de misiuni 

- măsurarea evoluţiei timpului destinat operaţiunilor stricte de audit în 

comparaţie cu timpul global: 

*numărul de zile de audit/zile lucrate 

- măsurarea evoluţiei pregătirii profesionale alocate fiecărui auditor în parte 

*numărul de zile de pregătire profesională/zile lucrate 

- măsurarea evoluţiei numărului mediu de pagini ale rapoartelor de audit 

* numărul de pagini ale rapoartelor/numărul de rapoarte 

Indicatorii calităţii se pot calcula în funcţie de mai multe elemente culese din 

activitatea compartimentului de audit intern, astfel: 

- măsurarea evoluţiei exhaustivităţii şi a calităţii planului de audit 

*numărul de misiuni neprevăzute/numărul de misiuni 

- aprecierea recomandărilor 

* recomandări refuzate/totalul recomandărilor 

- măsurarea calităţii implementării recomandărilor 

* recomandări nerealizate/recomandări acceptate 

- măsurarea perioadelor de lucru pentru şefii de misiune şi auditorii seniori 

* dosare de audit incomplete/numărul de misiuni 

Indicatorii costurilor care se exemplifică prin: 

-evoluţia bugetului şi a efectivelor de angajaţi 

*cheltuieli ale serviciului/numărul de auditori 

-compararea unei zile de lucru cu costurile pieţei: 

* cheltuieli ale serviciului/numărul de zile de misiune 

Benchmarking reprezintă utilizarea unor criterii atât calitative, cât şi cantitative 

pentru a înţelege unde te poţi situa printre membrii aceleiaşi profesii, măsurarea care are  

ca scop final identificarea celor mai bune practici pentru a obţine o mai mare eficacitate,  

un fel de uniformizare  a  metodelor,  procedurilor  şi  regulilor  de  lucru  care  dau  o  

mare eficacitate. Această practică a fost dezvoltată de Institutul Internaţional de Audit 

Intern sub numele de “Global Auditing Information Network” şi aduce în sprijinul 

auditorilor practicile profesionale cele mai întâlnite, putând conduce la o slabă preocupare 

pentru cercetare, la o delăsare şi la diminuarea spiritului de iniţiativă şi 
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raportare la mediu. 

Dacă pentru unii auditori preocupaţi de teoria auditului intern benchmarking-ul 

poate  constitui  un  pericol,  în  România  pentru  anii  următori  se  poate   apela   la 

această practică fără teama de blocare a progresului profesiei de auditor intern. 

Sondajul de opinie este un alt mijloc important de măsurare a eficacităţii 

compartimentului de audit intern, numai că el trebuie privit  ca fiind  foarte sensibil dacă  

nu este elaborate de specialişti, putând indica răspunsuri nerelevante sau chiar 

contradictorii şi care vor influenţa judecata beneficiarilor. 

De obicei, din motive întemeiate, sondajul de opinie  este  un  bun  instrument  

pentru culegerea de informaţii şi date folositoare pentru auditul intern în ceea ce priveşte 

relaţia cu managementul, gradul de înţelegere al conducerii referitor la auditul intern. 

Comitetul de audit şi guvernarea corporatistă 

Comitetul de audit reprezintă nivelul la care s-a ajuns după o evoluţie de peste o sută 

de ani, dar care a căpătat o anvergură deosebită la finele secolului douăzeci, când s-a 

constatat rolul mişcărilor pentru o moralizare a afacerilor. 

Comitetul de audit a căpătat responsabilităţi referitoare la garantarea calităţii 

conturilor  şi  rapoartelor  către  acţionari,  a  remunerărilor   şi   numirilor 

administratorilor, asigurând acţionarii de independenţa opiniilor formulate. Viaţa a impus 

reguli de guvernanţă corporatistă care erau ignorate sau care nu se gândea nimeni că ar 

putea face parte din mediul de afaceri, cu atât mai mult din teoria şi practica auditului 

intern. 

Practica din mai multe ţări a reliefat  necesitatea  existenţei comitetelor  de  audit, 

dar este nevoie de lămurirea a două aspecte esenţiale: 

- domeniul de aplicare a comitetelor de audit 

- poziţionarea ierarhică a auditului intern. 

Domeniul de aplicare nu este definit de nici o normă profesională, nu este perceput 

ca  fiind  riguros  întâlnit,  însă  el  se   înţelege   ca   referindu-se   la   eficacitatea   

gestiunii şi a resurselor angajate, la faptul că procesele entităţii sunt  contabilizate corect,  

la  ţinerea  sub  control  a  riscurilor  privind  conflictul  de   interese,   la   o   evoluţie  

liberă a entităţii, neîmpiedicată de măsuri ale managementului. 

Poziţionarea ierarhică a auditului intern din punct de vedere al subordonării a 

constituit  şi  constituie  un  subiect  de  dezbatere  care  nu  are  încă  o  soluţie  unică,  ci 

se propun variante de lucru care pot fi corespunzătoare sau nu în funcţie de multe  

elemente, dar care ţin de cultura organizaţională. Cercetările şi uzul au făcut să se  

înţeleagă că un comitet de audit se adresează, are o relaţie privilegiată cu acţionarii şi 
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respective cu auditorii financiari (externi). 

În  Franţa,  de  exemplu,  pentru  ieşirea  din  impas,  s-a  dezvoltat   şi  comitetul   

de control intern care are ca atribuţii relaţia cu managementul şi preocupările  acestuia  şi 

cu auditorii interni. La prima vedere pare  o  confuzie,  însă  auditul  intern  lucrează  

pentru toate funcţiile entităţii, poziţionat ierarhic la direcţia generală, dar acţionează şi la 

îndrumările comitetului de audit. 
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CAPITOLUL  IV 

STANDARDE DE AUDIT INTERN 

 

Elaborarea standardelor de audit intern este fundamentată pe patru direcţii principale: 

- definirea principiilor de bază 

- furnizarea unui cadru de referinţă 

- stabilirea criteriilor de apreciere 

- devenirea unui factor de îmbunătăţire a activităţii 

Standardele de audit intern compun Cadrul de referinţă al practicilor profesionale ale 

auditului intern şi reprezintă un document constituit din cinci părţi: 

1. - codul deontologic care asigură promovarea unei culturi a eticii în cadrul rofesiei 

de audit intern; 

2. - normele profesionale necesare practicării auditului intern şi care au rolul de a 

ghida auditorii interni pentru îndeplinirea misiunilor sau angajamentelor şi în gestionarea 

activităţii profesionale: 

 - normele de calificare (NC) - seria 1000 – descriu caracteristicile pe care 

trebuie să le posede organizaţiile şi exigenţele pe care trebuie să le îndeplinească 

persoanele care efectuează activităţi de audit intern; 

 - normele de funcţionare  (NF)  –  seria  2000  –  descriu  natura  activităţilor  

de audit intern şi definesc criterii de calitate care permit evaluarea serviciilor furnizate, de 

fapt se referă la auditorii interni şi serviciile de audit intern; 

3. - normele de aplicare (NA) -sunt însoţite de o scrisoare care defineşte tipul de 

activitate la care acestea se raportează, potrivit definiţiei auditului intern: 

 - A pentru Asigurare, în accepţiunea din definiţie 

 - C pentru Consiliu, cu aceeaşi referire la definiţie 

4. - modalităţile practice de aplicare (MPA) care au rolul de a face comentarii şi de a 

explica  normele  profesionale,  dar   şi  de   a  recomanda   cele   mai   potrivite   practici 

în domeniu. 

Dacă primele trei norme sunt obligatorii pentru cea  de-a patra categorie trebuie să  

se înţeleagă că şi acestea sunt acceptate ca o autoritate în materie, ele constituind sfaturi 

practice pentru aplicarea Normelor în integralitatea lor. 

1. Codul deontologic al auditului intern 

Potrivit Institutului Internaţional de Audit Intern Codul deontologic al auditului 

intern are ca scop promovarea unei culturi a eticii în cadrul profesiei de audit 
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intern. Existenţa unui  cod  deontologic  al  auditului  intern,  semnat  de  auditorii  interni 

şi anexat Cartei  de  audit  constituie  dovada  unui  angajament  de  rigoare  şi  faptul  că  

în entitate se pune preţ pe integritate, într-un cadru caracterizat de onestitate. 

Un  cod  deontologic  cunoscut  de  toţi  angajaţii   unei   entităţi   sporeşte 

încrederea acestora în obiectivitatea şi  integritatea  auditorilor  interni,  cu  efect  

remarcabil asupra calităţii rezultatelor auditului. 

Codul deontologic cuprinde două componente esenţiale: 

- principii fundamentale relevante şi pertinente pentru profesia şi practica auditului 

intern 

- reguli de conduită care descriu normele obligatorii de comportament pentru 

auditorii interni. Aceste reguli sunt un  ajutor  pentru  interpretarea  principiilor  şi 

aplicarea lor practică şi au rolul să îndrume din punct de vedere etic  auditorii interni. 

Codul  deontologic  se  aplică  persoanelor  şi  entităţilor  care  oferă  şi  furnizează  

servicii de audit intern. 

Activitatea  de  audit  intern  se  exercită  în   cadrul  entităţii  de   către   persoane 

din interiorul sau din exteriorul acesteia. Practicile de audit intern se  diferenţiază  în 

funcţie de scopul, mărimea, structura şi domeniile de activitate ale entităţii. 

Auditorii interni trebuie să respecte o serie de principii fundamentale care stau la 

baza desfăşurării activităţii de audit intern, principii pe care se întemeiază codul 

deontologic şi care asigură că activitatea este conformă cu un set de criterii morale. 

Principii fundamentale ale auditului intern 

• Integritatea 

Integritatea auditorilor interni stă la baza încrederii şi credibilităţii acordate 

raţionamentelor profesionale pe care aceştia le folosesc în activitate. 

• Obiectivitatea 

Auditorii interni manifestă un înalt nivel  de  obiectivitate  profesională  în 

culegerea,  evaluarea  şi  comunicarea   informaţiilor   legate   de   activitatea   sau 

procesele supuse examinării. 

Auditorii interni efectuează o evaluare echilibrată a tuturor circumstanţelor 

relevante, pertinente şi nu sunt influenţaţi de propriile lor interese sau de  ale  altor 

persoane în exercitarea raţionamentului profesional. 

• Confidenţialitatea 

Auditorii interni respectă valoarea şi proprietatea informaţiilor pe care le primesc şi 

nu    dezvăluie   informaţii   decât   pe    baza    autorizaţiilor    necesare,    cu  

excepţia cazurilor în care o obligaţie profesională sau legală îi obligă să procedeze altfel. 
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• Competenţa 

Auditorii interni utilizează cunoştinţele, aptitudinile, priceperea şi experienţele 

necesare în exercitarea serviciilor sau activităţilor de audit intern. 

Reguli de conduită 

1. Integritatea 

Auditorii interni: 

 trebuie să îşi îndeplinească misiunea cu onestitate, conştiinciozitate şi 

responsabilitate; 

trebuie să respecte legea şi să facă dezvăluirile cerute de lege, acţionând în conformitate cu 

prevederile legale şi cu cerinţele profesiei; 

nu trebuie să ia parte, cu bună ştiinţă, în mod conştient, la nici o activitate ilegală şi sau  să  

se  angajeze   în   acte   dezonorante,   care   să   discrediteze   profesia   de   auditor intern 

sau entitatea în care lucrează; 

Se face menţiunea că noţiunea de dezonoare este legată de cultură, de epocă, de 

individ, de etica organizaţiei şi de alţi factori. 

trebuie  să  respecte  şi  să  contribuie  la  îndeplinirea  obiectivelor  etice   şi   legitime ale 

entităţii lor. 

Este necesar să se  accepte  unanim  ce  înseamnă  legitim  şi  etic  pentru  a  se  

putea înţelege exact rostul şi rolul acestei reguli,  fiecare  auditor  dând  celor  două  

cuvinte un sens adaptat situaţiei specifice în care se găseşte. 

Se poate defini cuvântul legitim ca însemnând conform legilor, reglementărilor şi 

obiectului social, iar cuvântul etic face referire la valori morale şi la diverse principii. 

2. Obiectivitatea 

Auditorii interni: 

nu trebuie să ia parte, să fie implicaţi sau să stabilească relaţii care ar putea compromite  

sau  risca  să  compromită  caracterul  imparţial  al  judecăţii  lor  sau  care    să afecteze o 

evaluare obiectivă. Acest principiu este valabil, de asemenea, pentru activităţile sau 

relaţiile de afaceri care ar putea intra în conflict cu interesele entităţii lor. 

nu  trebuie  să  accepte  nimic  care  ar  putea  compromite  sau   risca   să compromită 

raţionamentul lor profesional. 

trebuie  să  comunice  toate   faptele   materiale   de   care   au   cunoştinţă   şi   care, în 

cazul în care nu ar fi comunicate, ar avea drept consecinţă inexactitatea raportului privind 

activităţile examinate. 

Se precizează că aceste fapte trebuie dezvăluite pe plan intern, în cadrul raportului 

de audit, darn u trebuie  să  se  omită  că  aceste  raporturi se  pot  pune  la  dispoziţia  sau 

se comunică auditorilor externi, la solicitarea acestora. Regulile sunt şi mai stricte 
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în domeniul bancar unde este necesar ca aceste materiale să fie cunoscute. 

3. Confidenţialitatea 

Auditorii interni: 

trebuie să folosească cu prudenţă informaţiile colectate în cadrul activităţilor lor şi să le 

protejeze; 

nu trebuie să folosească aceste informaţii pentru a obţine un beneficiu personal, sau într-un 

mod care ar contraveni prevederilor legale sau ar aduce prejudicii obiectivelor legitime şi 

etice ale entităţii lor. 

Aspectele legate de confidenţialitate şi regulile de conduită aferente acesteia se 

aplică oricărei persoane care oferă servicii care intră în cadrul definiţiei auditului intern. 

O misiune încredinţată unei terţe persoane pe bază de contract de prestare va fi 

asigurată de respectarea clauzelor de confidenţialitate. Auditorii  interni  trebuie  să 

respecte valoarea şi proprietatea informaţiilor pe care le primesc. 

4. Competenţa 

Auditorii interni: 

nu trebuie să se angajeze decât în activităţi, servicii pentru care au 

cunoştinţele, priceperea şi experienţa necesară; 

trebuie să efectueze activităţile, serviciile de audit intern respectând 

Standardele de Audit Intern (normele pentru practica profesională a auditului intern); 

trebuie să se străduiască să îmbunătăţească competenţa, eficacitatea, şi 

calitatea muncii, serviciilor lor. 



81  

BIBLIOGRAFIE 

 

 

 
1. Boulescu,  Mircea  –  Fundamentele  auditului,  Ed.  Didactică  şi  Pedagogică, 

2001 

2. Briciu, S., Socol, A., Sas, F., Audit financiar, Suport de curs, Universitatea ,,1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, 2010 

3. Cîndea, M., Audit financiar-contabil, Editura Tehnica-Info, Chișinău, Republica 

Moldova, 2015 

4. Cîndea, M., Elemente de audit financiar, Editura Tehnopress, Iași, 2011 

5. Ghiţă,   Marcel,   Pereş,   Ion   şi   colab. –   Audit public intern. Concepte şi 

metodologii, Editura Mirton, Timişoara, 2005 

6. Horomnea, E. Audit financiar. Concepte. Standarde. Norme, Editura ALFA, Iași, 

2010 

7. Toma Mihai   – Iniţiere în   auditul   situaţiilor financiare ale unei entităţi, 

Editura CECCAR, 2005 

8. Ţară, Ion Gh. – Audit financiar, Ed. Universităţii din Oradea, 2003 

.  *  *  *  MFP,  Ghid  privind  aplicarea  reglementărilor  contabile  privind  situațiile 

financiare  anuale  individuale  și  situațiile  financiare  anuale  consolidate,  aprobate 

prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, 11.04.2016 

9. OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, M. 

Of. al României, Partea I, nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările 

ulterioare. 


